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“Os que se propõem a codificar os sentidos das 

palavras lutam por uma causa perdida, porque 

as palavras, como as ideias e as coisas que elas 

significam, têm uma história”. (Joan Scott)



 

RESUMO 

 

Esta dissertação busca examinar as construções identitárias disseminadas pelas mídias 

impressas declaradamente dirigidas para mulheres da classe C, e discute sobre que noções de 

identidade(s) os textos presentes nessas mídias se posicionam/partem na busca de 

identificações com o respectivo público leitor. Para tanto, procedeu-se a análise de três 

diferentes revistas femininas populares produzidas pela Editora Abril, em circulação no Brasil 

entre 2013 e 2014.  Buscou-se discutir como os textos presentes em AnaMaria, Sou mais Eu e 

Máxima, relacionam-se  aos valores e referenciais femininos da nova classe média brasileira 

contemporânea. A pesquisa, desenvolvida na perspectiva da Psicologia Social Crítica, tem 

como principais bases teórico-metodológicas as contribuições de Antônio da C. Ciampa e 

Aluísio F. de Lima, a Análise do Discurso Crítica (ADC) proposta por Norma Fairclough, e 

os estudos de José Luiz Aidar Prado sobre os contratos comunicativos em revistas impressas. 

Inicialmente, a pesquisa discute o processo de segmentação no mercado de revistas e as 

condições históricas que propiciaram o surgimento das revistas femininas populares, com 

destaque especial para as revistas analisadas. Após apresentar os principais conceitos e 

métodos empregados, empreendemos a análise dos contratos comunicativos das publicações 

da Abril. Observa-se que os contratos trazem textos voltados para o ensino de modelos 

melhores e adequados, sobretudo em relação ao ter e o poder de compra da leitora. Observou-

se que as revistas populares, ao mesmo tempo em que abordam temas ligados ao universo 

feminino, procuram mesclar esses temas com aspectos relacionados à condição 

socioeconômica da leitora. As considerações finais apontam que o diferencial desse tipo de 

mídia está em orientar sobre a vida financeira do público leitor de curto a longo prazo, tal 

postura mostrou-se uma tendência dentre as revistas analisadas e infere-se que represente o 

funcionamento de demais revistas femininas populares do país. 

 

Palavras-chave: Identidade. Revista feminina popular. Contrato comunicativo.  

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research seeks to examine the identity constructions spread across the print media, 

reportedly aimed at women of class C and discusses that notions of identity (s) the texts in 

those media are positioned / run in search of identification with their readership. Therefore, 

we proceeded to analyze three different popular women's magazines produced by Editora 

Abril circulating in Brazil between 2013 and 2014. The aim was to discuss how AnaMaria 

present texts, I am more and Max, are related to the values and feminine references the new 

contemporary Brazilian middle class. This discussion is relevant because in addition to the 

popular sport of women's magazine is booming today, the magazine product is constituted as 

an important object of analysis for the study of identity. The research developed in dialogue 

with elements of Critical Social Psychology, as theoretical and methodological bases the 

concept of identity in Anthony's perspective of C. Ciampa and Aluísio F. de Lima; the 

organization of research in itineraries; the Critical Discourse Analysis (CDA) standard 

proposed by Fairclough; and theoretical and methodological support of the studies of Aidar 

Prado on the communications contracts in magazines printed on the assessment of thematic 

constructions of identity and identificacionais meanings. First the research discusses the 

segmentation process in the magazine market and the historical conditions that led to the 

emergence of the popular women's magazines, with special emphasis on the journals 

analyzed. After presenting the main concepts and methods used, we undertook the analysis of 

communicative contracts of Abril publications. It is observed that the contracts bring texts 

devoted to the teaching of the best and suitable models, particularly in relation to the reader 

and have purchasing power. It was observed that the popular magazines while addressing 

issues related to the feminine universe, seeking to merge these issues with aspects related to 

the socioeconomic status of the reader. 

 

Keywords: Identity. Popular women's magazine. Communicative contract. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A origem deste trabalho situa-se na inquietação iniciada durante uma pesquisa 

sobre identidade e revistas femininas no período da iniciação científica, sob a orientação do 

Prof. Dr. Aluísio Ferreira de Lima, e que levou ao Trabalho de Conclusão de Curso em 

Psicologia em 2012. O fato de, naquele momento, as revistas femininas populares estarem em 

plena expansão enquanto outros segmentos desse tipo de mídia fechavam suas redações ou 

migravam para o formato digital, chamou atenção da autora para questionamentos a respeito 

do que isso poderia dizer em nosso tempo, e culminou no desenvolvimento de um projeto de 

pesquisa submetido ao Programa de Mestrado em Psicologia da UFC, na linha de pesquisa 

Cultura e Subjetividade Contemporânea. Após a seleção, mais uma vez sob a mesma 

orientação, nos embrenhamos na pesquisa a partir do seguinte problema: como os discursos 

veiculados em revistas femininas contribuiriam para a produção identitária de mulher para as 

leitoras da classe C? E como tais processos estariam colaborando para a naturalização de uma 

identidade associada às práticas de consumo.  

Após preciosos apontamentos propostos pela banca no momento da qualificação, 

voltamos ao nosso problema e nosso objeto de pesquisa e repensamos em como poderíamos 

trabalhar com os discursos e a perspectiva de que eles atuariam na produção identitária das 

mulheres da classe C, se não teríamos acesso às leitoras reais e nossa pesquisa teria como 

fonte principal de dados as revistas impressas propriamente ditas.  

Diante da necessidade de reformulação do problema, o objetivo da pesquisa foi 

compor um panorama das construções identitárias disseminadas pelas mídias impressas – 

declaradamente dirigidas para mulheres da classe C – tomando como material de análise três 

revistas populares de grande circulação no país. O trabalho buscou salientar, a partir da 

análise dos contratos comunicativos, as marcas discursivas utilizadas por AnaMaria, Sou mais 

Eu e Máxima, ao disseminar modos de ser, viver e poder-saber-fazer relacionados  aos 

valores e referenciais femininos da nova classe média brasileira. Da apropriação do conceito 

de identidade cunhado por Ciampa (2005) e Lima (2010), de contrato comunicativo baseado 

em Prado (2011) e de significado identificacional desenvolvido por Fairclough (2003), 

buscamos entender sobre que noções de identidade(s) os contratos comunicativos se 

posicionam/partem e buscam identificações com seu respectivo público leitor.  

Elegemos o segmento popular dessa mídia porque, além destas revistas 

representarem um movimento de expansão na atualidade, também constituem um novo foco 

de análise, visto se tratarem de produtos recentes do momento atual da impressa feminina. As 
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revistas populares oferecem, desse modo, importantes subsídios para o estudo da identidade 

através do exame de seus contratos de comunicação. A pesquisa desenvolvida em diálogo 

com elementos da Psicologia Social Crítica soma-se a outros trabalhos sobre mídias e 

produtos culturais e sua relação com a identidade. Ademais, uma análise voltada para os 

significados sobre o ser mulher proposto pelas revistas implica em compreendermos a 

respeito de quais expressões sobre esse ser – que muitas vezes é dado (CIAMPA, 2005) – são 

potencializadas na atualidade.  

A opção da pesquisa em identidade proposta por Lima (2012a) apresenta três 

campos temáticos definidos pelo autor como itinerários-histórico, teórico e empírico-inter-

relacionados e indissociáveis, alterando-se tão-somente no tocante ao ponto analisado, de 

modo indissociável, mudando apenas em relação à ênfase dada à questão analisada. 

Para o autor, o itinerário histórico volta-se para o exame das condições histórico-

sociais e à influência das diferentes instituições na constituição e desenvolvimento de sujeitos 

e grupos. Esse itinerário apoia-se na análise documental. Nossa pesquisa compreendeu a 

análise da história das revistas, pesquisas de público leitor, estudos acerca de classe social e 

mercado editorial. Neste itinerário, nos voltamos para as condições históricas que culminaram 

na criação e desenvolvimento das revistas femininas populares no Brasil, e destacamos as três 

revistas utilizadas no corpus, considerando elementos como a história, principais 

características, público leitor, conteúdo editorial etc.  

O itinerário teórico é composto pelo constructo teórico-metodológico e, neste 

ponto, nos voltamos para as teorias de identidade enquanto metamorfose, contratos 

comunicativos e significado identificacional como opção metodológica baseada na Análise de 

Discurso Crítica – ADC, além de demais conceitos que serviram de base para pensarmos a 

problemática em torno das revistas femininas populares. Assim, optamos por uma conjugação 

tanto teórica quanto metodológica entre os estudos de Ciampa (1984, 2001, 2002, 2005), 

Lima (2009, 2010, 2011, 2012a, 2012b, 2012c) e Fairclough (2001, 2003), além das 

contribuições de Prado (2008a, 2008b, 2009, 2010, 2011, 2013) para a análise de revistas. 

Tais bases auxiliaram em uma análise abrangente do corpus, ao possibilitar um olhar sobre as 

particularidades e semelhanças entre cada revista, além de sutis comparações com outras 

revistas femininas e os significados disseminados por esses produtos sobre “ser mulher” e ser 

“a mulher da nova classe média” na contemporaneidade. 

Em Lima (2009, 2010), o itinerário empírico se refere ao estudo de narrativas, em 

especial, as narrativas de história de vida, porém, nesta pesquisa, não nos debruçamos sobre 

esse gênero, pois o mesmo não foi encontrado nas revistas do corpus. Consideramos nesse 



14 

 

itinerário a análise dos textos constitutivos das revistas, ou seja, os textos presentes nas capas, 

contracapas e interior, convocadores de leitoras da classe C, textos tematizados por Prado 

(2011) como narrativas modalizadoras, que seriam, “essas formas, oferecidas para que a 

leitora/o leitor aprenda a conhecer o que deve ser feito (poder saber), se interesse e se ponha a 

fazer tudo isso; sabendo o que deve ser feito” (PRADO, 2011, p. 03). Tais textos trazem 

elementos tanto para uma análise identitária orientada pela Psicologia Social Crítica, quanto 

para a análise dos significados identificacionais em uma perspectiva Fairclougheana.   

