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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa analisa como a mídia impressa aborda a temática do corpo e da representação 

feminina, do discurso masculino e do empoderamento feminino, e tem como objeto de estudo 

o jornalismo de revista, com recorte na revista Elle brasileira. A partir da análise de conteúdo 

baseados nos estudos de Laurence Bardin (2007) e Wilson Corrêa da Fonseca Júnior (2005), 

foram analisadas as categorias descritas na temática em três edições da revista: maio/2001, 

outubro/2008 e maio/2015. Para embasar este estudo foram estudados autores como Marilia 

Scalzo (2004), Dulcilia Buitoni (2009), Joan Scot (1989) e Lucia Santaella (2004) que 

auxiliaram no desenvolvimento dos conceitos sobre jornalismo de revista, gênero e feminismo 

e a representação social do corpo feminino. 

 

Palavras-chave: Corpo. Revista. Elle. Empoderamento. 

 

 

ABSTRACT 

 

This research analyzes how the a print media adresses the issue of the body and female 

representation, male discourse and female empowerment, and is the object of study journalism, 

with a cut in Brazilian magazine Elle. Based on the analysis of contente based on studies by 

Laurence Bardin (2007) and Wilson Corrêa da Fonseca Júnior (2005), the categories described 

in this issue were analyzed in three editions: May/2001, October/2008 and May/2015. In order 

to support this study, authors such as Marilia Scalzo (2004), Dulcilia Buitoni (2009), Joan Scot 

(1989) and Lucia Santaella (2004) have been studied to help develop the concepts of journalism, 

gender and feminism, and the social representation of feminine body. 

 

Keywords: Body. Magazine. Ele. Empowerment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nesta pesquisa, parte-se da concepção de que os padrões de beleza estão relacionados a 

uma construção cultural que está inserida na evolução da sociedade, e se modifica a cada 

período da história. Isto porque o conteúdo produzido pela mídia, faz com que as pessoas 

possam reproduzir seus discursos e criar perspectivas. A revista feminina, há muitos anos, é 

responsável por levar conteúdo diversificado às mulheres e, também, por criar um padrão para 

o significado do belo que está presente na atualidade, mesmo com as novas percepções sobre 

beleza. 

O corpo se tornou um inimigo das mulheres que não estão satisfeitas com a própria 

corporeidade, pois ficam focadas em reproduzir as modelos das revistas. Elas investem cada 

vez mais em produtos estéticos que, não por acaso, fazem parte das propagandas quando o 

assunto é o corpo. 

Com a chegada das redes sociais, o termo empoderamento feminino se disseminou, e 

tornou-se o principal movimento contra as estratégias comerciais criadas pela mídia, trazendo 

também o conceito de amor próprio, aceitação da beleza e autonomia. Seu surgimento propicia 

acabar com a ideia de perfeição e fazer com que as mulheres vivam a realidade, sendo mais 

felizes. 

Neste sentido, esta pesquisa faz um estudo sobre a revista impressa e suas práticas 

jornalísticas voltadas para o público feminino. Delimita-se o campo de análise ao corpo 

feminino no jornalismo de revista, tendo como objeto as páginas da revista Elle, da editora 

Abril. Desta forma, este trabalho justifica-se pelo interesse da pesquisadora nesse gênero de 

jornalismo, pois aborda conteúdo específico e tem uma linguagem diferenciada com temáticas 

mais aprofundadas. 

A escolha da revista Elle deu-se pela curiosidade em analisar o veículo e a produção do 

seu conteúdo. A temática tratada tem relação com o novo olhar sobre os padrões de beleza e o 

modo como afetam o cotidiano das mulheres, além do discurso masculino sobre o corpo 

feminino. Sendo assim, o problema que a pesquisa busca responder é: como o corpo da mulher 

vem sendo representado pelas estratégias midiáticas da revista Elle? 

Deste modo, visa compreender a problemática estabelecida e, ainda, identificar e 

diferenciar nas edições selecionadas as múltiplas abordagens do feminino, descrever como a 
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revista se apropria do discurso feminista para construir a desmistificação dos estereótipos, 

analisar discursivas da revista Elle quando trata do corpo feminino. Para tanto, utilizou-se 

autores que estudam o jornalismo de revista, a problemática do gênero e a representação social 

do corpo, optando pela metodologia da análise do conteúdo para cercar o objeto. 

Sendo assim, este trabalho traz no referencial teórico uma breve retrospectiva sobre a 

história do jornalismo de revista e também do jornalismo de revista feminina no Brasil, fazendo 

referência à memória da imprensa e processo de construção e estabilidade que foi construída. 

O capítulo também trata do jornalismo de revista e entretenimento, tratando de como eles se 

relacionam. 

O referencial teórico também faz referência ao gênero e ao feminismo, abordando 

conceitos e autores que tratam sobre o assunto, que contextualiza sobre noções do que é o 

gênero e uma breve história sobre o feminismo, como as temáticas se relacionam e a sua 

importância. Também trata da representação social do corpo feminino, abordando conceitos 

sobre como a mídia retrata na temática. 
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2 QUESTÕES TEÓRICAS 

 

2.1 JORNALISMO DE REVISTA: UMA BREVE RETROSPECTIVA 

 

Este tópico faz uma retrospectiva da história do jornalismo de revista com base em 

autores como Dulcília Buittoni (2009) e Nelson Werneck Sodré (1999). Sem a pretensão de dar 

conta de toda a história do jornalismo de revista, traz os elementos cruciais para a 

contextualização do objeto de estudo desta monografia. 

A primeira revista surgiu na Alemanha, no século XVII. A publicação chamava-se 

Erbauliche Monaths-Unterredungen (em português: Edificantes Discussões Mensais). Foi 

considerada revista, porém, parecia um livro com conteúdo de teologia. 

No Brasil, a primeira revista se chamava As Variedades ou Ensaios da Literatura, 

editada no ano de 1812, em Salvador-Bahia, e trazia conteúdo sobre costumes, virtudes morais 

e resumos de viagens. Criada em uma empresa que produzia livros sobre romances, culinárias 

e cosméticos – a Empresa Feminina Brasileira -, a revista era considerada ousada em diversos 

aspectos, suas pautas eram estruturadas e ilustradas. 

Em 1840, no governo de Dom Pedro II, foram-se definidos os partidos Conservador e 

Liberal. Nesta época, a imprensa iniciava o processo de estabilização; ao lado do Partido 

Liberal, estava o jornal Correio Mercantil, de Moniz Barreto; e, ao lado do Conservador, O 

Brasil, editado por Justiniano José da Rocha. Eram os maiores veículos em circulação e, assim, 

nunca perderam a característica comercial, objetivando cada vez mais lucros. 

Após vinte anos, surge no mercado da imprensa brasileira a imagem. Para que esse 

lançamento acontecesse, foi criada a Semana Ilustrada, por Henrique Fleiuss, e, segundo Nelson 

Werneck Sodré (1999), só haviam circulado algumas caricaturas em pequenos jornais e 

litografias que tirava estampas avulsas. O movimento Semana Ilustrada recebeu muitos 

colaboradores, escritores e jornalistas da época, como Joaquim Nabuco, Bernardo Guimarães, 

Machado de Assis, Joaquim Manuel de Macedo, entre vários outros. As publicações ilustradas 

foram crescendo e se tornaram parte do mercado de massa. Em 1876, Angelo Agostini fundou 

a Revista Ilustrada, garantindo sucesso, tornando-a popular e atingindo 4 mil exemplares. 

No século XIX, considerado o século da imprensa artesanal, apareceram as folhas 

tipográficas que não passavam de quatro páginas e de curta duração, além de ser a era dos 

jornais diários e periódicos. Alguns jornais e revistas ilustradas, conseguiram se solidificar nesta 

época; porém, os veículos menores não duravam tanto. O mercado da imprensa era feito de 
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ciclos. Assim como os jornais e revistas eram criados com destreza, também eram finalizados 

com pouco tempo de circulação. (BUITTONI, 2009)  

A década de 1900, inicia sendo marcada, ainda, pela popularidade das revistas 

ilustradas. A imprensa brasileira dos centros mais desenvolvidos já vivia a era capitalista, e os 

jornais e revistas eram considerados empresas comerciais. A novidade da época eram as 

revistinhas humorísticas que circulavam em São Paulo e no Rio de Janeiro; nesta fase, também, 

começou o desenvolvimento na indústria dos meios de comunicação. 

Em 1910, surge a revista infantil Tico-tico, considerada um modelo de revista e com 

conteúdo bem brasileiro. Seus criadores foram Luís Bartolomeu e Renato de Castro, contando 

com a criatividade e ajuda de alguns artistas da época, como Angelo Agostini, Luís de Sá, Vasco 

Lima, entre outros colaboradores. 

Neste século, o que não deixou de ser notícia nos meios de comunicações foi a Primeira 

Guerra Mundial que abalou muitos veículos da imprensa, e foi usada como comparação com 

outras catástrofes, como forma de chamar atenção dos leitores. Ao fim da Guerra, revistas 

surgiram com o intuito de levar aos leitores textos para que celebrassem a paz e um novo início. 

Com a influência do modernismo na arte europeia, o ano de 1920 é marcado pela 

transformação da cultura urbana e pela Semana de Arte Moderna, em São Paulo, o que, à época, 

foi notícia em todos os jornais e teve lançamentos de revistas literárias, algumas consideradas 

documentos históricos. As revistas ilustradas trazem o modernismo, expresso principalmente 

em seus desenhos, e também a diversificação de magazines com editorias variadas, como as 

pornográficas - A maçã, 1922 a 1929, no Rio de Janeiro. Neste período, já eram pensadas 

estratégias comerciais para venda e para que a repercussão fosse garantida. (BUITTONI, 2009) 

A década de 1930 foi de grande conquista para as mulheres, pois garantem o seu direito 

ao voto. As revistas estavam cada vez mais prósperas e estampavam a alegria em suas capas. A 

Revista da Semana explorava cada vez mais sua popularidade e mantém o desenvolvimento de 

suas matérias de qualidade; a revista O Cruzeiro, no início, conquistava o público com suas 

páginas com papel de qualidade, ilustrações, muitas fotos, colaboradores, além de trazer 

notícias da moda diretamente da França. 

Em 1938, surgiu a revista Vida e Saúde, ainda em circulação no Brasil, e que abordava 

assuntos como mudanças de comportamentos, estilo de vida e conteúdos relacionados ao 

cuidado da saúde. 

Em 1940, marcado pela expansão do jornalismo americano, todo o material era 

traduzido, e nem mesmo os meios de comunicações mais nacionalizados escaparam das 
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publicações americanas. Mesmo a revista O Cruzeiro, que enfatizava os conteúdos nacionais, 

sucumbiu, principalmente, ao que estava ligado ao cinema, personagens hollywoodianos, 

informações sobre a vida dos artistas, textos e fotos eram difundidas por Warner, Fox, 

Paramount e Columbia. 

O sucesso foi garantido quando revistas de passatempos foram criadas. No Brasil, em 

1948, a editora Ediouro lançou a primeira revista de cruzadinhas chamada “Coquetel” que ainda 

circula no país. 

Nos anos de 1950 e 1960, começa a surgir o conceito de editorial, pois as revistas já 

eram vistas como bons veículos de publicidade e acompanhavam o desenvolvimento das 

indústrias, assim como as revistas com conteúdo voltado para as mulheres que existem desde o 

surgimento das primeiras edições. As magazines traziam temas como literatura, moda, artes, 

culinária e algumas notícias. Eram semelhantes a um livro. Também nos anos 50, surgiram as 

fotonovelas, que alcançaram diretamente o público feminino, contribuindo para o grande 

avanço nos conteúdos e produções de artigos, editoriais, sobre moda, beleza, decoração, 

conteúdos sobre educação, assim como cultura e ciência. Neste mesmo período, surgiram as 

revistas em quadrinhos, tendo como principais autores Mauricio de Souza, com a Turma da 

Mônica, e Ziraldo, na produção de Pererê. 

Em 1959, foi criada a revista exclusiva sobre futebol nomeada de Revista do Esporte, 

especialmente dos clubes paulista e carioca. Com a capa colorida e feita em preto e branco, 

abordava tudo que era relacionado ao futebol, como entrevistas com os jogadores, seus hábitos, 

curiosidades, fofocas. Foi fechada em 1970. 

Um dos grandes sucessos dos anos 60, foi a revista Contigo que estreou em 1963, 

voltada ao público feminino, porém, atingia o público geral.  Seu conteúdo era diversificado, 

voltado para assuntos sobre televisão, como novelas e entrevistas com atores; tinha como 

atração pôsteres dos famosos. Hoje ainda está em circulação no Brasil. 

Com curiosidades sobre carros, a pequena revista criada pela Volkswagen tirava todas 

a dúvidas sobre os fuscas que eram produzidos no Brasil.  Ao iniciar com propagandas, a ideia 

de uma pequena revista se expande, sendo desenvolvida com 20 páginas e capa colorida; trazia 

informações e curiosidades aos consumidores e amantes automobilísticos. Denominada Bom 

senso, era trimestral e parceira da revista Quatro Rodas, lançada em 1963. Não durou muito 

tempo. Sua última edição foi em setembro de 1964. 