Prado (2009, 2011, 2013) entende os textos presentes nas mídias como tipos 

especiais de mapa. Partindo dessa noção, podemos questionar: e para que/quem servem os 

mapas? Mapas servem para trilhar caminhos, para encontrar um lugar, para localizar-se 

geograficamente, “se achar”. Analogicamente, podemos afirmar, com base no autor, que os 

textos das revistas femininas populares também funcionam como mapas, na medida em que 

trilham caminhos de superação, de visibilidade, de sucesso e propõem levar o enuncitário 

mais longe, ao máximo que este pode ser/chegar.  

Nessa direção, os media são dispositivos convocadores e orientadores de ação de 

primeira ordem no capitalismo contemporâneo. As convocações dos sistemas dos 

media e da publicidade buscam a adesão a programas que se propõem a capacitar o 

leitor em um campo e modalizá-lo para ser melhor, para sentir-se bem, bem 

adaptado ao mundo, para se tornar o melhor amante, o melhor profissional e para ser 

o melhor em termos de sucesso, e para tanto o enunciador mapeia, com a ajuda dos 

tecnologistas, o que deve ser feito para se conseguir esse plus (...) (PRADO, 2013, p. 

60) (grifos do autor). 

Nesse contexto, Bauman (2008) nos lembra que, para manter-se viva, a sociedade 

de consumo precisa de seus membros insatisfeitos e ávidos por mudanças, a fim de que se 

torne rapidamente descartável o que um dia foi imprescindível. As revistas sabem com 

maestria pregar esse sentimento de urgência em seus leitores, ao mesmo tempo em que 

informam posteriormente da obsolescência de seus ensinamentos. “A vida de consumo não 

pode ser outra coisa senão uma vida de aprendizado rápido, mas também precisa ser uma vida 

de esquecimento veloz” (BAUMAN, 2008, p 124), assim também é a vida guiada pelas 

publicações femininas. É por isso que semanal ou mensalmente as revistas propõem os 

mesmos lugares: caminhos de sucesso, formas de conquista, novos saberes para enfrentar 

velhos problemas. Fórmulas para “não sair de foco, não ir para o lixo”, receituários que 

devem ser aprendidos e postos em prática agora. 

A dissertação se estrutura da seguinte forma: no primeiro capítulo – itinerário 

histórico –, apresentamos uma breve história da segmentação da revista feminina impressa no 

Brasil, considerando o processo contíguo de globalização no âmbito das mídias impressas, no 

qual buscamos elucidar as condições históricas e materiais que levaram à produção de revistas 
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femininas de baixo custo para mulheres de renda mais baixa. Nesse ponto, destacamos a 

relação do mercado editorial com os nichos de consumo propiciados pelo Plano Real e demais 

políticas de incentivo ao consumo dos governos posteriores. Também nesse espaço 

remontamos a história das revistas – AnaMaria, Sou mais Eu e Máxima – publicadas pela 

Editora Abril, destacando condições de criação e permanência até os dias atuais, suas 

características editoriais e temas principais. 

No segundo capítulo – itinerário teórico –, elucidamos os conceitos e métodos que 

serviram de base para a análise do corpus. A partir do questionamento sobre como as revistas 

femininas impressas se mantêm na atualidade e da aproximação do objeto revista do campo 

da Psicologia, buscamos entender as estratégias de segmentação das mídias impressas no atual 

contexto de mercado, em especial aquelas relacionadas à busca por fidelização da classe C. 

Os conceitos de identidade de Ciampa (2005) e Lima (2010), de contratos comunicativos de 

Prado (2011, 2013), a proposta de análise de discurso e o significado identificacional de 

Fairclough (2001, 2003) serviram de teoria e método para a apreciação das revistas populares. 

Nesse capítulo, também discorremos sobre os conceitos de classe social e gênero, noções 

imprescindíveis quando se investiga um objeto destinado a um público leitor tão específico 

como o é a mulher da classe C ou a nova mulher da nova classe média. 

No último capítulo – itinerário empírico –, realizamos a análise de dados 

encontrados. Cada revista foi dividida em um eixo, e este foi subdivido em subseções, 

segundo a marca editorial, as características e temas principais de cada uma. Na análise do 

corpus, verificou-se a existência de um eixo temático comum entre os enunciados das revistas 

e a difusão de ideias predominantes no capitalismo neoliberal, intermediando os contratos 

comunicativos entre as revistas e o público leitor. As considerações finais se concentram em 

pontos de discussão e elementos envolvidos em questões sobre a identidade e significados 

identificacionais encontrados nos contratos das revistas analisadas. 
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2 CAPÍTULO I – ITINERÁRIO HISTÓRICO 

 

2.1 A segmentação no Brasil e a emergência das Revistas femininas populares  

 

Desde o surgimento da primeira revista impressa, ocorreram consideráveis 

transformações dentro e fora da imprensa. Mudanças no contexto econômico e social (as 

revoluções industriais e tecnológicas, as revoluções políticas, por independência e direitos 

sociais) foram decisivas para reestruturações e metamorfoses mais aceleradas de identidades, 

alterações na cultura em diversos países e consolidação do chamado paradigma pós-moderno 

(LOBATO, 2014).  

O processo de modernização posterior à Revolução Industrial, o desenvolvimento 

da tecnologia e o aparecimento dos meios de comunicação de massa aumentaram o acesso do 

público ao conteúdo dos media
1
 (CASTRO et al., 2007). Este novo tempo afetou de forma 

bastante peculiar o sexo feminino, que passou a alicerçar-se sobre diferentes identidades, além 

daquelas ligadas ao ambiente doméstico e familiar. Essa modificação do lugar do feminino 

levou a transformações em cadeia em vários setores – de alimentos, serviços, cosméticos, 

moda, revistas –, que passaram a enxergar a mulher como consumidora adequada 

(BAUMAN, 2008) em um processo mediado por regimes de visibilidade e contratos de 

comunicação (PRADO, 2011). 

A crescente inserção da mulher no mundo do trabalho, a função de administradora 

tanto da sua renda como da renda familiar, garantiram-lhe maior representatividade junto ao 

mercado consumidor. Produtos e serviços exclusivos passaram a ser ofertados tanto para os 

extremos – da dona de casa provinciana à jovem independente – quanto para as modulações 

de estilo de feminino possíveis entre cada uma delas.  

Para que as pessoas buscam “textos”, sejam na internet, sejam nas revistas, sejam na 

televisão? A resposta não é somente “para se informar”, mas para se integrar, ao se 

informar, para se localizar, para ter narrativas de enquadramento no mundo, para 

saber qual o meu mundo, como ele funciona, como eu posso pertencer melhor a esse 

que já é o meu mundo. Para me fazer percebido, para emitir, para ter visibilidade, 

para ser visto, para não ser um subcidadão (PRADO, 2013, p. 45) (grifos do autor).   

O aumento da representatividade da mulher demandou novas estratégias ao 

mercado brasileiro de revistas, que para assegurar sua lucratividade, expandiu seus produtos, 

aproximou-se de novos segmentos, ao mesmo tempo em que lançou mão de novos contratos 

de leitura mediados pelo ambiente virtual. A imprensa feminina foi um dos campos de notório 

                                                           
1
 Segundo o site Wix.com (http://crisfcp97.wix.com/), em Comunicação, mídia ou media (um termo derivado 

do latim medium, meio e media, meios) são os canais ou ferramentas usadas para armazenamento e transmissão 

de informação ou dados. Mídia muitas vezes é usado como sinônimo de meios de comunicação de massa ou 

agências de notícias, mas pode se referir a um único meio utilizado para comunicar os dados para qualquer 

finalidade.  

http://crisfcp97.wix.com/
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desenvolvimento e ramificação. O setor, que ao longo dos anos viveu um intensivo processo 

de modernização, apostou na segmentação de públicos como estratégia de aproximação 

dessas “variadas” mulheres que surgiram gradativamente ao longo da segunda metade do 

século XX. São revistas de moda, saúde, decoração, celebridades etc., cada vez mais 

específicas, para diferentes faixas etárias, preferências e bolsos.  

O mercado brasileiro de revistas aposta e investe nas leitoras desde o início do 

século XIX, aprimorando seus produtos na conquista de um público fiel. Ao longo 

de quase dois séculos, centenas de títulos foram lançados, primeiramente às donas-

de-casa, depois às mulheres e às consumidoras, muitas vezes em períodos 

simultâneos. As revistas femininas, desde os primórdios, posicionaram-se como 

conselheiras e amigas, aperfeiçoando a relação com as leitoras através do melhor 

direcionamento de linguagem e conteúdo, por muitas vezes copiando e adaptando 

fórmulas internacionais. A imprensa feminina esteve diretamente relacionada ao 

crescimento da indústria de bens de consumo, principalmente na entrada de 

cosméticos e eletrodomésticos, que necessitavam da formação de um público 

consumidor que os desconhecia (OLIVEIRA, 2011, p. 07).  

Para remontar à história da segmentação, foi preciso considerar o processo 

contíguo de globalização no âmbito das mídias impressas. É necessário, conforme Mira 

(2003), entender a chegada e a fixação de certos modelos de revistas e o modo como alguns 

títulos foram adequadamente copiados e se adaptaram ao contexto nacional, enquanto outros 

fracassaram em expansão e permanência.  

De acordo com Ávila (2013), o produto revista, desde sua criação, foi pensado 

para públicos específicos. A revista Edificantes Discussões Mensais, alemã, de 1663, é 

apontada por Scalzo (2009) como a primeira revista segmentada no mundo, a mesma era 

parecida com um livro e tinha a Teologia por tema central. 

 Datado como o primeiro periódico produzido para uma categoria específica no 

Brasil, O Propagador das Ciências Médicas (1827) veio inaugurar um movimento de 

mercado (FLAUSINO, 2003) que, embora não tenha sido sempre necessário, foi fundamental 

para o desenvolvimento dos mais variados setores comerciais, em especial da revista 

feminina.  

A segmentação não foi sempre necessária porque, a princípio, este método não 

interferia no resultado final das vendas. É preciso lembrar a escassez de pessoas letradas no 

país no início do século XIX, a quem se endereçavam os discursos midiáticos. Segundo Ávila 

(2013), até o início do século XIX, a revistas circulavam exclusivamente entre as classes altas, 

foi apenas após a melhoria dos padrões sociais na Europa e Estados Unidos, e da 

modernização dos recursos técnicos, que a revista passou a atingir novos públicos. Assim, a 

segmentação, tal qual a percebemos hoje, não foi sempre uma regra de sobrevivência das 

mídias impressas, pois a revista por si só já se apresentava como algo novo.  
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A revista O Cruzeiro é um exemplo deste momento, uma vez que se compôs 

como a mais expressiva publicação entre os anos 30 e 50, e operou de maneira exatamente 

contrária: “trazia um pouco de tudo e se dirigia para todos, homens e mulheres, jovens ou não, 

longe da preocupação, hoje obrigatória, de descobrir preferências de cada um, seus gostos, 

expectativas ou estilos de vida. Era a revista da ‘família brasileira’” (MIRA, 2003 p. 13, grifos 

da autora).   

A longevidade da revista O Cruzeiro esteve atrelada ao fato de esta oferecer 

conteúdo para um público amplo dentro de um mesmo espaço – as casas brasileiras. Seu 

caráter globalizante subentendia a estratégia de apresentar-se como leitura interessante para 

alguém dentro desse todo, mesmo que por meio de uma única seção. Por isso, acreditamos 

que o título se consagrou, embora como modelo de revista mais aproximado do jornal.  

Alguns autores apontam que o formato unificado, por mais bem sucedido que 

tenha sido, acabou ruindo. Aos novos títulos, a segmentação se fez fundamental, uma vez que 

o cenário de consumo e apropriação da leitura era outro: um contexto caracterizado pela 

passagem de um movimento de extrema massificação para um momento de desmassificação 

(TOFFLER, 1980; HARVEY, 1992; DEJAVITE, 2006).  

Tofller (1980) identifica três grandes movimentos, por ele denominados “ondas” 

de desenvolvimento. Para ele, a primeira onda de desenvolvimento do planeta se deu a partir 

de 800 a.C., com a propagação da atividade agrícola. Neste período, os canais de 

comunicação estavam restritos apenas às classes mais privilegiadas. O advento da Revolução 

Industrial propiciou a segunda onda. Graças ao desenvolvimento da tecnologia, o povo 

comum teve acesso aos conteúdos da grande imprensa por meio do incremento dos meios de 

comunicação de massa. Segundo este autor, atualmente vivemos a terceira onda, que tem por 

principal característica a mídia desmassificada. Segundo ele, “isso tudo se reflete até nos 

meios de comunicação, nas revistas, rádios, jornais e televisão – que passam a se dirigir cada 

dia mais a segmentos, a grupos de indivíduos e não à massa de toda a sociedade” (TOFLLER, 

1980, p. 46). 

Em relação às mídias impressas, Dejavite (2006) assinala que as revistas também 

se valem do “infotenimento”, ou seja, um tipo peculiar de jornalismo que traz informação, 

prestação de serviços e, ao mesmo tempo, divertimento. Tais recursos caracterizaram a 

comunicação por conteúdo, estratégia que, em vez de ser invasiva, como nas formas 

convencionais de abordagem do consumidor, procura mantê-lo fiel ao ato de consumir não só 

produtos, mas a própria informação (CASTRO et al., 2007). 
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É para alimentar essa individualização que surge a comunicação por conteúdo, que 

vem sendo desenvolvida com base no perfil do consumidor, cria o caminho inverso 

daquele que normalmente vemos: o cliente passa a procurar a comunicação da 

empresa em vez de ser ostensivamente influenciado a simplesmente adquirir o 

produto que a marca oferece. Essa diferenciação é fundamental, pois, a partir daí, se 

cria um envolvimento do cliente com a marca (CASTRO et. al., 2007, p. 3).  

Entretanto, se, por um lado, às mídias impressas se ancoram em uma perspectiva 

de ampla diferenciação, buscando segmentos poucos explorados, compostos por 

consumidores em potencial; por outro, o movimento se funda em uma espécie de 

massificação da diferença.  

Concordando com o questionamento de Mira (2003), ao analisar os escritos de 

Adorno e Horkheimer (1991), que apontam a cultura moderna como um evento direcionado a 

uma massa homogênea, como entender o processo de segmentação acelerado e bem sucedido 

dos últimos tempos? Pois, se a massa é de natureza idêntica, qual a razão da diversidade de 

produtos da indústria cultural? Ora, segundo os autores, ao dividir seus produtos em A, B ou 

C, o mercado procura, na verdade, captar o todo para, em cada segmento, transformar “o 

indivíduo num ser genérico. Desta perspectiva, a segmentação faria parte do processo de 

‘pseudo-individuação’ promovido pela cultura de massa” (MIRA, 2003, p. 7).  

É por isso que autora aponta as revistas femininas como um meio privilegiado de 

investigar segmentos. A revista, diferentemente de outros meios, sempre foi a mais 

segmentada. Por suas características de mercado, não precisou dos mesmos investimentos que 

a televisão ou o cinema para se perpetuar, por isso conseguiu e consegue se diversificar mais. 

Desse modo, seu estudo parece indicar que  

o conceito de massa, quando associado a ideia de “grande número”, tem sua 

dimensão de realidade, mas se pensado como “homogeneidade” foi apenas uma 

“cortina de fumaça” que nos impediu de perceber a diversidade dos públicos da 

indústria cultural. Uma diversidade que sempre existiu. Entre a hipótese de 

desmassificação e a ideia de que o público sempre conteve uma diferenciação 

interior que o conceito de massa ocultava, a análise das revistas aponta mais para a 

segunda, embora seja notável a aceleração do processo de segmentação nas duas 

últimas décadas (MIRA, 1997, p. 7). 

Para a autora, a segmentação se constituiu para o marketing como o último estágio 

de desenvolvimento do chamado “pensamento estratégico”. O pensamento estratégico foi um 

método surgido nos Estados Unidos, após a II Guerra Mundial, no auge de “mercado de 

massa”. Na verdade, o declínio deste tipo de mercado foi o que motivou o início do 

pensamento estratégico. Pois foi a partir do mercado de massa que os empresários começaram 

a perceber que a queda nas vendas estava relacionada à semelhança dos produtos. Apesar de 

não ter sido um passo inicialmente planejado, o mercado passou a oferecer produtos variados 

para elevar as vendas, oferecendo-os a uma variedade maior de consumidores. Porém, a 
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estratégia se mostrou insuficiente, e os empresários mudaram de foco, deslocando a 

segmentação do produto para o chamado “público-alvo”, uma estratégia que consistia em 

conhecer melhor o consumidor para oferecer o produto certo.  

Neste sentido, a autora ressalta que é necessário “entender a questão das 

necessidades e de como elas são manobradas pelo marketing estratégico pelo lado do público, 

do consumidor, dos grupos e dos indivíduos. Por sua vez, os indivíduos desejam o que a sua 

cultura lhes ensina a desejar” (MIRA, 2001, p. 3).  

O século XX, marcado pelo crescimento urbano, pelo aumento da população e 

pela melhoria no nível de instrução, teve reflexos na modernização da imprensa brasileira. 

“Surgiu a grande imprensa, com maiores tiragens, sustentadas pela publicidade. Intensificou-

se o hábito de leitura de jornais e revistas, conforme comprova o aumento das publicações” 

(LIMA, 2007, p.224). Por volta da década de 20, jornais e revistas se profissionalizaram e 

suas estruturas se aproximaram cada vez mais do padrão empresa (BAHIA, 1990). 

Apesar dos avanços para o período e do espaço concedido ao público feminino 

nas matérias e propagandas das revistas de maior circulação, Lima (2007) entende que a 

mulher ainda não possuía uma publicação exclusiva. “Esse espaço veio a ser preenchido pela 

Revista Feminina” (LIMA, 2007, p. 244). A Revista é apontada como a primeira revista 

legitimamente feminina.  

Já o movimento de divisão de perfis femininos ocorre somente após os anos 50, 

pois até então as grandes revistas – A Revista Feminina, A Cigarra, Grande Hotel –, mesmo 

com inovações técnicas, tinham seus conteúdos e publicidade dirigidos a um mesmo perfil: a 

mulher das classes média e alta, letrada, dona de casa e geralmente casada. Essa mudança de 

foco ocorreu em função de transformações em outros contextos da macroeconomia e suas 

influências sobre o mercado editorial.  

Nos anos 1950, a indústria de bens de consumo usou as revistas femininas para 

disseminar seus produtos. Havia certa efervescência de progresso, os projetos de 

desenvolvimento governamentais, certa disponibilidade de dinheiro. Revistas foram 

lançadas, ajudando o processo de inserção econômica das classes menos favorecidas 

(BUITONI, 2009, p. 143).  

As revistas bem sucedidas do período eram, em geral, copiadas de modelos 

europeus. Porém, o mercado americano de revistas se expandiu e a disseminação de seus 

traços editoriais chegou ao Brasil. Segundo Oliveira (2011), a nova reconfiguração mundial 

do contexto pós-segunda guerra foi decisiva para a substituição do modelo europeu pelo 

norte-americano. “Resultado do American way of life, que lança mundialmente uma série de 
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bens culturais, a mídia adquire papel fundamental na ‘criação de referências culturais 

mundializadas’ através de personagens, televisão e cinema” (OLIVEIRA 2011, p. 16-17). 

Os anos 60, marcado por grandes transformações em todos os setores culturais, é o 

período em que o modesto mercado de bens simbólicos é substituído pela indústria 

cultural. Na década seguinte, o Brasil torna-se o sexto mercado fonográfico do 

mundo e o sétimo em publicidade. A imprensa feminina, influenciada pela grande 

imprensa e a expansão do jornalismo americano, dobra sua produção entre 1960 e 

1975 e chega a 202 milhões de exemplares. As grandes revistas que marcaram a 

primeira metade do século cederão seu lugar a publicações mais especializadas 

(MIRA, 1998, p. 72).  

Nesse contexto, a Editora Abril surge como a mais importante empresa no ramo 

editorial de revistas e inaugura um movimento de intensa segmentação da imprensa feminina. 

Especializada na definição de perfis de leitoras cada vez mais específicos, principalmente a 

partir da década de 1970, a Editora Abril destaca-se até hoje na arte de subdividir. As 

pioneiras desta empreitada foram as revistas Capricho (1952) e Claudia (1961) e, desde 

então, a Abril mantém leitoras tanto entre as pré-adolescentes quanto entre mulheres acima de 

50 anos. Parece ser essa a política da Editora: propiciar leitura sobre tudo e para todas.  