Em 1966, foi criada a Revista Realidade, considerada uma revista de informação não 

especializada. Foi considerada um sucesso e marco na história da imprensa brasileira por 
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apresentar ao leitor conteúdo de nível nacional, publicada pela Editora Abril. Nesse mesmo ano, 

a revista masculina Fairplay entra em cena no mercado, trazendo fotos de famosas seminuas, 

observando a censura do governo militar, e contava com os textos de famosos escritores da 

época, como Vinicius de Moraes. É considerada a primeira revista erótica no Brasil e fechada 

foi em 1971, após censura federal. 

Segundo Buittoni (id), em 1970, o mercado brasileiro de revistas aumentou com o 

consumo de revistas que, antes de serem lançadas, passavam por uma análise para saber que 

linguagem usar, que assuntos abordar, além de tamanho e estilo. Permanecia a expansão de 

revistas femininas que estavam à frente com editoriais, fotos das mulheres da alta sociedade, 

em relação às de informações que adaptaram as edições em produção de temáticas voltadas às 

mulheres, receitas estrangeiras, contos, entre outros. As revistas de cunho feminino e masculino 

tinham em comum publicações com o assunto sobre sexo, que era pertinente para a época sendo 

as revistas com o maior número de vendas. Os anos 70 também foram de reivindicação 

feminista, pesquisas sobre relações de gêneros dentro das universidades. 

Em 1980, as fotonovelas chegam ao fim e as revistas ficaram mais ousadas no conteúdo 

e na imagem. Para chamar atenção dos leitores, apostavam em produção de fotos bem 

elaboradas e títulos chamativos. Além disso, as revistas se proliferaram para diversas áreas 

específicas, como saúde feminina e masculino, entretenimento, política, entre outras, buscando 

cada vez mais intimidade com o leitor. Por ser período de crise, várias estratégias eram lançadas: 

revistas que tinham como conteúdo sugestões de produção caseira, investimentos (e o aumento 

do consumo de revistas para adolescentes). Esta década foi marcada por muitas conquistas, 

especialmente para as mulheres, pois o mercado de trabalho estava abrindo portas, 

principalmente na universidade e, também, a participação feminina na política. 

Na década de 1990, as celebridades televisivas eram as novas capas nas revistas de 

entretenimento que estavam com grande circulação. Esse período foi marcado pelo consumo e 

exposição do corpo que se torna o principal elemento nas revistas. O Brasil estava em fase de 

transformação na sociedade, como no setor de telefonias, o uso de computadores e internet além 

da chegada do CD. Com a população consumindo em grande escala, as editoras aproveitaram 

o momento para lançar revistas de conteúdos diversos, como gastronomia, viagens, carros e 

motocicletas e de cunho cultural, como a magazine Bravo. 

Nos anos 2000, ainda com a grande circulação de revistas, o número de assinantes 

aumentou, principalmente nas mais populares. A Editora Abril investia e acreditava no misto 

de revista ilustrada com informações gerais. 
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A revista Elle, objeto deste estudo, em 2001, fez uma edição com editorial, produzido 

pela fotógrafa Cris Bierrenbach, que mostrava diferentes mulheres nuas. Esse pequeno ensaio, 

trazia um pouco da realidade que não era estampada em todas as edições que, em geral, 

exploravam a imagem da tradicional mulher perfeita. 

 

 

2.2 REVISTAS FEMININAS NO BRASIL 

 

A imprensa feminina brasileira contou com grandes obras e escritoras e com a 

contribuição de grandes mulheres no jornalismo de revista, que fizeram com que este meio se 

ampliasse, ganhando espaço e direito de expressão. Segundo Carlos Costa (2014), a imprensa 

feminina brasileira, que surgiu na segunda metade do século XIX, caracterizou-se pelo 

compilado de assuntos abordados, o que ainda permanece como um de seus traços. Sendo que 

no primeiro periódico feminino, Lady´s Mercury, no século XVII (BUITONI, 2009, p. 30), já 

havia essa diversidade de assuntos que tratavam de saúde, literatura, receitas, artigos, vestuário, 

entre outros. 

Na França, os precursores da imprensa feminina eram almanaques que tinham como 

conteúdo conselhos de economia doméstica e medicina caseira, o que era típico de outros países 

também. O mercado da imprensa voltada para as mulheres foi se desenvolvendo pela Europa, 

na Alemanha – Akademie der Grazien (1974-1980) – abordava literatura -, na Itália, Toilette 

(1770), Biblioteca Galante (1775). Nos Estados Unidos, umas das primeiras revistas femininas 

foi  American Magazine e o mais famoso foi Lady´s Magazine (1828), de Sarah Hale, que lutava 

pelos direitos da mulheres. 

No Brasil, a imprensa feminina se deu com a chegada de revistas com conteúdos para 

mulheres, decorrentes da transformação que a sociedade estava passando, com a mulher 

conquistando seu espaço no mercado de trabalho, indo além do papel de ser apenas uma dona 

de casa. Segundo Costa (2014), a primeira revista brasileira de conteúdo de fato feminino 

chamou-se O Jornal das Senhoras e era escrita por mulheres e para mulheres; algumas revistas 

produzidas anteriormente a essa como O Espelho Diamantino (1827-1828), Correio das Modas 

(1839-1840), O Novellista, por Eduardo e Henrique Laemmert (1851) escrevia sobre novelas, 

continha gravuras com trajes de festas e passeios,  viagens, memórias, última moda, bailes e 

reuniões (estas e outras  produzidas por homens que se dedicavam as mulheres). 
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O Jornal das Senhoras tinha como conteúdo moda, literatura, belas artes e críticas. Sua 

autora, Joana Manso de Noronha, era educadora e militante, e foi considerada a primeira 

jornalista. O Jornal das Senhoras serviu de inspiração para que outros veículos surgissem – O 

Sexo Feminino (1873), fundada por Francisca Senhorinha da Motta Diniz, em Minas Gerais, A 

Família (1888), fundado por Josefina Álvares de Azevedo, em Pernambuco, entre outros. 

Com o passar do tempo e a estabilidade trazida por D. Pedro II, a imprensa feminina foi 

ganhando mais credibilidade e aumentando as produções. O Jornal das Senhoras (1852-1855) 

se dedicava em produzir ilustrações sobre moda, literatura, teatro e críticas, e era redigido por 

Dona Candida do Carmo Menezes. Recreio do Bello Sexo (1856) - produziu moda, literatura, 

belas-artes e teatro. O Espelho (1859-1860) teve Machado de Assis como colaborador, abordou 

moda, literatura e indústria. A Primavera (1861) era semanal, tinha como entretenimento 

assuntos de moda, literatura e artes. Bello-Sexo (1862) foi uma revista religiosa que continha 

instruções, era noticioso, crítico e feito por senhoras. Além destas, muitas revistas foram 

criadas, várias não tiveram longa duração e todas tratavam de moda e literatura. 

Com a expansão da imprensa na década de 1900, surgiu a Voz Feminina, um jornal 

produzido por três mulheres de uma família tradicional de Diamantina (MG), que eram a favor 

dos direitos e deveres das mulheres. Em sua inauguração, lançou uma campanha pelo voto da 

mulher; a partir disso, inicia o surgimento de novos jornais e revistas femininas, muitos destes 

veículos com curto período de duração, como O Chromo-1901- revista mensal de literatura, 

artes e ciências entre outros conteúdos.  

Após dez anos, surge em São Paulo a Revista Feminina criada exclusivamente para 

mulheres, por Virgilia de Souza Salles. Era mensal e distribuída para todo o Brasil; apresentou 

seções tradicionalmente femininas, defendia o direito da mulher e era considerada  de 

qualidade. Destacou-se pelo editorial e por abordar conteúdos que outros veículos não se 

dedicavam: ia muito além de moda e literatura, trazia conselhos sobre higiene e beleza, e 

também foi classificada como sendo o primeiro produto bem elaborado e moderno. 

Com o passar dos anos, a imprensa para mulheres ficou cada vez mais sólida e em 

expansão, a Revista Feminina continuou seu trabalho e com suas fiéis leitores. Em 1924, a 

magazine Cigarra tinha seção de moda (chamada de Chronica das Elegâncias), porém o maior 

sucesso da revista era Collaboração das leitoras - a participação das leitoras era garantida, 

meninas mandam recados para namorados, publicava-se comentários sobre os bailes das 

escolas, entre outras interatividades da revista com o público. O que se fazia presente nas 
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revistas da década de 1920, era o feminismo que vinha com muita força, introduzindo nas 

mulheres a capacidade de produzir e ser independente. 

Em 1930, a década marcada pela conquista das mulheres do direito ao voto, as revistas 

de conteúdos gerais, como O Cruzeiro, produziram uma seção feminina chamada de “Donas da 

Sociedade”, com publicações para as mulheres, porém, a imprensa voltada para o segmento 

ainda era limitada à moda, à beleza e às crianças.  Dez anos após, a imprensa brasileira é tomada 

pelos conteúdos hollywoodianos. Nas revistas femininas, o assunto era a moda (suas coleções) 

da época e a beleza das atrizes que encantavam as mulheres. Já neste período, as mulheres eram 

representadas por um padrão de mulher branca, com pele macia e cabelos macios e olhos 

bonitos, sendo que esse modelo era inspirado pelo cinema norte-americano. 

O desenvolvimento da industrialização da imprensa brasileira marca o período de 1950. 

As magazines começam a intensificar seu trabalho, principalmente, as femininas e as ilustradas. 

A primeira revista de fotonovela chamou-se Encanto e datava de 1951. Após um ano, a editora 

Abril lançou Capricho; sua chegada teve anúncios até nas rádios e sua primeira publicação 

alcançou cerca de 26 mil exemplares, tornando-se popular. 

Em 1959, estreou Manequim totalmente dedicada à moda. A revista ensinava as 

mulheres a costurar e produzir seus próprios vestidos, ou fazê-los por encomenda, contribuindo 

para o crescimento da indústria da moda. O período de 1960 é marcado pela introdução da 

mulher no mercado, aumentando o número de publicidades. As magazines traziam cores em 

suas páginas, conteúdo de moda e a divulgação de eletrodomésticos com a melhor qualidade, 

visando o produto e convencer a mulher ao consumo. 

Com muitas produções, a editora Abril lança, em 1961, Claudia, pensada para mulheres 

de classe média, e cujo conteúdo era sobre moda, beleza e culinária, saúde, viagens, tendo como 

seu diferencial as receitas testadas - com fotos ilustrando. Considerada umas das maiores 

revistas, ainda está em circulação no Brasil. 

O aperfeiçoamento da produção editorial foi o principal objetivo do gênero em 1970, 

pois o surgimento de novas revistas fazia com que houvesse concorrência, entre elas, a revista 

Mais, que abordava preocupações intelectuais, e Eva (pequena e publicava artigos sobre sexo) 

todas com bom embasamento. A época é marcada por mulheres mais liberais que tinham 

curiosidades sobre o assunto; então, para isso, a revista Nova abordava todas as questões sobre 

o erotismo. Em 1975, lançou no Brasil a magazine de moda Vogue, produzida pela Carta 

Editorial até 2010, e, após, a edição brasileira passou a ser coordenada pela Edições Globo 

Condé Nest. Ela se mantém até hoje no mercado com o conteúdo sobre o mundo da moda. 
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Nos anos 80, a estética corporal e a beleza ganharam força, o surgimento de revistas de 

serviço era reflexo da crise que o país enfrentava, as mulheres alcançaram muitas conquistas, 

principalmente com a instituição da primeira Delegacia da Mulher em São Paulo.  A beleza era 

estampada nas capas das revistas. Iniciava um novo modelo de padrão, anúncios com 

procedimentos estéticos faziam parte da grande estratégia de consumo. A revista Mulherio, 

originada do movimento feminista, não concordava com a ditadura da beleza e se opôs 

produzindo matérias e questionando se a beleza comprada seria a beleza ideal.  A questão 

padrão gerou críticas e indagações, pois muitos veículos circulavam com o conteúdo de forma 

natural e, em contraponto, tinha os meios que defendiam a beleza natural da mulher.  Surge 

então, neste período, a revista internacional Elle lançada, em 1988, pela Editora Abril, 

apresentando moda e estilo de vida. 

Ainda segundo Dulcília Buitoni (2009), no período de 1990, as revistas direcionam suas 

capas às celebridades e esse mercado atinge seu auge. A imprensa feminina é a principal 

responsável pela sociedade do consumo e, sendo assim, o corpo é o elemento fundamental na 

construção da imagem das pessoas.  Em 1991, vem para o mercado brasileiro a revista Marie 

Claire, que alcançou receptividade do público, sendo conhecida também por quebrar tabus. Ela 

ainda é produzida no país e administrada pela editora Globo.  

Esta década é marcada pela produção de imagens, como outdoors, vídeos, 

computadores. Várias revistas surgiram, como TiTiTi (1998), Minha Novela (1999) provocando 

a empolgação e a curiosidade das leitoras, pois queriam saber tudo sobre o mundo televisivo. 

Surge o termo celebridade, dirigido a pessoas famosas. A revista Caras é inaugurada com uma 

reportagem sobre Roberto Marinho, proprietário da Rede Globo e do Jornal OGlobo, e, após, 

uma sequência de atores, atrizes e personagens conhecidos da época. 

As revistas como Capricho e Marie Claire vinham ampliando seus conteúdos com 

assuntos mais sérios e relevantes, como o uso do preservativo para que se fosse intensificada a 

prevenção de doenças e da gravidez e para alertar os jovens e adultos. Para isso, foram criadas 

editorias com dicas de uso entre outras, de forma criativa e elegante. 