A década de 70 foi marcada por um crescente movimento de profissionalização do 

mercado editorial. Conforme assinala Buitoni (2009, p. 114), cada revista nova lançada é 

precedida de pesquisas. “As revistas já existentes também são pesquisadas e redimensionadas 

de acordo com as expectativas do público” (BUITONI, 2009, p. 114).  

Mira (2003) destaca que as grandes revistas do período – todas pertencentes à 

Editora Abril – mantinham uma preocupação com a noção de identidade nacional e, apesar de 

seguirem o padrão estrangeiro de edição, procuravam constantemente “abrasileirar” suas 

fórmulas. Entretanto, essa preocupação foi aos poucos se dirimindo e, entre os anos 70 e 80, 

desenhou-se um novo cenário para as revistas no Brasil:  

Seus títulos mais significativos ainda abrangem grandes segmentos, mas seu desejo 

de serem autenticamente brasileiras desaparece. Com o enfraquecimento do Estado-

Nação, vai desaparecendo a preocupação de construir uma “identidade nacional”. 

Noutras palavras, a nação vai perdendo sua importância como referência para a 

construção da identidade de indivíduos ou grupos. Fica, entre seus realizadores, um 

orgulho de nossa performance em relação a outras versões mundiais. Persiste, 

evidentemente, o desejo de se comunicar com o leitor brasileiro, mas procurando 

encontrar o que ele tem em comum com outros leitores de produtos similares no 

mundo (MIRA, 1998, p. 79). 

Em meados da década de 80 e início dos anos 90, o país teve dificuldades 

econômicas em diversos setores de recente desenvolvimento, como a indústria e o comércio. 

A moeda brasileira passava por uma grave desvalorização desde a crise iniciada em 1979 e, 

mesmo após 12 planos de estabilização, a crise fiscal e o déficit econômico levaram o Brasil 

ao maior índice de inflação já registrado na história (PEREIRA, 1994).  Diante da natureza do 
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evento, as empresas e população como um todo precisaram adequar-se na busca de novas 

alternativas. “Os anos de crise ensejaram inovações tecnológicas, financeiras, organizacionais 

e mercadológicas, todas direcionadas à flexibilização” (MIRA, 2001, p. 148).  Para Ávila 

(2013, p. 30), esse processo significava que “o foco não estaria mais na produção em massa, 

mas em demandas específicas, produzindo respostas especializadas”.  

Nesse período, o mercado editorial registrou queda na tiragem de títulos 

consagrados, enquanto outros saíram de circulação
2
. O mercado de revistas passou por 

diversas reformulações e, durante o processo de estabilização econômica, o setor se 

reinventou.  

A partir de 1980, o processo de segmentação da mídia acelera-se de maneira geral, 

e, em meio às revistas, esse processo foi ainda mais intenso (MIRA, 2001). “As fotonovelas 

chegam ao fim, a segmentação começa a ganhar força, a beleza se direciona para a estética do 

corpo. Em anos de crise econômica: surgiram revistas de serviço, que sugeriam à leitora ‘faça 

você mesma’” (BUITONI, 2009,  p.128). Ainda segundo Buitoni (2009), foi um momento 

marcado pelo lançamento de muitas revistas: para homens, mulheres, adolescentes, sobre 

viagens, natureza, saúde, alimentação, moda e entretenimento variado e também um contexto 

propício ao desenvolvimento das revistas populares.  

 

O mercado de trabalho estava se abrindo mais para a mão de obra feminina; as 

mulheres avançavam cada vez mais nos bancos universitários; aumentava a 

participação da mulher na política (...). A inflação e as dificuldades econômicas 

propiciaram o surgimento de revistas que visavam ser úteis à vida das leitoras. A 

revista Criativa, lançada em 1982 pela Rio Gráfica Editora, ensinava a fazer uma 

série de objetos, trabalhos de artesanato e soluções práticas para casa, possibilitando 

inclusive que se conseguisse uma renda suplementar”(p.129) 

 

A autora aponta a última década do século como marcada pela multiplicação 

comunicativa e por uma maior sofisticação do consumo, fato este ligado ao surgimento de 

inúmeras revistas segmentadas.  O aumento do poder aquisitivo das classes mais humildes foi 

o contexto para a ascensão das revistas populares. A Editora Abril, mais uma vez, se adiantou 

em investir em pesquisa e marketing para o público, e AnaMaria, lançada em 1996, foi a 

pioneira de uma leva de revistas inspiradas no cotidiano da mulher da nova classe média.    

                                                           
2
 Lançada pela Editora Abril em 1966, a revista Realidade, umas das grandes revistas da Editora, ao lado de 

Claudia, Quatro Rodas e Veja, não resistiu à crise e circulou no país apenas até janeiro de1976. Fonte: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Realidade_%28revista%29. Acesso em: 12 nov. 2014.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Realidade_%28revista%29
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O Plano Real, lançado em 1994, trouxe maior estabilidade à economia e o começo 

da ascensão das classes C e D, potencializada após o ano 2000. A conjuntura 

propiciou a abertura do mercado editorial de revistas para um nicho popular, que não 

existia no Brasil (OLIVEIRA, 2011, p. 26-27).  

De acordo com Martins (2008), esse mercado demandou novos lançamentos, e a 

Editora Abril enfrentou a concorrência que também se mobilizou para fazer revistas de baixo 

custo. Desse modo, “um mercado inexistente até então passou a representar 26% do 

faturamento brasileiro de revistas, em um universo de 100 mil exemplares anualmente” 

(MARTINS, 2008, p. 225-226).   

 

 

Figura 1 – Revistas femininas populares da editora Abril.  

 

Em 18 anos, a editora se aperfeiçoou e desenvolveu 6 títulos femininos de baixo custo. 

 

A revista popular pode ser entendida como um objeto constituído por múltiplos 

gêneros discursivos e como produto inserido e comercializado em espaços que articulam 

ideologias e discursos de poder. Como qualquer outra mercadoria em busca de seus objetivos 

comerciais, esse tipo de revista também procura apresentar-se como um meio para a 

felicidade, pois “se não oferecesse ininterruptamente aos compradores a ideologia da 

felicidade, as mercadorias dificilmente suscitariam o sentimento de felicidade” (HAUG, 1997, 

p. 47). 

 As revistas para a mulher da classe C, contextualmente, não nasceram apenas 

para atender a demanda da classe recém-descoberta, mas também de uma necessidade do 
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próprio mercado. A mulher da classe C, eufemizada como “poderosa da nova classe média”, 

foi convocada por essas mídias a “Mudar de identidade, descartar o passado e procurar novos 

começos, lutando para renascer – tudo isso é estimulado por essa cultura como um dever 

disfarçado de privilégio” (BAUMAN, 2008, p. 128). 

Nomeamos de mulher da classe C, as mulheres que fazem parte do estrato social 

cujas famílias possuem renda mensal aproximada entre R$ 1.115 e R$ 4.807 reais. Optamos 

por esta conceituação porque para o mercado de revistas tem sido este o dado mais relevante 

na montagem das revistas femininas populares. Além disso, a chamada classe C é 

notadamente classificada em função de valores monetários, pesquisas sobre hábitos de 

consumo, anseios de consumo etc.
3
. É como se essas mulheres existissem primeiro para o 

mercado e, quando fora da esfera da “classe” que ocupam, deixassem de representar um 

sujeitos com outras histórias e realidades que não passaram por relações de consumo.   

Para Mira (2001, p. 71), “é impossível atingir um público editorial como um todo, 

já que essa entidade global não existe. O público é segmentado”. Independente disso, a 

Editora Abril, ao longo de sessenta anos de história lançou mais de 40 títulos específicos para 

mulheres, e aparece como a empresa mais engajada em pesquisas e técnicas de conhecimento 

deste nicho consumidor. A Editora ainda mantém 18 títulos em circulação.  

Vidutto (2010) divide os segmentos destinados ao público feminino em dois 

grandes grupos: a) as revistas femininas de interesse geral; e b) as revistas femininas 

segmentadas por interesses. 

As revistas femininas de interesse geral são aquelas que abordam uma grande 

diversidade de assuntos e são dirigidas a um determinado perfil de mulher. Para 

determinação desses nichos, a editora responsável pela publicação leva em 

consideração assuntos e interesses específicos de relevância para um determinado 

público. Além disso, a faixa etária, classe social e hábitos dessa leitora também 

podem ser considerados. As revistas femininas semanais, por exemplo, são, em sua 

grande maioria, destinadas ao público C e B, possuem preço baixo (entre R$ 1.50 e 

R$ 1.99), e abordam uma grande diversidade de assuntos (casa, decoração, família, 

filhos, dieta, receitas, comportamento, sexo, beleza, moda, saúde, trabalhos manuais, 

artesanato, celebridades, novelas, televisão, fitness etc.). Já as revistas mensais 

focam em 5 ou 6 temas principais (em média), nas quais as reportagens têm 

linguagem textual e tratamento visual específico para um determinado público 

(perfil de mulher) pré-determinado pela editora. Todo o conteúdo gira em torno do 

comportamento desta mulher, seus hábitos, sua forma de ser, agir e pensar para a 

atender aos gostos e interesses daquele nicho. Já as revistas femininas segmentadas 

por interesses tratam de um tema central ou ele é de maior relevância. (VIDUTTO, 

2010, p. 31-33).   

                                                           
3
 Resultados de busca com o título “Mulher da Classe C” no buscador Google. As 10 páginas com resultados 

trazem dados sobre o consumo das mulheres da referida classe.  Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?q=mulher+da+classe+C&oq=mulher+da+classe+C&aqs=chrome..69i57j69i6

5.6312j0j8&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8. Acesso: 14 abr. 2015.  

https://www.google.com.br/search?q=mulher+da+classe+C&oq=mulher+da+classe+C&aqs=chrome..69i57j69i65.6312j0j8&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
https://www.google.com.br/search?q=mulher+da+classe+C&oq=mulher+da+classe+C&aqs=chrome..69i57j69i65.6312j0j8&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
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Com base na subdivisão da autora, pode-se dizer que a Abril mantêm os dois tipos 

de segmentação descritos, mostrando que segmentar tem se constituído como um processo 

contínuo e cada vez mais especializado.  

 

Figura 2 - Quadro com a visão geral do mercado de revista femininas e suas divisões. Autoria: 

Marienne Vidutto. 

 

Fonte: VIDUTTO, M. C. S. B. Design em revista feminina: um olhar sobre Claudia. 2010. 205f. 

(Mestrado em Design) - Universidade Anhembi Morumbi.  São Paulo. Disponível em: 

www.anhembi.br/mestradodesign/pdfs/marienne_sebrian.pdf. Acesso em: 14 set. 2013. 

 

Segmentar na impressa tem garantido a manutenção do produto-revista mesmo no 

período atual, em que novas mídias – blogs, vlogs – destacam-se como fontes de informação e 

formação em consumo feminino.  

A partir da história da segmentação das revistas, sobretudo da emergência das 

revistas femininas populares, entendemos que o mercado editorial, da mesma forma que 

outros  mercados, também se mostra como um espaço em que todos devem participar, uma 

vez que  está inserido em um contexto em que não se admite consumidores falhos. Para 

Bauman (2008), consumidor falho vem a ser a classe de indivíduos fora do universo do 

consumo.  A sociedade atual admite seus membros primeiramente como consumidores e 

apenas em parte e, secundariamente, como produtores. Os consumidores falhos seriam uma 

nova “subclasse, reunidos por meio de uma seleção de indivíduos bastante heterogênea e 

variada sem valor de mercado. Não existiria, portanto, um não-consumidor, mas sim um 

consumidor falho.  É nesse sentido que as estratégias de pertencimento empreendidas são 

cada vez mais ancoradas em uma intensa produção de notoriedade sobre si e para si como um 

http://www.anhembi.br/mestradodesign/pdfs/marienne_sebrian.pdf
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lugar de existência, já que em uma sociedade de consumo convém tornar-se vendável, visível 

e vivente para o mercado.  

Neste aspecto, a modalidade popular de revistas tanto significou a entrada de 

novos leitores nessa lógica de consumo como também foi relevante na manutenção da receita 

das grandes editoras como a Abril. 

 

2.2  A pioneira AnaMaria 

 

A história da revista AnaMaria, apontada como a primeira revista feminina 

genuinamente pensada para a mulher da classe média, é precedida pela  história de como a 

Editora Abril se aproximou do público emergente formado pela nova classe média, pois nos 

anos 80, a Abril já se consolidara como líder do mercado brasileiro de revistas.   

De acordo com Ávila (2013), para conseguir um espaço junto aos nichos 

formados por camadas populares, a Editora se associou ao empresário Ângelo Rossi, já 

conhecedor das demandas da classe C, e criaram, em 1986, a Editora Azul. Segundo Oliveira 

(2011), após inúmeras pesquisas, em 1996, a Editora Azul, a qual 49% pertencia ao grupo de 

Civita, lançou AnaMaria, uma revista semanal ao custo de R$ 1,50.   

AnaMaria era a revista de grande circulação mais barata do Brasil. Os temas 

tradicionais da imprensa feminina: beleza, saúde, moda e comportamento. Na capa, 

a atriz Cristiana Oliveira. O fato de ser semanal acrescentava-lhe mais vinculação 

com a atualidade e, como consequência, uma perspectiva mais jornalística. Os três 

primeiros meses alcançaram tiragens de 400 mil exemplares, alavancadas por 

concursos que premiavam leitoras com eletrodomésticos, carros e até apartamentos 

(BUITONI, 2009, p. 144).  

Figura 3 – Primeira edição da revista AnaMaria, lançada em Outubro de 1996 

 

Fonte: http://m.mdemulher.abril.com.br/tv-novelas-famosos/roberto-civita-

trajetoria-revistas-femininas-editora-abril-742546 . Acesso em: 22 out. 2014.  

http://m.mdemulher.abril.com.br/tv-novelas-famosos/roberto-civita-trajetoria-revistas-femininas-editora-abril-742546
http://m.mdemulher.abril.com.br/tv-novelas-famosos/roberto-civita-trajetoria-revistas-femininas-editora-abril-742546
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Além de AnaMaria, Editora Azul lançou revistas como Boa Forma, Viagem e 

Turismo, Terra, Set e Bizz. Entre as publicações da parceria, a Abril se apropriou, em 1997, de 

títulos como Boa Forma, Viagem e Turismo, AnaMaria entre outros. Os demais títulos 

continuaram sendo administrados por Rossi, que, após a dissolução da Azul, criou a Editora 

Peixes.  

Como assinala Buitoni (2009, p. 141), a década de 90 foi o auge do 

direcionamento da imprensa feminina para novos nichos. Para a autora, AnaMaria 

representou a descoberta de um novo mercado. E, como sabemos, um mercado novo e 

aquecido atrai concorrência, e foi isso o que aconteceu após o surgimento de AnaMaria. 

Revistas como TiTiTi (Editora Abril, 1998), Minha Novela (Editora Abril, 1999) e Viva!Mais 

(Editora Abril, 1999), além de similares pelo preço baixo, possuíam características editoriais 

semelhantes à AnaMaria, que passou a refinar ainda mais seu público a fim de não perder 

espaço em um contexto tão disputado de leitoras.  

O conteúdo de Viva!Mais era bastante parecido com o de AnaMaria, que teve 

diminuição de vendas. No entanto, AnaMaria já estava privilegiando culinária, tema 

que se tornou uma de suas marcas e trouxe recuperação nas tiragens. Culinária – 

receitas e conselhos práticos –, saúde e dietas compõe a editoria de “alimentação”. 

Assim, a vocação da revista direcionava-se, principalmente, para a mulher casada, 

que se preocupa com família e casa (BUITONI, 2009, p. 144).  

Para Giudice (2003), a criação da revista AnaMaria aconteceu em um momento 

crítico da economia brasileira, pois com o fim da inflação e o início do Plano Real, a Editora 

Abril precisava fazer uma revista para as leitoras que ascendiam na escala social do consumo. 

A revista AnaMaria foi criada para informar, educar e entreter uma leitora voltada 

ao lar, à família e aos filhos. [...] é descrita há anos como ‘a leitora do nós’: sua vida 

gira em torno da família porque essa é a sua maior realização. Mesmo quando têm 

uma carreira – o caso de muitas leitoras – não deixam de valorizar primeiramente 

seu lado mulher, esposa, dona de casa. (GIUDICE, 2003, p. 09). 

Como visto, a criação de AnaMaria não foi aleatória, deveu-se a fortes fatores 

econômicos e ao reconhecimento da mulher de baixa renda como consumidora adequada.  

Um consumidor adequado seria o oposto do consumidor falho ou defeituoso; é o consumidor 

incluído, selecionado pelas práticas de compra e venda e, como tal, reage pronta e 

eficientemente as demandas de consumo (BAUMAN, 2008). O mercado editorial passou a 

observar a classe C como um segmento detentor de um alto poder de compra. Com base em 

Boos e Silva (2005), as revistas da Editora Abril direcionadas à classe C somam mais de 11 

milhões de leitores no Brasil. Desses leitores, 81% são mulheres, e o conteúdo editorial é 

voltado principalmente para o sexo feminino.  
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Para Vidutto (2010), uma revista enquanto produto tem o nome como título e ao 

mesmo tempo como marca. De acordo com a autora, não existem regras de certo ou errado 

para a criação de um título de uma revista, mas é necessário que ele traduza a proposta da 

revista. Por isso, é necessário que o nome seja direto, sucinto e diferente de outras 

publicações. 

O nome da revista AnaMaria, com base em informação nos passada por e-mail em 

2013, pela redação da própria revista
4
, foi inspirado em uma revista portuguesa chamada 

Maria, mídia que publica o mesmo tipo de conteúdo de AnaMaria.  Entretanto, com base na 

leitura de exemplares da publicação de Portugal disponíveis na internet, foi observado que a 

versão lusitana dá grande ênfase às novelas, característica não observada na publicação 

brasileira. O conteúdo de AnaMaria se assemelha mais à revista Ana, também portuguesa. 

Curiosamente, a fusão dos títulos nomeia a versão brasileira.  

As capas da revista AnaMaria fazem referência a temas cotidianos e de maior 

interesse para donas de casa. Assim como outras revistas femininas consagradas como 

Claudia (Editora Abril) ou Marie Claire (Editora Globo), as capas de AnaMaria trazem uma 

mulher famosa, que obteve destaque na mídia por ser considerada ideal de “boa moça”, mãe, 

esposa e/ou dona de casa na vida real, ou por representar esse tipo de personagem em alguma 

novela na televisão. Mesmo sendo este o padrão, AnaMaria também traz, eventualmente, em 

suas capas, homens, casais e mães/pais e filhos famosos.  

 

Figura 4 – As edições 845 de 2012 e 942 e 930 de 2014 de AnaMaria não contemplaram mulheres 

famosas nas capas. 

 

Fonte: http://mdemulher.abril.com.br/revistas/anamaria/edicoes/. Acesso em: 07 set. 2014. 

 

                                                           
4
 ANAMARIA, A. Revista AnaMaria Urgente! [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 

<vane02lp@yahoo.com.br> em 03 abr. 2013. 

http://mdemulher.abril.com.br/revistas/anamaria/edicoes/
mailto:vane02lp@yahoo.com.br
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Na maioria das edições, a matéria associada à imagem da capa não 

necessariamente tem uma entrevista como suporte. A imagem da famosa pode ser apenas uma 

referência para se anunciar uma dica sobre como cuidar da aparência, dos bichos de 

estimação, dos filhos etc.  

A revista AnaMaria tem chamadas de capa produzidas por meio de fotos, anúncios, 

promoções, podendo ainda ser diluídas em imagens de receitas culinárias e/ou de “antes e 

depois” de dietas, maquiagens etc. A linguagem empregada é mais informal, sendo constante 

o uso de verbos no imperativo, sinalizando dicas, regras e conselhos. Os assuntos são variados 

e dispersos pela capa, sem necessariamente uma conexão entre chamadas próximas.  