A imprensa feminina nem sempre foi a mais cobiçada e, lentamente, foi se ajustando e 

sendo tratada de forma devida, ampliando e conquistando as mulheres aos poucos, considerando 

que acompanhou todo o processo de desenvolvimento da mulher na sociedade. Antes era 

produzida para donas de casa com respectivos conteúdos de culinária e com dicas de como ser 

uma boa mãe. Os moldes foram se ajustando de época para época, recriando a pessoa ideal e 

influenciando na compra de cosméticos e na remodelação corporal. 
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Os magazines para mulheres ainda permanecem com seu espaço no mercado; por mais 

que a tecnologia tenha conquistado o público, encontra se remodelando e se ajustando ao século 

XXI. 

 

 

2.3 JORNALISMO DE REVISTA E ENTRETENIMENTO  

 

O jornalismo de revista propõe o fazer jornalístico com reportagens aprofundadas e 

informativas. Geralmente, traz reportagens mais extensas e elaboradas, com linguagem 

apropriada para que o texto transmita ao leitor o sentido que quer ser passado, possibilitando 

sua própria interpretação. 

O conceito de jornalismo de revista, estudado por Marília Scalzo (2004), traz a diferença 

entre a revista e os outros meios de comunicação. Para a autora, as revistas apresentam maior 

durabilidade, são diferenciadas por serem semanais, quinzenais, mensais, além de apresentarem 

temáticas exclusivas, atuais e com grande produção. Estão em constante reajuste para o que é 

de interesse do público. A revista de informação ainda causa grande impacto porque traz 

veracidade para o leitor, sendo bem apurada e, no seu tempo, garantindo a qualidade e causando 

a expectativa. 

As magazines são meios de comunicação atraentes que ainda possuem o seu próprio 

sistema. Elas conquistaram seu espaço, pois selecionam as melhores notícias e aprofundam os 

fatos, o que os meios de comunicações diários deixam a desejar, uma vez que estão preocupados 

com o tempo e a concorrência. 

O jornalismo da revista informativo trabalha as técnicas de produção jornalísticas de 

forma completa, sempre pautando assuntos de qualidade que interessam ao público.  Para isso, 

o jornalista precisa de uma boa apuração e dados completos a fim de que a leitura seja contínua 

e apreciada até o fim, além de um texto envolvente e aprofundado.  O estilo do jornalismo nas 

revistas contém o que é chamado de valores notícia1, isto é, significa que a relevância dos 

acontecimentos deve ser analisada para que, de fato, se torne um produto de informação. 

Assim, a partir do século XX, começam a surgir meios de comunicação em massa, pois 

o investimento em informação cresceu progressivamente. Contudo, como atrativo do público, 

                                                
1 O conjunto de critérios e operações que fornecem a aptidão de merecer um tratamento jornalístico, isto é, possuir 

valor como notícia. Assim, os critérios de noticiabilidade são o conjunto de valores-notícia que determinam se um 

acontecimento, ou assunto, é suscetível de se tornar notícia, isto é, de ser julgado como merecedor de ser 

transformado em matéria noticiável e, por isso, possuindo ‘valor-notícia’. (TRAQUINA, 2004, p. 63) 
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o sensacionalismo dominava os veículos com suas capas extremamente chamativas.  E ainda 

que a função do jornalismo seja formar e informar a opinião pública do que acontece, sempre 

de forma transparente, o entretenimento emerge como componente das publicações. 

O entretenimento é relacionado ao divertimento e à distração com objetivo de explorar 

a criatividade dos leitores. Contudo, segundo Fábia Angélica Dejavite (2007), uma nova 

definição ganha credibilidade em meados de 1990, quando surge o Infotenimento, conhecido 

pelo fato de entreter e informar em uma só categoria, como revistas femininas de fofocas e de 

estilo de vida, prezando pela informação com humor, além de satisfazer as curiosidades, acabar 

com as frustrações e estimular a imaginação. 

As revistas exploram variados estilos, assuntos e temáticas. Sergio Vilas Boas (1996) 

conceitua que as revistas podem ser divididas em três grupos estilísticos que são: as ilustradas, 

as especializadas e as de informações gerais. Conforme o autor, todas são especializadas, pois 

têm o seu público específico. 

As revistas ilustradas surgiram com objetivo de fazer crítica ao contexto aos 

acontecimentos da época e com o surgimento das temáticas de questões políticas, esportivas e 

policiais, a principal forma de contestação era através da charge. As revistas especializadas são 

direcionadas ao conteúdo de uma área ou segmento específico, nas quais podem ser publicados 

artigos, pesquisas científicas e monografias. Os conteúdos das revistas sobre informações gerais 

são produzidos por variados segmentos, como política, saúde, esporte, acontecimentos da 

atualidade e entretenimento. 

Nesse cenário, as revistas de conteúdo feminino são responsáveis por entreter e 

acompanham o desenvolvimento da sociedade, assim como a forma, o conteúdo e a estética da 

revista vão se renovando. Além de moda e literatura, elas se detêm na exposição da figura 

feminina, criando padrões e exibindo nas capas e nos editoriais, mulheres de biótipo magro que 

são modelos ou atrizes. 

As revistas são grandes referências, e isto influi no comportamento de muitas mulheres  

que seguem esse meio de comunicação, pois o que é exposto é considerado na moda como 

tendências de roupas, corte de cabelo, acessórios, entre outros. 

Dulcília Buitoni descreve a real ditadura dos padrões de beleza: “[...] no país do silicone, 

fio dental e da constante superexposição de corpos nus – perfeitos, famosos -, o corpo ideal de 

gente como a gente é invisível” (BUITONI, 2009, p. 207). 

As produtoras de conteúdo atuais prezam pela elaboração de diagramação, texto, título 

e fotos, pois têm que ser exclusivas e de agrado do público. A imprensa feminina também 
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apresenta outra característica que, segundo Buitoni (2009), chama de pauta perene; trata-se de 

assuntos que são repetidos todos os anos, mas também sobre as novidades da estação do ano 

em que se encontra. 

Scalzo (2004) afirma que as revistas, assim como os outros meios de comunicação, 

sofrem com a crise. A concorrência está atingindo todos de forma geral e não de meio para 

meio. Todos os veículos estão disputando entre tempo, dinheiro das pessoas e espaço no 

mercado. Além da disputa entre impresso, rádio e televisão, as redes sociais e veículos online 

são grandes facilitadores no acesso rápido de informações, o que dificulta para os outros meios, 

tendo que criar novas estratégias de discursos, e também usam as plataformas digitais para 

chamar a atenção do leitor para a assinatura da revista impressa. 

 

 

2.4 GÊNERO E FEMINISMO  

 

A relevância de abordar gênero e feminismo na monografia é para que possa se entender 

o contexto entre a revista e a mulher, bem como a mudança de comportamento dos veículos de 

conteúdo para mulheres, uma vez que ao longo dos anos têm se apropriado de discussões como 

feminismo e empoderamento feminino. Já o direito ao de homem opinar sobre o corpo da 

mulher tem sido erradicado dos veículos, sendo que, em torno dos anos 2000, era muito comum 

encontrar pesquisas sobre comportamentos e estilos de mulheres baseados nos gostos 

masculinos, além do comum padrão de revista. 

É necessária e presente a discussão de gênero na sociedade para a formação dos sujeitos 

como cidadãos. Geralmente, gênero é definido pelo comportamento que a sociedade impõe de 

um homem e de uma mulher diante ao convívio social, a conduta de identidade cultural e seus 

papéis, relações, crenças e todo conjunto que forma um ser humano.  Joan Scott (1989) define 

como categoria que indica por meio de desinências uma divisão dos nomes baseada em critérios, 

tais como sexo e associações psicológicas. Há gêneros masculino, feminino e neutro. 

Gênero faz parte da luta feminista, da desconstrução do ser frágil. O feminismo vem 

para trazer independência para as mulheres, pois a percepção e as regras as fizeram enxergar o 

quão estavam sendo sujeitas ao domínio dos homens na sociedade e suas vozes não estavam 

sendo ouvidas. Todas as questões que proibiam as mulheres de votar, sair sozinha na rua, 

trabalhar, fez com que elas se unissem em movimento pela igualdade e, a partir desse momento, 
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começassem a acreditar que sua força era maior que as regras impostas e que unidas poderiam 

fazer mais pela sociedade. 

A autora feminista Judith Butler tenta desnaturalizar o gênero e libertá-lo do que ela 

chama de – referência a Nietzsche – metafísica da substância, ou seja, desmistificando o sentido 

de gênero, de ser aquilo que dizem que é, como ser biológico ligado ao sexo, homem e mulher. 

Butler considera gênero performativo, quer dizer que gênero não é algo que nós somos, mas 

que constantemente fazemos, através da repetição das normas de gênero, que se cristalizam, 

imposto por práticas regulares. Butler descreve: “[...] essa repetição é, a um só tempo, 

reencenação e nova experiência de um conjunto de significados já estabelecidos socialmente; e 

também é a forma mundana e ritualizada de sua legitimação" (HADDAD apud BUTLER, 2017 

p. 03). 

O feminismo é uma conquista para as mulheres desde que as primeiras militantes, como 

são chamadas, saíram de suas casas, em 1979, na Revolução Francesa, com a Marcha de 

Mulheres a Versalhes para ir para a rua lutar por direitos. Esse movimento se revolucionou, 

marcado por ondas. A primeira foi considerada um marco, mulheres de classe média da 

Inglaterra defendiam seus benefícios básicos, como o direito ao voto, ao lugar da mulher não 

sendo somente o ambiente doméstico, e a forma que eram tratadas, pois a sociedade exigia que 

seus comportamentos fossem recatados, não frequentando locais nos quais os homens iam. 

A segunda onda foi acontecer a partir de 1960, quando se tratava da discussão da 

construção social da diferença entre gênero, sexo e sexualidade. Entre 1968 e 1969, as militantes 

foram para as ruas para protestar contra concursos de beleza, em específico o Miss Estados 

Unidos. Elas acreditavam que as mulheres eram expostas como objetos nas vitrines e que a sua 

aparência valia mais do que os seus valores. As mulheres da segunda onda foram as pioneiras 

a criticar a pornografia, prostituição, o estupro e defendiam que todas estavam unidas pela 

opressão sofrida por serem mulheres. 

A terceira onda aconteceu a partir dos anos 90, marcada pelas mudanças na sociedade, 

principalmente pelos movimentos punks femininos. Neste período, as feministas continuaram 

seguindo os passos da segunda onda, mas projetando mais força, se reinventando, criando novos 

termos e discussões. As feministas desse momento defendiam a ideia de empatia e de se colocar 

e se ver no lugar do outro. 

No Brasil, o entendimento sobre gênero espalhou-se pela década de 1990. Folhetos com 

artigos de Joan Scott tiveram repercussão imediata e veiculação em massa. A autora tratava 
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gênero como uma categoria analítica. Segundo ela, a importância do gênero dá-se por revelar 

um significado de relações de poder, também para estruturar e organizar toda a vida social. 

Entre muitas conquistas e batalhas, as mulheres brasileiras viram ser criada a Federação 

Brasileira do Progresso Feminino, que tinha como objetivo garantir o direito de votar e trabalhar 

sem precisar a autorização do marido. Mesmo que em minoria, as mulheres já estavam 

estudando e trabalhando.  Segundo Cristina Stevens e Tânia Swain (2008), o feminismo tem 

desconstruído funções e destinos atribuídos às mulheres, desmistificando corpo e sexo como 

naturais, instauradores do gênero e das identidades, assim como da sexualidade como essência. 

 

[...] O gênero ainda pode ser analisado como um desdobramento de tecnologia social 

complexa e como a representação e autorrepresentação como produto e processo de 

diferentes coletivos, biomédicos, epistemologias, práticas institucionalizadas e da 

vida cotidiana. (STEVENS, SWAIN apud LAURETIS, 2008, p. 129) 

 

Para Joan Scott (1989), o termo gênero faz parte das tentativas levadas pelas feministas 

contemporâneas para reivindicar certo campo de definição, para insistir sobre o caráter 

inadequado das teorias existentes em explicar desigualdades persistentes entre mulheres e 

homens. Isso que não justifica a presença de adversidades, enquanto gênero e sociedade no 

século XIX. Ainda há diferenças, injustiça e salários baixos. 

Gênero e feminismo representam lutas e conquistas que continuam sendo estudadas e 

permanecem evoluindo aos poucos na sociedade. Nas revistas femininas, estas temáticas 

ganham seu espaço, mesmo que pequeno, pois o antigo padrão ainda se torna forte e presente. 

A união entre as gerações de mulheres cresce nas publicações, assim como as questões sobre 

vida, raça, cor, além da agressão e feminicídio começam a ser discutidas no convívio social. 

Também ganham destaque assuntos como o empoderamento feminino, que exprime 

autoconfiança, autoconhecimento, aceitação e colocar-se em primeiro lugar e não se espelhar 

em padrões construídos pela sociedade. 