Em relação a números, AnaMaria impressiona pela abrangência. O público leitor é 

composto 94% por mulheres, alvo principal de suas matérias e publicidade. No tocante à faixa 

etária e classe social, 86% têm a partir de 25 anos de idade, e 52% estão inseridos na classe C, 

seguidas de 34% pertencentes à classe B. Geograficamente, a revista concentra mais leitores 

na região sudeste, onde soma 62%, ao passo que é menos lida na região norte, onde tem 

apenas 3% de aderência
5
. Não encontramos nos dados disponibilizados pela Editora Abril 

elementos que expliquem a discrepância entre as regiões.  

Por ter um conteúdo voltado principalmente para mulheres em que a vida gira em 

torno da família e do lar, AnaMaria  prioriza  seções que referem-se com frequência a valores, 

conduta e receitas de como fazer algo/ser algo. E, além de temas relacionados à família, vida 

pessoal, profissional e social, AnaMaria possui como diferencial um encarte especial de 

receitas culinárias, aspecto que acentua ainda mais o seu conceito editorial (BOOS, SILVA, 

2005). 

Figura 5 – Edição 927 de AnaMaria e seu encarte de receitas
6
. 

 

 

                                                           
5
 Perfil dos leitores AnaMaria, fontes: http://www.publiabril.com.br/tabelas-gerais/revistas/perfil-dos-leitores e 

 http://www.publiabril.com.br/marcas/anamaria/revista/informacoes-gerais. Acesso em: 15 set. 2014.   
6
 Montagem de divulgação de AnaMaria, na foto de capa da página da revista no Facebook. Disponível em: 

https://www.facebook.com/revistaanamaria?fref=ts. Acesso em: 02 out. 2014. 

http://www.publiabril.com.br/tabelas-gerais/revistas/perfil-dos-leitores
http://www.publiabril.com.br/marcas/anamaria/revista/informacoes-gerais
https://www.facebook.com/revistaanamaria?fref=ts
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Fonte: http://mdemulher.abril.com.br/revistas/anamaria/edicoes/#2014. Acesso em: 02 out. 2014. 

 

Sobre o sucesso de AnaMaria, assim como as demais revistas populares, Buitoni 

(2009) assinala que 

as revistas de grande consumo são um fenômeno surgido na década de 1990, que 

atravessou a virada do século e se estabilizou. Graças às novas levas de mulheres 

escolarizadas que vivem nas grandes e médias cidades, esse segmento da imprensa 

feminina continua a ter presença forte no mercado. (p. 144-145). 

Todos esses dados colaboram para entendermos como o marketing da publicação 

busca apresentar AnaMaria como “a parceira e amiga da mulher” e como um revista 

destinada “para a mulher que gosta de cuidar de si e de toda a família”. AnaMaria esboça 

como missão “ser a amiga que estimula, orienta e acolhe a mulher, ajudando-a a melhorar sua 

auto-estima, sua vida em família e seu cotidiano”
7
. Em seu Mídia kit

8
, a revista sintetiza sua 

“fórmula editorial”, que seria a opção por temas variados e o equilíbrio entre o conservador e 

o moderno.  

Figura 6 – Fórmula Editorial da revista AnaMaria. 

 

Fonte: http://www.publiabril.com.br/marcas-e-plataformas/midia-kits/#. Acesso em: 27 set. 2014. 

 

Não é de se estranhar o fato de esta revista se mantenha firme no mercado há mais de 

18 anos. Mesmo com a forte concorrência AnaMaria ainda alcança uma tiragem regular de 

229 mil exemplares e circulação líquida de 134 mil exemplares, um índice robusto para 

revistas impressas nos dias atuais
9
. Desde o seu lançamento nos anos 90, AnaMaria variou de 

                                                           
7
 Fonte: http://www.publiabril.com.br/marcas-e-plataformas/midia-kits/#. Acesso em: 27 set. 2014.  

8
 O Mídia Kit é uma apresentação com uma nomenclatura específica e focada em veiculação de mídia. Os 

representantes comerciais dos veículos de comunicação os utilizam para fazerem apresentações para agências e 

clientes finais. É neste documento que você vai demonstrar todas as suas qualidades e o seu potencial como um 

negócio rentável. Disponível em: http://www.conceitoideal.com.br/Marketing-e-Estrategia/o-que-e-midia-

kit.html#ixzz3UMv5tq99. Acesso em: 12 ago. 2014. 
9
 Fonte Mídia Kit: http://www.publiabril.com.br/marcas-e-plataformas/midia-kits/#. Acesso em: 27 set. 2014. 

http://mdemulher.abril.com.br/revistas/anamaria/edicoes/#2014
http://www.publiabril.com.br/marcas-e-plataformas/midia-kits/
http://www.publiabril.com.br/marcas-e-plataformas/midia-kits/
http://www.conceitoideal.com.br/Marketing-e-Estrategia/o-que-e-midia-kit.html#ixzz3UMv5tq99
http://www.conceitoideal.com.br/Marketing-e-Estrategia/o-que-e-midia-kit.html#ixzz3UMv5tq99
http://www.publiabril.com.br/marcas-e-plataformas/midia-kits/
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preço três vezes (R$ 1,50, R$ 1,99 e R$ 2,50), fato que não prejudicou seu índice de 

circulação, mesmo diante de revistas femininas similares pertencentes ou não à Editora Abril.  

Parte do sucesso pode ser explicada também pelo fato da revista se apoiar em 

plataformas digitais para alavancar as vendas e manter seu público fiel e participante de seus 

contratos de comunicação. Entre esses canais, destaca-se o site da própria revista, no portal 

MdeMulher
10

 e páginas nas redes sociais Facebook e Twitter, onde a revista acumula mais de 

3,2 milhões de seguidores
11

.  

 

2.3 A performática Sou mais Eu 

A revista Sou mais Eu, lançada em outubro de 2006, é também uma das revistas 

de periodicidade semanal da Editora Abril. A revista, lançada 10 anos após AnaMaria, 

investiu em  novos recursos para agregar um público de mulheres novo: protagonismo do 

leitor e trabalho off-line e online. A produção da revista é feita on-line, por meio da coleta de 

dados de mulheres interessadas em publicar suas histórias de vida, que devem, 

preferencialmente, apresentar-se na capa como uma história de superação e receita de sucesso. 

A revista impressa compõe o resultado. Tal aspecto constitui um importante diferencial da 

revista (CRUZ, 2009). 

No Brasil, Sou mais Eu veio explorar a camada mais recente do mercado 

emergente C, ou seja, às mulheres recém-chegadas à classe. Segundo dados da própria 

editora, mulheres com recente acesso ao crédito e financiamentos e, por isso, cheias de 

expectativas de transformação da própria realidade. Na época do lançamento, veiculou-se um 

anúncio “que informava o novo formato de publicação da Abril: uma revista formada por 

histórias reais enviados pelas próprias leitoras, que apostava na ‘interatividade’ com o 

público” (COSTA, 2011, p. 69).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Site da revista AnaMaria no portal MdeMulher:  http://mdemulher.abril.com.br/revistas/anamaria/. Acesso em: 

05 mai. 2014. 
11

 Páginas da revista AnaMaria no Facebook: https://www.facebook.com/revistaanamaria?fref=ts e no Twiter: 

https://twitter.com/revistaanamaria. Acesso em: 28 out. 2014.   

http://mdemulher.abril.com.br/revistas/anamaria/
https://www.facebook.com/revistaanamaria?fref=ts
https://twitter.com/revistaanamaria
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Figura 7 – Frames veiculados pela Editora Abril em 2006 para divulgação de Sou Mais Eu. 

 
Fonte: Costa, 2011. 

 

A primeira capa da publicação (figura 8) expressa bem o conceito editorial de Sou 

mais Eu: histórias de pessoas anônimas estampando a capa e as matérias; ofertas de prêmios 

em dinheiro condicionados ao consumo da revista; o preço apresentado como “oferta de 

lançamento”, anúncios trazendo uma revista como um grande magazine cheio de promoções.  

Um destaque para os contratos de comunicação propostos na primeira capa: “Nós pagamos 

pela sua história”, “Aqui, quem faz a revista é você” e “A próxima pode ser você” enunciados 

respectivamente no topo, abaixo do nome da revista e sobre a imagem da mulher estreante da 

capa, indicando para a leitora uma possiblidade de visibilidade, renda e fama, através da 

negociação de uma história real. 

 Figura 8 – Primeira edição da revista Sou mais Eu, lançada em Novembro de 2006.  

 

Fonte: http://m.mdemulher.abril.com.br/tv-novelas-famosos/roberto-civita-trajetoria-

revistas-femininas-editora-abril-742546. Acesso em: 29 out. 2014. 

 

A peculiaridade da revista propagada pela ideia de protagonismo do leitor, 

divulgada tanto pelo site da publicação quanto nas páginas em redes, na qual a mulher é 

incentivada a contar histórias que podem ser premiadas a partir de R$ 100,00 rendeu 

http://m.mdemulher.abril.com.br/tv-novelas-famosos/roberto-civita-trajetoria-revistas-femininas-editora-abril-742546
http://m.mdemulher.abril.com.br/tv-novelas-famosos/roberto-civita-trajetoria-revistas-femininas-editora-abril-742546
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exclusividade para a publicação, pois se trata da única revista em circulação neste formato 

hoje no Brasil. A oferta de dinheiro aumenta segundo o impacto da história: quanto mais a 

história pareça extraordinária e, ao mesmo tempo, transmita veracidade, mais alto será o 

cachê, que pode chegar até a 1 mil reais – valor máximo pago desde que a revista passou a 

priorizar histórias sobre dietas
12

. Porém, ao observarmos as capas da revista desde o seu 

lançamento, podemos dizer que a redação vem continuamente ofertando mais dinheiro por 

histórias de emagrecimento.  Ainda assim, Cruz (2009) enfatiza que, na revista, 

[...] o público-alvo deixa de ser apenas o destinatário das mensagens fabricadas pela 

equipe de jornalistas e assume um papel-ativo: o de produtor de conteúdo. A revista 

é construída com a colaboração dos leitores, que enviam fotos, histórias de vida, 

dicas de saúde, beleza e relatos diversos de natureza verídica (CRUZ, 2009, p. 01). 

Esse aspecto demonstra que a revista “procura promover a autoestima de uma 

mulher supostamente batalhadora, determinada e que deseja se destacar” (CRUZ, 2009, p. 