Scott (id) defende que as discussões de gênero no presente abrirão possibilidades para a 

reflexão sobre as estratégias políticas feministas atuais e no futuro, porque sugere que o gênero 

tem que ser redefinido e reestruturado em conjunção com a visão de igualdade política e social, 

que inclui não só o sexo, mas também a classe e a raça.  
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2.5 A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO CORPO FEMININO  

 

O ser humano é formado por corpo e espírito. A sua formação é definida pela construção 

de tudo que se aprende durante a existência, e isto depende do lugar onde nasceu, cresceu, a 

cultura e os ensinamentos passados pela família. O corpo e as características, além do caráter, 

representam a identidade de cada pessoa. Culturalmente, a sociedade define corpos pelo sexo, 

ou seja, homem e mulher. Como foi apontado em Gênero e Feminismo, essa diferença é 

ensinada desde que somos crianças. 

Para Ana Carolina Wanderley (2011), a mulher tem sido sujeita a ser submissa, e essa 

imagem é construída desde o tempo bíblico com o mito da criação. Wanderley (2011, p. 15) 

afirma que, “[...] de acordo com as Escrituras Sagradas, Eva comeu o fruto proibido e o ofereceu 

a seu companheiro Adão. Com isso, eles conheceram a sexualidade e foram expulsos do 

Paraíso. Indiretamente, a mulher é colocada no lugar de pecadora”. 

Em cada período da história, a mulher é representada de maneiras diferentes pela 

sociedade.  Geralmente, era subalterna, tendo sua sexualidade controlada e dominada pelos 

homens, e sendo vista como um ser sensual por sua beleza – o que mudou com a chegada do 

feminismo. Em determinadas culturas, as mulheres tinham que mudar o corpo para pertencer 

àquela realidade, como na China, onde se submetiam a mudança dos pés, pois era uma tradição 

chamada Pés de Lótus. O costume começou no século X, com um imperador apaixonado por 

uma dançarina de pés pequenos. Desde então, todas as chinesas passavam grande parte de suas 

vidas com os pés amarrados a fim de assegurar um bom casamento, em uma vida ociosa 

dedicada aos padrões de beleza. A tradição acabou quando o governo a baniu, porém ainda há 

idosas com as marcas. Essa, entre outras tradições ou modismos de época, são parte do que as 

mulheres lutam para desmitificar. 

Desde o seu surgimento, na Era Moderna, a moda foi tornando-se explícita, 

especialmente a partir da Revolução Industrial, pois nesse período começava a produção e a 

reprodução em massa dos produtos. A moda é considerada parte da aceleração do capitalismo 

industrial, e começou a fazer sucesso de fato por volta do século XX, com o crescimento do 

consumismo; o que permitiu que isso acontecesse foram as imagens nos jornais, as capas de 

revistas, o cinema e as publicidades. 

Lucia Santaella (2004) expõe que a moda se aprofunda quando se torna encenação do 

próprio corpo, quando este se transforma por meio da moda. Para Santaella (id, p. 118), “[...] 
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vem daí a afinidade entre a roupa e a moda, pois o jogo da roupa se desfaz diante do jogo do 

corpo, permitindo o desfrute da finalidade sem fim da moda”. 

As revistas femininas foram criadas para contribuir e informar as mulheres, mas 

acabaram formando um modelo padrão para a sociedade, com a produção de editoriais, fotos 

de moda estampando atrizes e modelos magérrimas nas capas. Tal posicionamento, contribuiu 

para que muitas mulheres se espelhassem, causando frustrações e criando estereótipos que 

limitam a pessoa de viver quem ela é.  O significado de beleza ainda é muito restrito;  tornou-

se uma obsessão entre as mulheres, pois essa ideia de belo foi sendo construída ao longo do 

desenvolvimento social e culturalmente imposto como certo e natural. 

Segundo Santaella (id), a ideia de reconstruir e modificar o corpo está ligada a vários 

fatores que são contribuintes para a espetacularização e a hipervalorizarão da aparência física, 

que é fruto da excessiva exposição nos espaços públicos. Para a autora, “[...] a modificação dos 

corpos está ligada às cirurgias plásticas, enxertos, química dos esteroides, ao branding (marcar 

o corpo por meio de queima de ferro em brasa) e às técnicas de piercing e tatuagens” 

(SANTAELLA, id, p. 60). 

O processo de manipulação digital colaborou com a padronização, embora seja recente 

nas revistas, e, principalmente, em anúncios publicitários com ênfase em produtos de beleza, 

que vendem juventude e corpos perfeitos. Essas imagens idealizadas atualmente estão a um 

clique. As pessoas expõem suas belezas modificadas em suas redes e isso se torna algo comum 

e presente no dia a dia. O discurso e as imagens propagadas pela mídia como comportamentos 

e tendências influenciam no modo de vida da sociedade como um todo, fazendo com que os 

sujeitos se apropriem e reproduzam, tornando a aparência o principal fator que define o seu ser. 

Atualmente, o corpo feminino ainda é representado por modelos e ainda há persistência 

da ditadura da beleza, porém novas gerações de mulheres usam a sua estrutura física de diversas 

formas, como para manifestar, expressar-se artisticamente e para mostrar-se empoderadas. Elas 

estão cada vez mais ousando na mídia, principalmente em suas redes sociais, e trazem 

conteúdos de aceitação, moda para todos os biotipos com intenção de acabar com os padrões, e 

dar a visibilidade para o assunto que ainda é socialmente normalizado, mas que acaba atingindo 

não só as adolescentes, como também homens e mulheres que se baseiam em  corpos criados e 

reproduzidos pelos veículos de comunicação. 
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3 O PERCURSO DA PESQUISA 

 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Esta monografia foi feita a partir de uma pesquisa bibliográfica acerca da temática com 

palavras-chaves, visando verificar o estado da arte. A partir das leituras, desenvolveu-se a 

seleção do corpus e o levantamento dos dados, que correspondem às edições de maio/2001, 

outubro/2008 e maio/2015.  Logo após esse processo, foi definida a análise de conteúdo e a 

busca por responder às perspectivas da problemática e à categorização, segundo os conceitos 

teóricos desenvolvidos a partir do levantamento bibliográfico, necessário para percepções e 

considerações finais. 

     

3.1.1 O Estado da Arte 

O estado da arte, neste trabalho, reúne os artigos encontrados, resultantes de pesquisas 

em portais acadêmicos, com ênfase nos últimos cinco anos. Entre eles, estão o Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom) e o Laboratório de Pesquisa em 

Comunicação do Centro Universitário Franciscano (Lapec). Nas obras, foram observadas as 

palavras-chaves utilizadas de acordo com a temática desse estudo que envolve corpo feminino 

gênero e os padrões de beleza, sendo elas: corpo, estética, beleza, feminismo. 

Em um primeiro momento, foram buscadas as monografias de conclusão de curso no 

Lapec. Andria Lizandra Lampert (2013) teve, em sua pesquisa monográfica, o objetivo de 

estudar a cobertura jornalística e a representação  da modelo Kate Moss no caderno Donna, com 

foco no antes e no depois do flagrante de consumo de drogas, além de verificar os traços que 

definem a modelo como um ícone de moda e beleza e fazer reflexão sobre o papel da mídia na 

sociedade contemporânea e no cotidiano feminino. Isto porque o magro é considerado natural; 

a mídia tem grande influência, principalmente quando se trata de padrões femininos. Lampert 

compreendeu que há um imaginário coletivo da moda e da beleza, e a cultura construída pela 

sociedade acaba gerando um conjunto de imagens e representações. 

Já o trabalho de Jenifer Lasch (2015) teve por objetivo compreender como as edições 

da revista TPM constrói os padrões de estética e beleza que representam a nossa sociedade, 

visando entender o comportamento e o impacto social que causa por ser uma edição voltada 

para o público feminino. O estudo faz referência à estética e à beleza no jornalismo de revista, 
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limitando-se às páginas da revista Trip para Mulher (TPM), da Trip Editora. Lasch conclui que 

a revista tenta uma desconstrução dos estereótipos rotineiros, mas, ao mesmo tempo, cria uma 

reconstrução destes, o que é percebido a partir dos personagens que compõem as edições da 

revista. Ou seja, ela “fabrica” novos padrões. Sendo assim, é um desafio estudar e compreender 

as molduras da beleza na sociedade. 

O estudo de Julia Oliveira Machado (2017) faz referência à temática gênero e violência 

no canal Jout Jout Prazer, e teve por objetivo compreender a necessidade da discussão da 

naturalização da violência de gênero e qual o seu papel na sociedade. A monografia de Machado 

aborda a política e o movimento feminista, ressaltando a importância  da luta e a existência 

destes, assim como toda uma contextualização sobre gênero e o quão estão sendo debatidos na 

internet. O objeto principal de sua pesquisa foi a análise dos vídeos do Canal de Jout Jout Prazer; 

foram selecionados três vídeos, analisados de acordo com a temática proposta, que conclui que 

a intenção de Jout Jout não é fazer um vídeo com grande performance e produção, e sim, de 

forma simples e clara, transformando os assuntos complicados para que quem assiste possa 

entender. 

No site do Intercom, a busca se deteve nos GTs, no ano de 2015, na Intercom Norte, 

com a temática “A mídia, a naturalização do machismo e a necessidade da educação em direitos 

humanos para comunicadores”, encontrado em “Divisões Temáticas: Interfaces 

Comunicacionais”, em Anais de 2016, em São Paulo, que abordam a temática em Jornalismo 

de Moda: características da prática no cenário brasileiro no GP em Teorias do jornalismo. 

O artigo de Fabiana Nogueira Chaves (2015) teve como objetivo compreender a 

naturalização do machismo e a abordagem da mídia referente à mulher. A desigualdade de 

gênero ainda permanece, principalmente quando a exposição do corpo da mulher é naturalizada 

e exposta como um produto. Chaves questiona a importância da educação de gênero nos cursos 

de Comunicação Social, pois só assim as mídias irão produzir conteúdo de qualidade e 

socialmente correto. Por fim, conclui que, para uma sociedade igualitária, é necessário começar 

pela educação para que no futuro não sejam produzidos e veiculados produtos com conteúdo 

machista. 

O trabalho de Ana Marta Flores (2016), apresentado no Intercom, teve como objetivo 

compreender qual o cenário do jornalismo de moda e saber por que o mercado de trabalho o 

trata como um “jornalismo secundário”. O mesmo acontece na academia, tendo em vista que 

são raros os trabalhos acadêmicos que têm uma visão mais ampliada desta área, além da 

materialização, como revistas, blogs, sites e aplicativos. Fazendo uma linha do tempo e 
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juntando questões, Flores entende que o jornalismo de moda é de grande representatividade no 

mundo contemporâneo e precisa seduzir o olhar antes mesmo de noticiar, com grandes 

referências em seus textos para que o público alvo seja atingido.  Portanto, isso se deve porque 

o jornalista de moda é um mediador entre o mundo da moda e o público consumidor (de 

conteúdo e de moda). 

Outros âmbitos foram buscados a fim de entender o contexto em torno da problemática 

que envolve a representação da mulher: Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas, 

Biblioteca Digital de Periódicos – Revista da Faculdade de Direito UFPR, Instituto de Estudos 

de Gênero UFSC, Universidade Estadual de Londrina. 

O artigo de Cynthia Sarti (1988) aborda a luta e a expansão do movimento feminista, 

compreendo a trajetória e a dedicação das mulheres contra a desigualdade social e de gênero. 

História marcada pela reivindicação de direitos, como ao voto e à autonomia, e pelas leis a favor 

das mulheres. 

Cynthia Semíramis (2005) aborda em seu artigo os direitos humanos e a produção de 

conteúdo relacionado à imagem da mulher. Retrata a desvalorização da mulher nos meios de 

comunicação em que assuntos relacionados à beleza e à estética trazem como imagem um 

padrão de modelo magra e alta. 

A frustração atinge a maioria do público feminino, por vezes adolescentes, que crescem 

com a concepção de que ser saudável é ser magro e acabam desenvolvendo distúrbios 

alimentares. Semiramis (2005) conclui que nos dias atuais os padrões ainda são incentivados 

pelas mídias, sendo que em todo o mundo há mulheres que não estão satisfeitas com seu corpo, 

e ressalta a importância de levar a temática aos direitos humanos. 

O artigo de Luciana Patrícia Zucco (2007) teve como objetivo analisar nas capas de 

duas revistas femininas Claudia, da Editora Abril, e Mulher, da Editora Alto astral, como esses 

meios de comunicação representam a mulher brasileira. Zucco analisa as diferenças e 

semelhanças nas revistas, tendo em comum que as capas são representadas por atrizes, modelos 

ou mulheres que estão sempre na mídia. Conclui que as revistas trazem discursos inovadores 

de liberdade e autonomia, porém ainda continuam conservadoras, expondo a mulher como um 

produto a ser consumido. 

Linamar Teixeira de Amorim (2011), em seu artigo a temática gênero e movimento 

feminista, um estudo sobre a história das mulheres a partir do século XX, teve como objetivo 

abordar a construção do movimento feminista e a relação social entre homem e mulher, além 

de tratar sobre a igualdade entre todos na sociedade, independe de raça, cor, sexo, entre outros 
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fatores. Trata da desigualdade no mercado de trabalho e as causas que o feminismo combate ao 

longo dos anos. 

Assim, considera-se fundamental para a convivência em harmonia e igualitária a 

abolição das distinções criadas não só pela cultura brasileira, mas em todo o mundo, a fim de 

que todos tenham seu lugar na sociedade. 