05). O conceito editorial da na publicação é pautado na ideia de que a leitora é a responsável 

maior pela produção da revista, através da divulgação de experiências pessoais, histórias, 

dicas e receitas. Sou mais Eu é conhecida e divulgada como um veículo que dá visibilidade e 

reconhecimento a quem compartilha histórias de superação. 

A leitora é encorajada a publicar sua história visando, além da possibilidade de 

conseguir dinheiro, participar, embora por pouco tempo, do efusivo mundo da “fama”, afinal 

não é todo dia que, ao mesmo tempo, lhe são oferecidos dinheiro e visibilidade. Graças a 

essas estratégias, a revista tem uma venda média de 65.687 exemplares por semana13.  

Anteriormente, Sou mais Eu se apresentava como “A revista mais divertida do 

Brasil”. As mais diversas histórias estampavam suas páginas, algumas engraçadas e outras 

trágicas. A publicação caiu no gosto popular. Porém, também foi alvo de piadas virtuais, por 

conta de seu conteúdo e modo de expressar as narrativas dos leitores
14

. Atenta à imagem da 

revista, a Abril reformulou aspectos editorais importantes discursivamente. O slogan mudou e 

hoje Sou mais Eu se declara “A revista mais ousada do Brasil”, o que demonstra o esforço da 

publicação em desconstruir a imagem “desorganizada” ou mesmo “bizarra” com a qual era 

continuamente apontada, fato este que poderia tanto afastar leitoras recentes quanto possíveis 

patrocinadores.  

                                                           
12

 Não tivemos acesso a dados que explicassem tal fenômeno, todavia iinferimos que a seleção por dietas tenha 

se firmado nas capas da publicação por uma maior adesão e interesse pelo tema emagrecimento junto ao público 

leitor de Sou Mais Eu e, que possivelmente o conteúdo dieta tenha significado um volume de vendas mais 

elevado.  
13

Dados da pesquisa “Entenda as mulheres da classe C”. Disponível em: 

http://mdemulher.abril.com.br/revistas/midiakit/sou-mais-eu/index.html. Acesso em: 27 set. 2014. 
14

 O site listou 35 notícias “inacreditáveis” publicadas na revista: 

http://www.buzzfeed.com/clarissapassos/chamadas-simplesmente-inacreditaveis-da-sou-eu  

http://mdemulher.abril.com.br/revistas/midiakit/sou-mais-eu/index.html
http://www.buzzfeed.com/clarissapassos/chamadas-simplesmente-inacreditaveis-da-sou-eu
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Figura 9 – Foto de capa da fanpage de Sou mais Eu, no facebook, edição... 
15

  

 

Fonte: https://www.facebook.com/revistasoumaiseu?fref=ts. Acesso em: 05 out. 

2014. 

Sobre o nome da revista, de acordo com Costa (2011), a expressão “sou mais eu” 

liderou o ranking do Google Trends
16

 em 2006, exatamente na época de lançamento da 

publicação. Tal fato pode indicar duas interpretações: a primeira seria de que o aumento do 

uso linguístico foi relevante na escolha da marca-nome da revista, pois até então não havia 

registro da expressão ou esta aparecia irrisoriamente na rede; a segunda apontaria para a 

estratégia da equipe de marketing da Editora, em que esta teria lançado mão do recurso de 

busca do site, a fim de aumentar a frequência da expressão “sou mais eu” e, assim, chamar 

atenção para a nova revista. A autora ainda aponta as revistas Pick me up (Reino Unido) e 

Contá y Ganá (Argentina), como influências para o nome e estilo da publicação. 

A capa da Sou mais Eu, desde seu primeiro número, prioriza a mulher “comum”, 

a mulher possuidora de uma história de superação “extraordinária”. Através do trabalho de 

parceria realizado na redação e nas redes sociais da revista, as leitoras são, ao mesmo tempo, 

o foco de consumo e as “produtoras” da revista. As ferramentas de seleção e aproximação 

com o público, em forma de promoções e prêmios em dinheiro, têm sido eficazes. Sou mais 

Eu, todas as semanas, traz leitoras diferentes narrando novas histórias. Estima-se, pela 

atividade frequente de demonstrar interesse em participar da revista nas redes sociais, que a 

redação recebe em média mais de 30 propostas de histórias por dia. 

Ao longo de oito anos, as capas de Sou mais Eu sofreram modificações em todos 

os aspectos, especialmente quanto à organização dos objetos (lugar ocupado pela pessoa da 

                                                           
15

 Montagem de divulgação da Sou mais Eu, na foto de capa da página da revista no Facebook: 

https://www.facebook.com/revistasoumaiseu?fref=ts. Acesso em: 05 out. 2014. 
16

 Google Trends é uma ferramenta do Google que mostra os mais populares termos buscados em um passado 

recente. A ferramenta apresenta gráficos com a frequência em que um termo particular é procurado em várias 

regiões do mundo, e em vários idiomas. Disponível em: pt.wikipedia.org/wiki/Google_Trends. Acesso em: 15 

jul. 2013.  

https://www.facebook.com/revistasoumaiseu?fref=ts
https://www.facebook.com/revistasoumaiseu?fref=ts
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capa, letras-tema, chamadas de capa) e conteúdos de destaque (matérias principais e matéria 

de capa).  

Figura 10 – Evolução das capas de Sou mais Eu, de 2006 a 2014. 

 

 

Como pode ser visto na figura, inicialmente, a revista selecionava uma história 

impactante, de inspiração em algum ponto da vida, e que servisse de modelo para outra leitora 

que estivesse passando por algum problema parecido. Logo em seguida, a partir de 2008, as 

histórias selecionadas passaram a ser de mulheres que passaram por uma dieta rápida, 

acessível, e que tenha produzido uma perda visivelmente significativa de peso, uma vez que a 

capa enfatiza a facilidade do processo de emagrecimento e “o antes e o depois” da dieta, 

através de fotos. Observamos que o rosto da mulher vai cedendo espaço para o corpo. À 

medida que as dietas foram tomando conta da capa, esse corpo foi sendo mais centralizado e 

explorado. Tanto que, ao invés de convocar a frase “Nós pagamos pela sua história”, Sou mais 

Eu passou a convocar da seguinte forma: “Ganhe até 1.000 com a sua dieta”, mostrando, 

assim, a importância que este tipo de conteúdo adquirira para a publicação. Apenas em 2014, 

outro tipo de assunto foi priorizado pela matéria principal da capa: alguma atividade de 

trabalho informal que redesse bastante dinheiro com pouco investimento. O assunto “trabalho 

informal” constitui temática bastante frequente na publicação desde o ano de lançamento.  
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Mesmo assim, pode-se apontar o tema dieta como o padrão de capa em Sou mais 

Eu, uma vez que tem sido o emagrecimento surpreendente, conseguido sem muito esforço e, 

na maioria das vezes, com materiais baratos ou mesmo disponíveis na própria leitora como 

“força de vontade”, “vergonha de si” etc., que tem aparecido em maior frequência (96% das 

capas desde o lançamento) na revista. Desse modo, podemos perceber apenas pelo padrão da 

capa que, apesar da aparente parceria, não é qualquer pessoa que pode estampar as matérias e 

muito menos a capa da revista. 

A disposição dos textos da capa na revista é bastante casual. São textos que 

podem ou não se sobrepor à imagem central da capa, textos acompanhados por imagens 

diversas que envolvem venda de produtos, dietas, receitas culinárias etc. A revista ainda 

anuncia na capa os possíveis prêmios em relação às histórias de vida publicadas. 

Esteticamente, as chamadas têm cores e tamanhos variados e não seguem um padrão de 

formatação, podem estar em caixas de textos coloridos ou não. 

Por congregar uma gama vasta de conteúdos, Sou mais Eu atinge um número mais 

diverso de leitores. Em pesquisa, sobre o perfil do público consumidor17, observou-se que este 

é composto, em sua maioria, por mulheres entre 20 e 40 anos, das quais 63% são solteiras, 

61% trabalham e 55 % têm computador. Essa variedade distribuída em 50 páginas congrega o 

seguinte mapa editorial:  

Figura 11 – Fórmula editorial da revista Sou mais Eu 

 

 

Fonte: http://www.publiabril.com.br/marcas-e-plataformas/midia-kits/#. Acesso em: 27 set. 2014. 

 

                                                           
17

O perfil do público consumidor da revista Sou mais Eu: http://mdemulher.abril.com.br/revistas/midiakit/sou-

mais-eu/index.html. Acesso em: 14 jan. 2015.  

http://www.publiabril.com.br/marcas-e-plataformas/midia-kits/
http://mdemulher.abril.com.br/revistas/midiakit/sou-mais-eu/index.html
http://mdemulher.abril.com.br/revistas/midiakit/sou-mais-eu/index.html
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Ao se apresentar como “A revista mais ousada do Brasil”, Sou mais Eu busca fazer 

jus ao próprio título, construindo uma ideia de autoafirmação e empoderamento para a mulher 

da classe C, buscando desassociar esta classe daquilo que é pobre, embora seus textos e 

publicidade estejam alinhados ao que é barato, acessível, reutilizável, customizável. A missão 

da revista, que se propõe a “ser palco para as pessoas comuns contarem suas histórias 

extraordinárias”
18

, colabora para a atualização desses valores.  

 

 

2.4  O ápice em Máxima 

 

A história de Máxima reforça hipótese de que as revistas populares realmente são 

a aposta mais estrategicamente coerente das duas últimas décadas. Máxima foi inicialmente 

pensada como revista ainda na década de 80, sendo lançada em 1989. O projeto editorial 

abordava temas cotidianos ligados ao feminino, como moda, beleza, atualidades, 

comportamento etc. Porém, a primeira proposta de Máxima não teve aceitação, talvez pela 

similaridade com outras revistas já consagradas como Claudia, Marie Claire e Nova. Por 

conta disso, no início dos anos 90, a redação da revista foi encerrada e a editora reaproveitou 

seus jornalistas em outros projetos. 

Figura 12 – Primeira capa da revista Máxima, em 1989. 