 

 

3.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO  

 

A análise de conteúdo, de acordo com Wilson Corrêa da Fonseca Júnior (2005), refere-

se a um método das ciências humanas e sociais que é destinado à investigação de fenômenos 

simbólicos por meio de técnicas de pesquisa. Sendo assim, Fonseca Junior considera que a 

análise de conteúdo exerce a função de analisar mensagens, cumprindo com requisitos como 

sistematicidade e confiabilidade. 

Conforme Laurence Bardin (2007), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de 

apreciação das comunicações, e procura conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as 

quais se debruça, numa busca de outras realidades através de mensagens. 

Para Bardin (2007), a análise de conteúdo é dividida em fases diferentes e estrutura-se 

em três pólos cronológicos: 

1) Pré-análise: fase de organização do material, escolha de documentos para análise, 

formulação das hipóteses e dos objetivos, leituras para encaminhar o desenvolvimento 

da análise. 

2) Exploração do material:  esta fase consiste na descrição do material escolhido, sendo 

assim a exploração do material. 

3) Tratamento dos resultados, inferência e interpretação:  fase de tratamento dos 

resultados, análise e interpretação dos resultados.  

A aplicação da análise de conteúdo como técnica metodológica, consiste em uma leitura 

do material estudado; esta forma de pesquisa possibilita diversas formas na interpretação de 

texto. Neste trabalho, cujos objetivos da análise se direcionam ao “como?”, voltamo-nos a saber 

como a comunicação se processa, seus códigos, seu estilo, a estrutura da linguagem e outras 

características da mensagem transmitida pela revista. 
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3.3 DO OBJETO DA PESQUISA: A REVISTA ELLE 

 

A revista Elle que em português significa “Ela”, conhecida pelos seus editoriais de 

sucessos com tendências internacionais e nacionais, foi lançada na França, em 1945, por Héléne 

Gordon-Lazareff. É reproduzida em vários países, tendo o propósito de manter as mulheres 

informadas sobre o que acontecia no mundo da moda. 

Segundo Camila Stefanello e Denise Araújo (2011), nos anos de 1950, Elle revela o 

New Look de Christian Dior, peças que causaram polêmicas e também a admiração das 

mulheres. Com saias e vestidos volumosos, ou com o corte reto abaixo do joelho que se 

ajustavam ao corpo, moldando a silhueta, Dior dominou o mundo das revistas e movimentou o 

mercado por mais ou menos uma década. 

Nos anos 1960 e 1970, a revista passa por transformações e apresenta ao seu público a 

minissaia, que virou sucesso entre as mulheres, além das chamadas “batas hippies” de todos os 

tipos e cores, o que contribuiu para a reinvenção dos editoriais da revista, causando repercussão 

na época. Nos anos 80, a revista surge no Brasil trazida pela Editora Abril. Seu lançamento foi 

em maio de 1988, com a manutenção do nome original. Consagrou-se pelo estilo diferenciado 

que apresentava em sua diagramação, além de apresentar as tendências que marcaram os anos 

80, as roupas coloridas e extravagantes, e a presença do jeans, dos cabelos e das maquiagens 

marcantes.  

Conforme o sucesso e o aumento da produtividade de conteúdo do mundo da moda, a 

revista passa por mudanças e continua a evoluir a partir dos anos 90 e 2000. A revista contribuiu 

com a criação de cursos profissionalizantes de moda e, em 1996, fez a cobertura da primeira 

edição do SPFW–São Paulo Fashion Week. 

Com a evolução do mercado e apropriação das novas tecnologias, a revista continuou 

com suas edições impressas e passou para as plataformas digitais, adaptando-se para o público 

que hoje consome muita mídia, além de sua versão digital ter ganho forma como realidade 

virtual. O conteúdo produzido pela revista a partir dos anos 2000 – período da análise aqui 

realizada – fica cada vez mais característico da sociedade brasileira, porém sempre 

reproduzindo e trazendo tendências de outros países para o Brasil. 

A revista Elle produzia suas edições referentes a assuntos do mês, como aniversário, 

estações do ano ou baseado em alguma temática em especial, sempre com conteúdo previsto e 

atual. A estrutura da revista baseia-se em algumas seções fixas, porém quase sempre são 

variáveis. As seções em comum entre todas as edições são: (a) Moda – ensaio fotográfico 



32 

  

 

divulgando as tendências das estações do ano; (b) Beleza – dicas de produtos de beleza e 

cuidados com a pele; (c) Estilo – dicas de looks tendências e modo de usar; (d) 

Atitude/Comportamento/ Lifestyle – estilo de vida dos famosos e opiniões;  (e) Cult – tudo sobre 

arte, música e cinema; (f) Sempre Aqui – editoria voltada para cartas, desfiles, agendas, truques 

de beleza, a revista online pelas edições mais atuais, entre outros itens. Essas editorias podem 

variar de nome referente à época em que foram produzidas. 

Ao afirmar ter sido inovadora em seus editoriais, a revista Elle (2018), por ocasião do 

seu fechamento, enuncia que o seu papel no mercado foi o de fazer jornalismo de moda sério e 

moderno, além de tratar sobre assuntos como diversidades, feminismo, gênero, valores e 

empatia. A revista encerrou suas atividades no Brasil no dia 06 agosto de 2018, com uma 

declaração em suas redes sociais, despedindo-se com uma última edição (agosto) que teve como 

assunto a sustentabilidade e a moda, com um editorial produzido na Amazônia, e agradecendo 

ao público pela fidelidade nos seus 30 anos de existência no Brasil, que foram completados 

neste ano de 2018. 

 

3.3.1 Da Definição do Corpus 

A definição do corpus foi delimitada com base também no interesse da pesquisadora 

pelas revistas femininas, em especial a revista Elle Brasil, escolhida como objeto de estudo da 

pesquisa. Assim, observando a temática escolhida, o corpus deste estudo se constitui de 

reportagens que integram as seguintes edições da revista Elle: Maio/2001, Outubro/2008, 

Maio/2015. Tais edições da revista foram definidas de forma aleatória, de acordo com as 

perspectivas da pesquisadora e o conteúdo a ser analisado. 

Entre as edições escolhidas, duas são de aniversário (a de 2001 quando a revista 

completava 13 anos e a de 2015, quando a Elle completou seus 27 anos), além da edição de 

2008, o que permite analisar as mudanças ocorridas num período de 14 anos. Tais edições foram 

escolhidas pela abordagem que apresentam nas reportagens selecionadas, além de uma 

diferença de sete anos entre elas, o que faz com que distinção entre as respectivas épocas se 

torne evidente.  As reportagens selecionadas em cada edição são: a) 2001: Nossos corpos; b) 

2008: Do que os homens gostam; c) 2015: Love-se/Bonito é ser diferente. As reportagens foram 

codificadas neste trabalho para fins de análises da seguinte forma: a) edição 2001, b) edição 

2008, c) edição 2015. 
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3.3.2. Pré-Análise 

3.3.2.1 Edição Elle 2001, nº 156 

 

 

Figura 1 – ELLE nº 156. 

 

A edição do mês de maio de 2001, especial de aniversário de 13 anos da revista, tem 

como destaque a reportagem “Nossos Corpos”, criada para homenagear as mulheres com o 

objetivo de desconstruir a ditadura dos padrões de beleza. A reportagem traz um ensaio com 

mulheres nuas, com diferentes tipos de corpos e condições, incluindo, entre elas, a participação 

da fotógrafa da matéria. 

Nesta edição, além da reportagem destaque analisada, a revista aborda moda, 

maquiagem para ficar mais nova ou mais velha, rituais para atrair boas energias e, também, 

trata sobre sorte, tendo como símbolo da edição um trevo de quatro folhas. 
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Figura 2 – ELLE página 60. 

 

A reportagem desta edição está localizada da página 60 a 69, sob a cartola mulheres, na 

editoria comportamento. Ela tem forma de ensaio com o título destacado na cor vinho e as 

páginas das imagens em preto e branco.  

A diagramação do título ganha destaque pela página branca, o título na cor vinho e o 

texto em preto que está em colunas com o ajuste da escrita à direita e formatado ao lado 

esquerdo da página, a fonte do texto é nomeada orgânica sem serifa. 

Todas as páginas apresentam fotos das mulheres nuas em preto e branco, tem uma 

coluna de texto na cor branca ou preta com a história de vida delas, sempre alinhada à esquerda 

ou à direita que completa a imagem. 
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3.3.2.2 Edição Elle 2008, nº 10 

 

 

Figura 3 – ELLE nº 10. 

 

Na edição de outubro de 2008, a reportagem escolhida não é a principal, mas está com 

chamada na capa. Trata-se de uma pesquisa sobre qual o tipo de corpo que os homens desejam. 

A reportagem tem como chamada “Os homens pedem: parem de emagrecer”, revelando as 

preferências dos homens sobre o tipo de mulher ideal que preferem. 

São 50 homens entrevistados entre 25 e 45 anos que respondem a questões como: a) 

Que tipo de mulher atrai você?; b) Como você avalia o corpo da sua namorada/mulher?; c) Em 

geral, ela concorda com a sua avaliação?; d) O que você acha de as mulheres estarem sempre 

preocupadas com o peso?; d) Para qual destas mulheres você olharia na rua? 

Essa pesquisa foi uma tentativa de fazer as mulheres acreditarem que a magreza não é 

tudo, só que na opinião dos homens.  
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Figura 4 – ELLE página 126. 

 

A reportagem desta edição está localizada na editoria Atitude, da página 126 a 134. As 

páginas são na cor branca, o título e o texto tem a cor preta; o título ganha destaque por estar 

centralizado entre uma imagem e o texto em coluna ajustado à direita. A reportagem é composta 

por imagens, texto e tabelas com a porcentagem da pesquisa, localizada na página 128 a 134. 

As imagens são alinhadas à esquerda e ao lado os textos são alinhados à direita, para ter o 

destaque dos dados da pesquisa acima dos quadros com o título “A opinião deles” – que se 

destaca com uma tarja preta e letra branca sem serifa. 

Na última página, as imagens são acompanhadas de pequenos textos com características 

citadas por alguns homens que participaram da pesquisa. 
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3.3.2.3 Edição Elle 2015, nº 324 

 

 
Figura 5 – ELLE nº 324. 

 

A edição de maio de 2015, especial de aniversário de 27 anos, tem como tema principal 

#VocêNaCapa, que foi inspirada em um espelho e reflete a imagem de quem olha a capa da 

revista. A edição tem como conteúdo moda, tendências, mulheres na internet e um editorial 

sobre assumir o corpo, idade e rosto com orgulho, exibindo mulheres de diferentes tipos de 

corpos, idades, profissões, culturas e gênero. 

A revista foi preparada de acordo com o crescimento dos movimentos de 

empoderamento feminino que, em 2015, teve mais visibilidade e ainda é um tema discutido por 

muitas mulheres em suas redes sociais. 

A reportagem escolhida nesta edição não é a principal. A matéria tem forma de ensaio 

fotográfico e aborda aceitação e empoderamento feminino, exibindo como título “Ser bonito é 

ser diferente”. Neste ensaio, as mulheres que estão representando são atrizes, blogueiras, 

estilistas entre outros. 
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Figura 6 – ELLE página 200 e 201. 

 

A reportagem desta edição é diferenciada por ser um especial de aniversário, que 

apresenta uma proposta distinta do padrão de formatação e design. A reportagem localiza-se na 

editoria Estilo, das páginas 200 a 219. Na página 200, situa-se o título sob a imagem de um 

corpo feminino com uma parte negra e outra parte branca; o título “Love-se” faz o contorno do 

ombro. A imagem é centralizada na página branca e ocupa a página 200 e 201 e acompanha um 

pequeno parágrafo com a edição em alinhamento à esquerda e recuado à direita. 

Nas páginas 202 e 203, na cor branca, os textos foram diagramados de forma curvilínea 

formando desenhos e centralizados. Percebe-se que a diagramação diferenciada é de acordo 

com a temática; nos textos, encontram-se relatos sobre corpo, cor, cabelo e orgulho. 

As reportagens “Love-se” e “Bonito é ser diferente” se complementam por falarem de 

autoaceitação e autoestima. 

Na página 204, o título situa-se com a letra em caixa alta, ocupando quase metade da 

folha e com serifa, além do detalhe da letra E na palavra diferente entre o R e o N virado. E 

abaixo, consta um parágrafo sobre padrões. 

A reportagem feita em forma de ensaio com as páginas na cor azul claro, traz fotos de 

diferentes pessoas que se distribuem em 2 a 3 páginas, e um pequeno texto explicativo sobre 
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quem é, o que faz e a sua aceitação. Geralmente, esses textos, na cor branca, localizam-se 

embaixo ou nas laterais das fotos. 

 

3.3.3 Definição das Unidades de Análise 

As edições foram definidas em unidades codificadas que auxiliam a identificação 

quando se faz a análise das categorias. Assim, os títulos das reportagens estão codificados como 

A, B, C; as chamadas de Capa, codificadas em A1, B1, C1; os destaques das matérias em letras 

minúsculas seguidas de numeral - a1, a2, a3, a,4 e assim sucessivamente a10/ , b1, b2, b3, b4/c1, 

c2, c3, conforme a matéria em análise, e o corpo do texto em a.a.1/ b.b.1/c.c.1, que encontra-se 

em anexo, e assim sucessivamente 

As tabelas abaixo trazem a apresentação destas unidades, sendo que a unidade do corpo 

do texto está em separado, representadas por gráficos e tabelas, dada a sua extensão. 

 

TABELA 1 – Unidades de Análise 

EDIÇÃO MAIO/2001 OUTUBRO/2008 MAIO/2015 

TÍTULO DA 

REPORTAGEM 

A) NOSSOS CORPOS B) DO QUE OS 

HOMENS GOSTAM 

C) LOVE-SE/BONITO É 

SER DIFERENTE 

CHAMADAS DE 

CAPA 

A1) CORPO DE 

MULHER – JADE 

PARECE UMA 

ESCULTURA, PETRA 

É MAGRA DE DOER, 

MARISA PERDEU UM 

SEIO. DEZ MULHERES 

REAIS POSAM NUAS E 

SE EXPÕEM DE 

CORPO E ALMA 

B1) PESQUISA ELLE – 

OS HOMENS PEDEM: 

PAREM DE 

EMAGRECER 

C1) LOVE-SE – 

ASSUMA SEU CORPO 

E SUA IDADE COM 

ORGULHO 

NÚMERO DE 

PÁGINAS 

10 5 20 

NÚMERO DE 

IMAGENS 

9 7 16 

NÚMERO DE 

DESTAQUES 

10 4 4 

REPORTAGEM 

PRINCIPAL SIM/NÃO 

SIM NÃO NÃO 

 

TABELA 2 – Destaques das edições 

EDIÇÃO MAIO/2001 OUTUBRO/2008 MAIO/2015 

DESTAQUES a1) Dizem que tenho um 

rosto lindo e uma voz 

maravilhosa. Do corpão, 

nada. 

 

a2) Por tudo o que 

passei, era para estar 

enrugada, envelhecida. 

b1) Beyoncé ou Nicole 

Kidman? Mulheres com 

apetite generoso ou as 

que estão sempre de 

dieta? Antes de decidir 

que você precisa perder 

aqueles quilinhos, saiba 

o que 50 homens e 

c1) A internet 

popularizou uma 

variedade de referências 

de beleza. Mais do que 

buscar magreza e cabelo 

liso, tem gente que está 

investindo em 

autoestima.  
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Mas minha pele negra é 

forte. 

 

a3) Quando perdoei meu 

corpo por minha 

magreza, troquei de pele 

e renasci. 

 

a4) Meu corpo sentiu a 

porrada de parir três 

filhos e criá-los sozinha. 

 

a5) Adoro transar 

menstruada. Me sinto 

poderosa. 

 

a6) O que me derrubou 

foi perder todos os meus 

pelos. Não sabia da 

importância desses fios. 

Sem eles, virei bebê. 

 

a7) Tenho total domínio 

da minha silhueta. 

Aumento ou diminuo 

meus músculos em um 

mês. 

 

a8) Não tinha ideia do 

que o meu corpo era 

capaz. Me sinto mais 

linda do que sonhava. 

 

a9) Moldei meus seios 

em cerâmica para 

exorcizar o meu 

complexo de ser peituda. 

 

a10) Gosto de tocar meus 

ossos. Sei dos 

significados emocionais 

de cada canto do meu 

corpo. 

experts no assunto têm a 

dizer. Você vai abrir a 

boca – de espanto! 

 

b2) Acabo de voltar da 

Alemanha, onde fiz uma 

pesquisa com as 

mulheres de lá sobre o 

que significa envelhecer. 

Isso para elas é um 

orgulho, é acumular 

capital. Aos 50, 60 anos, 

as alemãs têm plena 

consciência de que são 

melhores em todos os 

aspectos: a carreira já 

está mais do que 

consolidada e sabem 

aproveitar muito melhor 

as coisas porque já estão 

mais vividas. Já as 

brasileiras têm 

verdadeiro pavor de 

envelhecer porque anos a 

mais, na maior parte das 

vezes, significam 

defeitinhos extras e elas 

encaram isso como se 

fosse um grande pecado. 

É muito cruel.  

 

b3) Uma modelo pode 

ficar linda na passarela. 

Mas, na praia, se ela 

estiver do lado de uma 

mulher com mais curvas 

e menos ossos aparentes, 

é provável que não seja a 

preferida do público 

masculino. Ao mesmo 

tempo, tenho certeza de 

que será apontada pelas 

mulheres como uma 

referência de corpo ideal. 

Vai entender! 

 

b4) Homem se derrete 

pela mulher que tem uma 

certa malícia no olhar, 

que saiba provocar. 

Agindo assim, vale tudo: 

gorda, magra, feia, 

bonita… falar a coisa 

certa na hora certa é 

suficiente para deixar 

qualquer cara 

enlouquecido. Claro que 

esse tipo de 

 

c2) No universo das 

causas das ‘belezas’, 

minorias não são uma 

questão de quantidade, e 

sim de gosto. 

Organizadas, estão 

ampliando a diversidade.  

 

c3) Os padrões existem? 

Sim. Mas oito mulheres, 

com belezas distintas, 

provam que as regras 

nasceram para serem 

quebradas. 
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comportamento mais 

atrevido é típico de quem 

se sente completamente à 

vontade no corpo que 

tem. Por isso, acho que o 

melhor a fazer é se 

aceitar e se jogar na vida. 

Acho muito engraçado 

que as mulheres sejam 

tão exigentes em relação 

ao próprio corpo e tão 

solidárias em relação ao 

corpo do homem, que 

sempre pode ter uma 

barriguinha. Tenho 

certeza de elas acabam se 

preocupando muito mais 

com o que as outras 

mulheres vão achar do 

corpo delas do que com a 

opinião dos próprios 

homens. 

 

 

3.3.4 Das Categorias de Análise  

Para o desenvolvimento da pesquisa as seguintes categorias de análise, ou categorias 

temáticas, foram definidas de acordo com o objetivo deste trabalho, e a partir do levantamento 

feito nas reportagens e sobre os sentidos que produzem. São elas: 

 

1) BELEZA E REPRESENTAÇÃO DO CORPO: nesta unidade temática, buscou-se 

identificar o modo como a revista apresenta e reproduz beleza quando se trata do bonito 

e do feio, e também entender como a Elle trabalha a representação de corpo feminino 

quando se refere a estereótipos ligados ao padrão ideal de beleza. 

2) DISCURSO MASCULINO: nesta categoria, analisou-se como a revista usa o discurso 

masculino em relação à mulher e ao corpo feminino, tendo em vista a forma como o 

conteúdo é abordado e reproduzido na revista. 

3) EMPODERAMENTO FEMININO: analisou-se neste item as estratégias discursivas 

que a revista utilizou para se aproximar do público feminino e quais as abordagens de 

empoderamento criadas para a identificação entre público e revista. 
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4 ANÁLISES DAS CATEGORIAS 

 

 

4.1 BELEZA E REPRESENTAÇÃO DO CORPO 

4.1.1 Edição Maio 2001 (A) 

Em relação à beleza e representação do corpo, nesta edição percebe-se que a revista 

busca representar a mulher sem “edições”2, na forma como se apresentam no cotidiano, sendo 

que as personagens da reportagem não representam o padrão esteticamente perfeito criado pelas 

mídias e imposto na sociedade. Esta edição, entrevista mulheres que não seguem estereótipos e 

em cujos corpos estão as marcas das histórias de suas vidas. 

São corpos magros, gordos, com pelos, sem pelos, mamas grandes ou pequenas, 

perfeitas ou com cicatrizes ou, ainda, extraídas. E além destas marcas da diversidade, há a 

mulher negra, a sarada, a grávida permitindo inferir que a revista remete ao universo das 

mulheres como um todo. Trata a beleza feminina que não é visada em um só modelo de corpo, 

embora muitas mulheres espelhem-se em modelos e atrizes procurando ajustar-se aos padrões.  

As expressões relacionadas ao corpo e à beleza foram separadas e definidas enquanto 

unidades de conteúdo, nas seguintes subcategorias:  corpo idealizado, perfeição e imperfeição 

estabelecidas de acordo com os sentidos das palavras. Estas se apresentavam no texto como 

características e traços citados pelas entrevistadas. Embora a beleza e representatividade sejam 

o eixo principal da reportagem, a imperfeição tem o maior número de palavras se comparada 

ao corpo idealizado e à perfeição. 

 

Gráfico 1 – Marcas linguísticas do conceito sobre o corpo feminino: categoria Beleza e 

Representação do corpo: 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

                                                
2 Grifo da autora. 
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No item definido como corpo idealizado, foram selecionadas as orações que produzem 

o sentido relacionado à percepção do corpo como um todo, isto é, as expressões que formam 

perspectivas sobre o tema. Ao total, destacaram-se dezesseis (16) palavras associadas ao 

significado de corpo: 

a.a.1) barriga; 

a.a.1) cabelos; 

a.a.1) carne; 

a.a.1) corpos nus; 

a.a.1) crescimento do seio; 

a.a.1) estrutura óssea; 

a.a.1) linhas da palma da mão; 

a.a.1) músculos; 

a10) ossos; 

a.a.1) perfeitos; 

a.a.1) pernas; 

a.a.1) rosto; 

a9) seios, silicone,  

a3) troquei de pele;  

a.a.1) umbigo.   

 

A perfeição está relacionada às expressões que denotam estar de bem com o corpo e 

assumir as suas formas, além de outras qualidades que remetem ao consentir com a própria 

beleza. No item, identificou-se quinze (15) expressões relacionadas: 

a.a.1) belos corpos 

a.a.1) corpo malhado 

a.a.1) corpo maravilhoso, 

a.a.1) corpão sexy 

a.a.1) curvas femininas; 

a.a.1) definida;  

a3) magreza; 

a7) músculos;  

a.a.1) musculosa; 

a2) pele negra; 
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a.a.1) relação legal com o meu corpo;  

a.1) rosto lindo; 

a.a.1) sempre fui gordinha;  

a.a.1) sequinha; 

a7) silhueta. 

 

A imperfeição revela as locuções que remeteram sentidos sobre o que as entrevistadas 

consideram como defeitos em seus corpos, denotando insatisfação e, mesmo, desprezo. O 

número de palavras apontadas sobre defeitos foram vinte e um (21): 

a.a.1) a careca me dava cara de doente; 

a.a.1) beleza imperfeita; 

a.a.1) celulites; 

a.a.1) caíram todos os meus pelos; 

a.a.1) cabelos; 

a9) complexo de ser peituda;  

a.a.1) corpo sofrido; 

a.a.1) dieta; 

a.a.1) enrugada;  

a.a.1) envelhecida; 

a.a.1) estrias;  

a.a.1) masculinizada; 

a.a.1) meu corpo sentiu a porrada de parir 3 filhos; 

a.a.1) murchei; 

a.a.1) padrão de beleza diferente; 

a.a.1) peitos caídos;  

a6) pelos; 

a.a.1) pentelhos; 

a.a.1) penugens; 

a.a.1) perder um seio; 

a.a.1) quadris cresceram; 

a.a.1) quatro quilos a mais, rugas.   
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No entanto, a principal característica da reportagem é o modo como as mulheres foram 

fotografadas. Na produção da matéria, a fotógrafa evidencia a nudez, mostrando um novo olhar 

sobre as mulheres que superam suas adversidades por conta da aparência e do corpo. Isto 

permite relacionar a matéria também à categoria do empoderamento feminino. 

 

4.1.2 Edição Outubro 2008 (B) 

Nesta edição sobre categoria beleza e representação do corpo, observa-se que a revista 

busca explorar elementos nos textos que se referem à quebra dos padrões e, ainda, aborda a 

cobrança que as mulheres exercem sobre si quando se trata de aparência.  A reportagem 

apresenta alguns tópicos (subtítulos), como imagem (não) é tudo e corpo globalizado que tratam 

sobre como as mulheres enxergam o próprio corpo e a construção da criação do modelo padrão.  

Ainda disserta sobre a beleza da mulher brasileira, através da perspectiva dos homens. 

Esta reportagem é diferente das outras edições, pois não traz um ensaio fotográfico, mas 

apresenta imagens da internet que ilustram algumas personalidades consideradas inspirações 

do público feminino. 

Nesta edição, foram selecionadas palavras que relacionam a categoria beleza e corpo, 

separadas em subcategorias, definidas como belo e imperfeito. Correspondem aos significados 

que produzem e o modo como estão introduzidas na reportagem. 

 

Gráfico 2 – Marcas linguísticas do conceito sobre o corpo feminino: Categoria Beleza 

e Representação do corpo: 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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No item nomeado de Belo, as palavras são correspondentes ao considerado ideal quando 

se trata de beleza feminina. Estas apresentam treze (13) palavras; entre elas, destacam-se: 

b.b.1) curvilíneas; 

b.b.1) pernas belas; 

b.b.1) barriga sarada; 

b.b.1) bonita, 

b3) corpo ideal, 

b.b.1) corpo perfeito; 

b4) gorda; 

b4) magra; 

b.b.1) mais curvas; 

b.b.1) modelo photoshop; 

b.b.1) pernas grossas; 

b.b.1) quadris largos; 

b.b.1) seios fartos; 

b.b.1) seios pequenos. 

 

Imperfeito: foi definido o item que nomeia características consideradas como um defeito 

na aparência e também o modo com que a pessoa se enxerga. Neste item, onze (11) palavras 

remetem à imperfeição, entre elas envelhecer e ganho de peso: 

b.b.1) baixinha; 

b.b.1) curvas; 

b.b.1) emagrecer; 

b2) envelhecer; 

b.b.1) ganho de peso;  

b.b.1) gordinha; 

b.b.1) imagem distorcida;  

b.b.1) menos ossos; 

b.b.1) magra; 

b.b.1) magérrima; 

b.b.1) perda de peso. 
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Percebe-se que a revista aborda a temática sobre corpo relatando questões como as 

dietas milagrosas, e refere-se a maneira como as mulheres tratam o próprio corpo, além da 

abordagem sobre representação dos meios de comunicação e publicidades que influenciam com 

suas modelos “photoshopadas”. No entanto, trata da percepção do homem sobre a beleza e as 

questões corporais da mulher, relacionando-se com a categoria sobre o discurso masculino.   

 

4.1.3 Edição Maio 2015 (C) 

No que se refere à categoria beleza e representação do corpo na edição, verifica-se que 

esta reportagem traz elementos semelhantes à edição de maio de 2001, pois usa mulheres de 

diferentes perfis com intuito de desmistificar e ressaltar a beleza feminina. A quebra dos padrões 

não está só relacionada ao peso, mas ao amor pelo corpo real, sendo essa a proposta da 

reportagem. Esta matéria difere da outra edição de aniversário analisada ao retratar mulheres 

que são influência para a sociedade. A forma com que o ensaio é apresentado revela as 

características e personalidades das mulheres fotografadas. 

Neste contexto, os itens foram definidos de acordo com as palavras dos textos e 

nomeados como belo e adverso. 

 

Gráfico 3 – Marcas linguísticas do conceito sobre o corpo feminino: Categoria Beleza 

e Representação do corpo: 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O item Belo se caracteriza pelas palavras que são definições das entrevistadas, 

expressam o verdadeiro significado de ser real e não almejam esconder o que muitos 

consideram como defeitos. As palavras foram definidas nos itens de acordo com a coerência 

que produzem no texto; estas, somam treze (13), entre as quais aqui estão classificadas: 

c.c.1) ageless; 

c.c.1) belezas distintas; 

c.c.1) cabelos brancos; 

c.c.1) cabelo natural; 

c.c.1) exótica; 

c.c.1) fios crespos; 

c.c.1) gorda; 

c.c.1) imperfeições; 

c.c.1) rugas; 

c.c.1) negra;   

c.c.1) Plus size; 

c.c.1) velha; 

c.c.1) veste 50. 

 

Adverso são termos, em geral, adjetivos, que as entrevistadas consideram que não é certo 

e não devem ser usados para definir alguém. Nesse contexto, foram doze (12) termos que 

representam adjetivos e que as entrevistadas se dizem incomodadas ao serem remetidas a eles.  

Entre as selecionadas estão: 

c.c.1) cabelo cacheado; 

c.c.1) cheinha; 

c.c.1) corpo perfeito; 

c.c.1) chocolate; 

c.c.1) curvilínea;  

c.c.1) escurinha; 

c.c.1) estranha; 

c.c.1) fofinha; 

c.c.1) gordofóbicos;  

c.c.1) marrom bombom; 

c.c.1) moreninha; 
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c.c.1) mudança. 

 

A percepção entre a diferença de concepções quando se trata de beleza é nítida, no 

momento em que a imperfeição passa a ser considerada o belo. A distinção entre opiniões, faz 

parte do conhecimento e da autoaceitação, sendo assim relacionada à categoria beleza com 

empoderamento feminino que, unidas, formam um contexto de quebra da ditadura dos padrões.  

 

 

4.2 DISCURSO MASCULINO 

4.2.1 Edição Maio 2001 (A) 

Esta edição não corresponde à análise sobre o discurso masculino, pois no corpo do 

texto não há manifestação de falas dos homens, porém há relatos sobre agressões e bullying que 

as mulheres sofreram ao longo de suas vidas. A pré-concepção das pessoas faz com que julguem 

sem conhecer, assim formando estereótipos e impondo que o sujeito tenha que seguir preceitos.  

 

4.2.2 Edição Outubro 2008 (B) 

Nesta edição, a reportagem retrata o que os homens pensam sobre o corpo das mulheres. 

Em forma de enquete, eles respondem e até justificam os seus modelos ideais femininos. Em 

relação à categoria discurso masculino, observa-se que a proposta da reportagem é fazer com 

que as mulheres possam desconstruir o rótulo de perfeição. Porém, usam termos como “que 

tipo de mulher atrai você”, entre outras perguntas que estereotipam as mulheres, pois quem 

define seu tipo ideal de corpo são elas mesmas. 

Com relação a esta edição, o número total de discursos relacionados à mulher foram 

nove, sendo selecionados três (3) e estão na tabela a seguir:  

 

Tabela 3 – Discursos Masculinos 

Página: 126 “Acho bobagem essa obsessão por emagrecer. Nem toda mulher fica mais bonita 

magra muito magra. Para cada corpo existem infinitas possibilidades” – cineasta 

Rodrigo Grota. b.b.1) 

Página: 126 “Ser magérrima é importante para quem escolheu a profissão de modelo, mas este 

tipo de físico não atrai” – ator Marcelo Novaes. b.b.1) 

Página: 134 “É muito chato conviver com mulheres que vivem eternamente de dieta. Já passei 

por isso com namoradas, irmãs e amigas, e acho que o regime só vale a pena se 

houver algum problema que o justifique” – advogado João Ribeiro da Costa. b.b.1) 
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Estas são algumas das opiniões expressas pelos homens em relação ao que pensam 

quando se trata de beleza feminina, tendo em vista que é uma reportagem do ano de 2008 e a 

revista já tinha elaborado outras matérias com o viés ao amor próprio da mulher com o corpo. 

Percebe-se que a construção da reportagem tem como eixo ampliar a visão da mulher, e usa o 

discurso do homem como forma de legitimação de ideias propostas no texto. Mesmo não se 

referindo em palavras, a revista traz como modo de interpretação que a mulher de certa forma 

“pertence” ou se importa com o discurso dos homens. 

Apresentando o subtítulo “Preferência Nacional!, aborda o tipo preferido dos homens 

no Brasil quando se trata de corpo, e revela que eles se sentem atraídos por mulheres de corpos 

curvilíneos. Segundo a Psicóloga Júnia Ferreira refere-se na matéria, esta é uma característica 

cultural e remete à crença de que mulheres com este físico são melhores reprodutoras, e cujos 

seios fazem com que os homens se lembrem do colo das mães. Esse discurso alimenta vários 

fatores na sociedade, inclusive a liberdade que os homens apresentam quanto ao corpo das 

mulheres. 

 

4.2.3 Edição Maio 2015 (C) 

Esta edição, assim como a do ano de 2001, não apresenta o discurso masculino em seu 

texto, pois a construção da reportagem é baseada nas perspectivas do empoderamento feminino 

e beleza. Sendo assim, não se encaixa nesta categoria. 

 

4.3 EMPODERAMENTO FEMININO 

4.3.1 Edição Maio 2001 (A) 

Nesta edição, percebe-se que o empoderamento feminino está presente e se destaca 

quando as mulheres em seus depoimentos revelam o amor a si mesmo, diante dos obstáculos 

enfrentados. A reportagem aborda também a relação da mulher com o corpo e a sexualidade, 

como elas manifestam essa conexão da sua estrutura física com a mente, e evidencia que 

algumas ainda estavam no processo de aprendizagem. A autoestima e a autoconfiança no ano 

de 2001 não eram ainda tratados como empoderamento feminino, pois este termo surge a partir 

do ano de 2011 tendo grande repercussão nas redes. 

Os discursos equivalentes a esta categoria, foram selecionados de acordo com a 

alocução e definidas nas seguintes subcategorias: aceitação e hostilidade. 
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Gráfico 4 – Marcas linguísticas do conceito sobre o corpo feminino: Categoria 

Empoderamento Feminino: 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A subcategoria Aceitação é baseada nos discursos sobre a visão do corpo e modo como 

as mulheres se enxergam. No total, trinta e oito (38) falas sobre pele, orgulho e amor ao seu 

corpo. Algumas citam que estão em processo de aceitação das transformações que o corpo pode 

ter.  A porcentagem dos gráficos está baseada nas seguintes frases das entrevistadas:  

Vans Moraes: 

a.a.1) “Aprendi a tirar de letra a grosseria alheia”;  

 

Zezé Duarte: 

a.a.1) “O que mais gosto em mim é a minha cor”; 

a1) “minha pele negra é firme e muito forte”; 

 

Petra Schwarz: 

a.a.1) “Sou uma nega Power, questionadora e inteligente”,  

a.a.1) “processo lento e íntimo”; 

a.a.1) “Eu danço até me transformar em uma deusa”; 

a.a.1) “De verdade de carne e muitos ossos.”; 

 

Patrícia Mariani: 

a.a.1) “Decidi me dar o amor que dava aos outros”; 
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a.a.1) “Me libertei de uma relação frustrante”; 

a.a.1) “Mudei o cabelo, fiz tatuagem sobre uma cicatriz na barriga”; 

a.a.1) “Hoje estou em paz de corpo e alma”; 

 

Jade Stipp: 

a5) “Adoro ficar menstruada e transar, me sinto mulher, poderosa!”; 

a.a.1) “Procuro sensações, exploro cantos esquecidos”; 

a.a.1) “Espero também ensinar a minha filha a ficar de bem consigo mesmo”; 

 

Marisa Nunes: 

a.a.1) “Aos 41 é como se eu tivesse 1”; 

a.a.1) “Meu corpo nasceu de novo quando fiz uma mastectomia”; 

a.a.1) “Fui para operação com muita coragem”; 

a.a.1) “A quimioterapia terminou e a dois meses meus fiozinhos voltaram a reaparecer”; 

a.a.1) “Com o fim dessa infância vou voltar a ser mulher”; 

 

Soraia Affonso: 

a.a.1) “Sou definida, sequinha”; 

a.a.1) “Juro que não me importo com que os outros acham”; 

a.a.1) “Eu optei por ter um corpo malhado, resultado de 20 anos de treino”; 

a.a.1) “Sei que tenho um padrão de beleza diferente”; 

a.a.1) “Faço questão de usar roupas femininas, salto alto, batonzinho”;  

 

Camila Nunes: 

a.a.1) “Dizem que as grávidas ficam sensíveis e choram: Eu não”; 

a.a.1) “Acho que nunca estive tão tranquila”; 

a.a.1) “Me sinto sexy, fogosa, meu apetite sexual dobrou”; 

a.8) “Antes da gravidez eu não tinha ideia do que o meu corpo era capaz”; 

a.8) “Agora me sinto mais linda do que sonhava”; 

 

Chiara Banfi: 

a.a.1) “Sou uma menina com corpão de mulher”; 

a9) “Moldei meus seios em cerâmica”; 
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a9) “É uma maneira de exorcizar meu complexo”; 

a.a.1) “Aos poucos noto que meu olhar no espelho fica mais amistoso”; 

a.a.1) “E é só o começo”; 

  

Cris Bierrenbach: 

a.a.1) “Tenho obsessão por corpos, gosto de especular o contorno dos meus órgãos 

internos, imagino volumes, formas e textura”; 

a10) “Gosto de tocar meus ossos, sentir o formato”; 

a10) “Sei os significados de cada canto do meu corpo”; 

a.a.1) E o fundamental: “tenho consciência de que sou a única responsável por ele”. 

 

Memória negativa é a subcategoria determinada para definir o passado, vivências e 

experiências não agradáveis que as mulheres relatam. No total, vinte e quatro (24) descrições 

retratam as adversidades, porém não são em todas que as entrevistadas citam suas experiências. 

As frases estão a seguir: 

Vans Moraes: 

a.a.1) “Colega esnobou no passado por ser gorda”; 

a.a.1) “Aos 7 anos tinha uma professora de balé que vivia me pondo para baixo. Eu 

chegava e a bruxa dizia: “Comeu pizza ontem, né”; 

a.a.1) “No curso de teatro, me destacava por ser cantora, como se eu não pudesse ser 

atriz por ser gorda.”;                                                                                        

 

Zezé Duarte: 

a.a.1) “Fui abusada sexualmente aos 8 anos por um tio”; 

a.a.1) “Penetração foi só uma vez, mas ele me azucrinou até os 13 anos”; 

a.a.1) “Minha mãe sabia e não fazia nada para me proteger”; 

a.a.1) “Um dia me revoltei e contei para todo mundo, assim o nojento me deixou em 

paz”; 

 

Petra Schwarz: 

a.a.1) “Desde criança rejeitava minha magreza”; 

a.a.1) “Tive uma alergia de fundo emocional e minha pele ficou com aspecto de cobra”; 
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Patrícia Mariani: 

a4) “Meu corpo sentiu a porrada de parir 3 filhos e criá-los sozinha”; 

a.a.1) “A prepotência de ser mãe fez aguentar barras que não podia”; 

   

Marisa Nunes: 

a.a.1) “O que mais me deprimiu não foi a falta do seio nem as cicatrizes”; 

a.a.1) “Fui derrubada em consequência da quimioterapia porque caíram todos os meus 

cabelos, pelos, pentelhos e penugens”; 

a.a.1) “Fiquei assexuada perdi o tesão”; 

  

Soraia Affonso: 

a.a.1) “As pessoas me diziam que eu viraria um homem”; 

a.a.1) “Uma intromissão”; 

 

Chiara Banfi: 

a.a.1) “Minha estrutura óssea não acompanhou crescimento dos seios”; 

a.a.1) “Precisei usar um colete ortopédico para corrigir a postura, parecia um 

instrumento de tortura ganhei um apelido de Robocop”. 

 

As subcategorias revelam a importância da aceitação na vida das pessoas, pois faz com 

se libertem e encerrem capítulos ruins de suas vidas, não só quanto à beleza, mas também 

quando se passa por uma doença ou a busca pelo preenchimento do vazio interno. Nas 

entrevistas, as mulheres citavam que, em determinado momento, algo lhes aconteceu para que 

pudessem superar suas dores, o olhar para si mesmo é enxergar a alma de forma verdadeira, 

assim como as mulheres que não retratam suas angústias, mas estavam surpresas com as 

transformações do seu corpo. 

 

4.3.2 Edição Outubro 2008 (B) 

Em relação à categoria empoderamento feminino, esta edição aborda o empoderamento, 

de forma diferenciada, pois relata com o complemento do discurso masculino. Percebe-se que 

a revista relata as preocupações das mulheres em relação à sua aparência física em muitas 

questões, como o envelhecimento, o peso e as referências que as mulheres se espelham. Em sua 

abordagem, tenta desconstruir o olhar padronizado sobre o corpo. de forma que não tem relatos 
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de mulheres sobre o empoderamento, e, sim, concepções sobre os gostos e o que os homens 

reparam ou não; a partir daí, foram construídas as subcategorias. Embasadas nos sentidos que 

a revista produziu sobre esta categoria têm-se: 

 

Gráfico 5 – Marcas linguísticas do conceito sobre o corpo feminino: Categoria 

Empoderamento Feminino: 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A subcategoria definida como Aceitação caracteriza discurso na concepção dos homens.  

A definição parte do modo como as palavras estão inseridas nos textos e foram selecionadas 

onze (11). São elas: 

b4) a vontade no corpo que tem;  

b.b.1) boa autoestima; 

b.b.1) chama atenção; 

            b.b.1) feliz com seu biótipo; 

            b.b.1) humorada; 

b.b.1) jeito de olhar; 

b4) malicia no olhar; 

b.b.1) não se importa visão dos outros sobre o corpo; 

b.b.1) mulher cuidada; 

b.b.1) tem curvas; 

b.b.1) tem postura.  
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Afeição é o que consideram quando descrevem que a mulher é fixada em seus objetivos 

como aparência estética e os sacríficos para emagrecer. Foi um total de dez (10) palavras sobre 

essa subcategoria: 

b.b.1) corpo milimetricamente; 

b.b.1) culto à magreza; 

b.b.1) descompasso interno; 

b.b.1) enlouquecidas; 

b.b.1) exageros em relação à aparência; 

b.b.1) modelo; 

b.b.1) padrão da calça número 36; 

b.b.1) obcecadas; 

b.b.1) preocupação com as calorias; 

b.b.1) referências de um modelo digital.  

 

A relação entre esta categoria e a reportagem mostra a tentativa de empoderar as 

mulheres através da percepção dos homens.  Portanto, os argumentos masculinos são utilizados 

no sentido de valorizar as imperfeições nos corpos. Nesse sentido, o empoderamento surge 

como a possibilidade de escolher como quer ser e aceitar-se, indiferente da opinião dos outros. 

Esta edição, relaciona-se com a categoria do discurso masculino, embora tenha algumas falas 

de profissionais mulheres. 

 

4.3.3 Edição Maio 2015 (C) 

Esta reportagem foi planejada e direcionada ao empoderamento feminino que, no ano 

de 2015, era assunto pautado em todas as mídias, e ainda está cada vez mais repercutindo e 

ganhando espaço. 

A revista usou a temática como forma de identificar e criar vínculo com o seu público, 

e também por ser edição especial de aniversário. A reportagem traz aspectos do empoderamento 

por parte de algumas pessoas que trabalham com imagem nas redes e usam as perspectivas de 

aceitação como ferramenta de trabalho.  

Nesta edição, foram selecionadas palavras e frases que se relacionam à categoria 

empoderamento feminino, e separadas em dois itens definidos: aceitação e protagonismo. Esses 

itens correspondem aos discursos das entrevistadas. 
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Gráfico 6 – Marcas linguísticas do conceito sobre o corpo feminino: Categoria 

Empoderamento Feminino:  

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

No item que remete à aceitação, foram selecionados discursos das mulheres sobre o 

processo de fazer as pazes com o corpo e identidade. No total, vinte e cinco (25) foram 

identificadas. São elas:  

Andreza Cavali: 

c.c.1) “Eu sou assim? então ótimo”; 

c.c.1) “É assim que me apresento”; 

c.c.1) “Acho bonito quando as pessoas se valorizam”; 

 

Geanine Marques: 

c.c.1) “Considerada exótica”; 

c.c.1) “Dispensa rótulos e acredita que a beleza está em todos”; 

c.c.1) “Cada pessoa tem um quê, um encanto”; 

 

Juliana Romano: 

c.c.1) “Demorei para me aceitar hoje me acho linda”; 

 

Liane Kohlrausch: 

c.c.1) “Quero ficar velha”; 
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c.c.1) “Quando você não tem medo da velhice e não tem tanto desejo da beleza”; 

c.c.1) “Tudo fica mais fácil”; 

c.c.1) “Você se torna mais integrada com o corpo e cabelo a pele isso é muito 

importante”; 

 

Magá Moura: 

c.c.1) “Faz de suas tranças rasta seu melhor acessório”; 

c.c.1) “Transborda estilo em roupas e cabelos coloridos”; 

c.c.1) “Não quero ser mais uma na multidão, quero me destacar”; 

c.c.1) “Todo mundo me pergunta em quem me inspiro”; 

c.c.1) “Eu me inspiro em mim”; 

c.c.1) “Olho no espelho e penso: nega gata”; 

c.c.1) “Sou minha maior inspiração”; 

 

Nathane Lacerda: 

c.c.1) “Lidar bem com as imperfeições”; 

c.c.1) “Passei a gostar das minhas sardas”; 

c.c.1) “Elas são meu diferencial, sou grata por tê-las”; 

  

Natasha Hollinger 

c.c.1) “Sempre fui muito molecão”; 

c.c.1) “Em me importar muito com beleza”; 

c.c.1) “Os padrões existem, mas eu não ligo”; 

 

Vanessa Mendes: 

c.c.1) “Mas hoje em dia sinto que ter uma beleza diferente do que o mundo da moda 

impõe é uma força”. 

 

O protagonismo foi o item que se relaciona com os discursos sobre como elas agem para 

garantir que o empoderamento tenha visibilidade. Ao total, foram encontradas quatorze (14) 

frases que remetem à construção e ao olhar entre algumas que estão colocadas da seguinte 

forma: 
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Andreza Cavali: 

c.c.1) “Luta para levar informação para todo o país: os albinos não são nem computados 

pelo Censo”; 

c.c.1) “Projetos fotográficos para outros albinos se identifiquem ali sua beleza”; 

 

Geanine Marques: 

c.c.1) “Mesmo as pessoas consideradas feias, com certeza trazem alguma coisa 

interessante”; 

 

Juliana Romano: 

c.c.1) “Quando comecei a trabalhar com beleza e moda foi um choque”; 

c.c.1) “No Brasil, o termo plus size não era conhecido”; 

c.c.1) “O tema para quem estava acima do peso sempre foi como emagrecer”; 

 

Liane Kohlrausch: 

c.c.1) “Até já usei toxina botulínica”; 

c.c.1) “Mas cada um tem que assumir sua beleza”;  

 

Magá Moura: 

c.c.1) “Enquanto nove entre 10 afrodescendentes sonham em alisar o cabelo”; 

 

Natasha Holliner: 

c.c.1) “Adepta ao look tomboy, quase sem gênero”; 

 

Vanessa Mendes: 

c.c.1) “É a perfeita tradução do mix cultural do Brasil”; 

c.c.1) “Sofri bullying na infância”; 

c.c.1) “Cria moda que favorece o biotipo cheio de curvas”; 

c.c.1) “Mas hoje em dia sinto que ter uma beleza diferente do que o mundo da moda 

impõe é uma força.” 

 

As subcategorias revelam os discursos das mulheres em relação ao empoderamento, 

desmistificando padrões. Esse movimento dá sentido à força que elas expressam através das 
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suas identidades. A temática encaixa-se nas revistas mesmo que de forma tímida, e vem 

ganhado espaço com a ajuda da internet. Mesmo que o tema seja abordado não significa que 

está totalmente no contexto do empoderamento, pois ainda em seus conteúdos traz questões 

padronizadas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Corpo, beleza e empoderamento feminino são temas cada vez mais presentes nas mídias 

atuais. Ainda há grande representação e reforço dos padrões de beleza que circulam na 

sociedade, nas redes e influenciam a vida de muitas pessoas. Com a ajuda da tecnologia, a 

perfeição está nas palmas das mãos, um retoque aqui ou ali e o corpo fica perfeito, frisando que 

o belo é ser magro e criando um imaginário que, muitas vezes, é inexistente. Mas há 

controvérsias: muitos conteúdos sobre corpos reais também são responsáveis pela 

desmistificação desse universo e abordam a realidade de forma natural. 

Desse modo, a fase final desta pesquisa visa tecer considerações relacionadas à sua 

questão-problema, que se refere a saber como o corpo da mulher vem sendo representado pelas 

estratégias midiáticas da revista Elle. 

Ao observar as três edições com base nas categorias de análise selecionadas, percebe-se 

que a revista usa de estratégias midiáticas para aproximar-se do seu público alvo. Constatou-se 

que estas estratégias discursos e temas estão em evidência e também ganharam maior destaque 

por ser edição especial de aniversário da revista. 

A beleza e representação do corpo são percebidas pelo modo como a revista aborda a 

estética corporal e as relações das mulheres com a quebra dos padrões. No que se refere ao 

discurso masculino, foi observado que a revista trata a visão do homem em busca de romper 

padrões, porém com viés de pertencimento. Já na categoria empoderamento feminino foi 

constatado que os métodos e estratégias mostram afinidade entre a entrevistada e o seu corpo. 

Neste cenário, foi observado que a revista tenta uma nova abordagem referente à 

desconstrução dos padrões, embora já tivesse apresentado sinais de empoderamento na edição 

de 2001, o que revela a percepção em relação à necessidade de novas abordagens ao tratar corpo 

com viés diferenciado, retratando beleza através da nudez. 

A editora apostou na reconstrução de uma nova identidade visual da revista de 2015 que, 

apesar mostrar esse novo perfil, ainda revela traços dos tradicionais padrões modelo. O processo 

de descontruir tem a ver com a identificação com o público, que, a cada ano, renova-se e tem 

um perfil diferente. 

No referente à edição de 2008, a revista deveria ter colocado o contraponto feminino 

sobre a percepção masculina. Embora a revista tenha encerrado suas atividades, deixou em suas 

últimas edições traços do feminismo, empoderamento feminino e um formato diferente de 
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jornalismo de revista. Esses novos olhares para as diversidades da sociedade são de extrema 

relevância, pois contribuem com uma visão mais ampla do significado de beleza e influenciam 

para que a sociedade possa rever os antigos conceitos. 

A editora apostou na reconstrução de uma nova identidade visual da revista de 2015, 

que, apesar mostrar esse novo perfil, ainda revela traços dos tradicionais padrões modelo. O 

processo de descontruir tem a ver com a identificação com o público, que além de manter suas 

leitoras antigas também aposta na renovação. 

Ao analisar as reportagens das diferentes edições percebeu-se que a revista aborda 

aspectos sobre a desconstrução de estereótipos, mesmo antes deste conceito ser nomeado como 

empoderamento. Ao mesmo tempo, utiliza o discurso masculino como uma afirmação de que 

as mulheres precisam aceitar-se, e afirma a necessidade de reconstrução destes estereótipos 

quando aborda a opinião masculina sobre o corpo feminino, considerando que a mulher tem 

que se importar com a visão deles. Essa manifestação linguística era até pouco tempo 

considerada normal e presente não só nas análises, mas também entre várias outras edições na 

revista Elle. 

Portanto, a revista trouxe novas visões com viés social e características que vão além do 

empoderamento. Esse movimento, ajuda as mulheres a superarem memórias ruins de seu 

passado, identificadas nas edições relacionadas à essa temática. Como na reportagem de  2001, 

em que as mulheres não são famosas, criando uma perspectiva mais humanizada e uma 

aproximação com a leitora que relaciona sua história com as das mulheres. Também evidencia 

que as mulheres podem conquistar seu espaço e serem bem-sucedidas independente de suas 

características físicas, sendo representadas por aquelas que conquistaram seu sucesso 

profissional. 

A mídia atua como representante e tem grande influência sobre a sociedade quando seu 

objetivo é formar opinião e entreter, e viabiliza a representação dos padrões que também é 

responsável pelo rompimento deles, de forma que ainda continua sendo uma adversidade e a 

estereotipização tratada de forma normal. 

Sendo assim, a revista Elle brasileira deixou como lembrança seus 30 anos de trabalho 

e dedicação ao público e um formato diferenciado de jornalismo feminino. Encerrou suas 

atividades com temáticas sociais e culturais como sobre feminismo e natureza. 
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