 

 

Mesmo após quase vinte anos, a Abril não abandonou completamente a ideia de 

Máxima como mais uma de suas revistas femininas, e decidiu relançá-la em maio de 2010, 

totalmente reformulada “posicionando-se como a única revista feminina mensal que se dirige 

à mulher da classe C, apostando no fenômeno do crescimento da “nova classe média” 

                                                           
18

 Fonte: http://www.publiabril.com.br/marcas-e-plataformas/midia-kits/#. Acesso em: 27 set. 2014. 

http://www.publiabril.com.br/marcas-e-plataformas/midia-kits/
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(ÁVILA, 2013, p. 35). No site da revista, Máxima é apontada como “uma revista totalmente 

voltada para os desejos e necessidades da Nova Mulher da Nova Classe Média”
19

. O formato 

atual e o direcionamento foram coerentes, e Máxima alcançou, em 2013, a marca de quase 

180 mil exemplares por edição.  

Figura 13 – Primeira edição da revista Máxima, re-lançada em maio de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://m.mdemulher.abril.com.br/tv-novelas-famosos/roberto-civita-

trajetoria-revistas-femininas-editora-abril-742546. Acesso em: 02 fev. 2015. 

 

Máxima é a primeira revista popular com periodicidade mensal e com a 

possibilidade de compra via assinaturas. Essas características asseguram um patamar especial 

para a publicação que, desde o seu lançamento, acumula dados de crescimento. Apesar de 

manter os mesmos aspectos editoriais e de qualidade da época do seu lançamento, em quatro 

anos, máxima variou de preço quatro vezes. Na última mudança, observamos que a edição 

retirou o realce do preço e este foi colocado acima do código de barras da edição, com fonte 

bastante reduzida. 

Figura 14 – Variação do preço de capa da revista Máxima 

 

                                                           
19

 Disponível em: http://m.mdemulher.abril.com.br/tv-novelas-famosos/roberto-civita-trajetoria-revistas-

femininas-editora-abril-742546. Acesso em: 02 fev. 2015. 

http://m.mdemulher.abril.com.br/tv-novelas-famosos/roberto-civita-trajetoria-revistas-femininas-editora-abril-742546
http://m.mdemulher.abril.com.br/tv-novelas-famosos/roberto-civita-trajetoria-revistas-femininas-editora-abril-742546
http://m.mdemulher.abril.com.br/tv-novelas-famosos/roberto-civita-trajetoria-revistas-femininas-editora-abril-742546
http://m.mdemulher.abril.com.br/tv-novelas-famosos/roberto-civita-trajetoria-revistas-femininas-editora-abril-742546
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Entre 2010 e 2014, a revista variou de R$ 4,50 para R$ 4,90, R$ 5,90 e R$ 6,90. 

 

Ainda assim, por ser mensal, a aquisição de Máxima tem um custo menor que 

AnaMaria e Sou mais Eu, pois ambas somam, em média, quatro números ao mês, totalizando 

R$ 10,00 cada.  

Sobre o título da publicação, não encontramos referências que indicassem o 

porquê da escolha. A única referência aponta para uma coincidência para a homônima 

Máxima
20

, editada pela Confina Editores, em Portugal. Observamos, no entanto, que parte das 

revistas femininas na atualidade podem ser divididas pelo menos em dois grupos em relação 

ao título: nomes próprios femininos (AnaMaria, Claudia, Marie Claire, Lola etc.) e 

expressões de significados positivados na contemporaneidade (Sou mais Eu, Viva! Mais, 

Máxima, Atrevida, Nova). A partir dessa subdivisão, temos Máxima como uma marca que 

denota linguisticamente o ápice, o total, o elevado, o topo do sucesso para esta nova mulher. 

Uma convocação que começa no título e se estende pelas chamadas de capa e demais 

elementos organizados nela.  

A capa de Máxima obedece ao mesmo padrão de formatação desde o lançamento: 

uma celebridade em destaque na mídia, uma informação em forma de tarja ao meio, um 

número elevado de chamadas de capa e o destaque no canto inferior esquerdo para um encarte 

de culinária, presente no interior da revista. Megate, Vandresen e Scóz (2014) destacam que o 

projeto gráfico da capa de Máxima se ancora na repetição, uso orientado de cores e fontes e 

escolha de personalidade.  

Salvas algumas esporádicas alterações na posição, na inclusão ou na exclusão de 

alguns elementos gráficos, a diagramação da capa de Máxima segue o mesmo 

padrão em todas as suas edições: mesmo logotipo e localização (apenas variando a 

cor); textos nas duas laterais; recorrência do número e dos locais das chamadas; 

faixa retangular que atravessa a capa de lado a lado com uma nota sobre 

emagrecimento; retângulo amarelo no canto inferior direito junto à chamada para o 

conteúdo da revista Máxima Receitas – publicação grátis localizada no interior da 

revista –; um balão de pontas contendo a palavra “Grátis”, também próximo à 

chamada da publicação anexa; preço localizado no topo à esquerda e dentro de outro 

retângulo amarelo sobre a letra “M” do logotipo; um círculo colorido à direita da 

capa que destaca uma chamada; a imagem de uma personalidade feminina; outro 

retângulo amarelo de menor tamanho que destaca a chamada sobre a matéria cuja 

qual esta personalidade é tema. (p. 24, grifos dos autores). 

No site da revista e no Mídia kit, Máxima destaca como missão: “ajudar a mulher 

da nova classe média a resolver as questões do dia a dia e ser fonte de inspiração para 

                                                           
20

 A revista Máxima portuguesa, revista mensal portuguesa dedicada essencialmente ao público feminino, foi 

lançada a 22 de setembro de 1988. O primeiro número, com uma tiragem superior a 45 mil exemplares, esgotou, 

tendo feito uma boa entrada no mercado, tendo adotado, na campanha publicitária que antecedeu o seu 

lançamento, o slogan "A revista da mulher portuguesa". Disponível em: http://www.infopedia.pt/$maxima. 

Acesso em: 29 abr. 2013.  

http://www.infopedia.pt/$maxima
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aumentar sua autoestima e atingir seu potencial máximo”
21

.  A revista traz em suas matérias 

“informações práticas e acessíveis sobre beleza, moda, vida financeira, saúde, soluções para 

casa e tudo que [a leitora da classe C] precisa para correr atrás de seus objetivos e sonhos” 

(ÁVILA, 2013, p.36).  Na figura abaixo, observamos como a revista busca alcançar leitoras 

através da forma como esta sintetiza seus conteúdos. Diferentemente das revistas AnaMaria e 

Sou mais Eu, Máxima relaciona poucos assuntos e ainda dedica 52% de seu espaço editorial 

aos temas moda, beleza e comportamento.  

Figura 15 – Fórmula editorial da revista Máxima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.publiabril.com.br/marcas-e-plataformas/midia-kits/#. Acesso em: 27 set. 

2014.  

O marketing da revista elabora uma proposta mais enxuta de divulgação na página 

do Facebook. Embora sua capa não coloque a celebridade da capa à frente das chamadas de 

capa (como destacado na figura 12), online esse plano se inverte: a mulher que estampa a capa 

recebe todo o destaque e olha para a leitora/seguidora amistosamente, amparada na frase de 

parceria “Com você em cada conquista”.    

 

Figura 16 – Propaganda da edição 41, outubro de 2013, de Máxima
22

. 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/RevistaMaxima?fref=ts. Acesso em: 20 nov. 2013.  

                                                           
21

 Disponível em: http://www.publiabril.com.br/marcas-e-plataformas/midia-kits/#. Acesso em: 27 set. 2014. 
22

 Montagem de divulgação de Máxima na foto de capa da página da revista no Facebook: 

https://www.facebook.com/RevistaMaxima?fref=ts. Acesso em: 20 nov. 2013.  

http://www.publiabril.com.br/marcas-e-plataformas/midia-kits/
https://www.facebook.com/RevistaMaxima?fref=ts
http://www.publiabril.com.br/marcas-e-plataformas/midia-kits/
https://www.facebook.com/RevistaMaxima?fref=ts
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O espaço dedicado ao perfil das leitoras de Máxima, também disponível no site da 

revista, revela que 69% têm entre 20 e 49 anos, 52% são casadas. Financeiramente, 51% das 

leitoras têm renda familiar entre R$ 1.401 e R$ 5.250; 69% trabalham fora e 84% das 

assinantes utilizam cartões como forma de pagamento. A revista destaca sua leitora em 

potencial como aquela mulher “Pioneira nas conquistas, tradicional nos valores. Se preocupa 

com a estética e a moda e quer se sentir e parecer mais bonita. Quer ter uma alimentação mais 

saudável e uma casa organizada e relaxante”
23

. 

Com base nos dados levantados sobre a jovem publicação, é inegável que Máxima 

conseguiu alcançar um grupo de mulheres que, embora não pertença às classes A ou B, 

demandam uma revista com certo diferencial: mais dinâmica, de material melhor e que possa 

ser acessada via internet. O olhar da Editora para essa mulher mudou no espaço de duas 

décadas e a proposta de levá-la ao topo contribui para sua permanência entre as revistas 

populares. Além disso, a predileção pelo termo “nova classe média” ao invés de “classe C” 

atenua e suaviza a origem socioeconômica da leitora-máxima, dando-lhe a ideia de um status 

privilegiado dentre as demais.   

                                                           
23

 Texto sobre a mulher que inspira a revista: disponível em: http://www.publiabril.com.br/marcas-e-

plataformas/midia-kits/#. Acesso em: 27 out. 2014.  

http://www.publiabril.com.br/marcas-e-plataformas/midia-kits/
http://www.publiabril.com.br/marcas-e-plataformas/midia-kits/


42 

 

3 Capítulo II – ITINERÁRIO TEÓRICO  

 

1.1 Identidade e revistas femininas populares 

 

Como as revistas femininas se mantêm atualmente mesmo diante das novas 

configurações de leitura possibilitadas pelo hipertexto
24

? Como entender a estratégia de 

segmentação das mídias impressas no atual contexto de mercado, em que se busca mapear e 

vender para públicos cada vez mais específicos, inclusive junto às classes C e D? Podemos 

considerar a segmentação na mídia impressa como um artifício de desmassificação, quando 

essa mesma estratégia parece alinhada a uma lógica de pseudo-individuação e enunciação de 

identidades pressupostas? 

Os questionamentos acima apontam para a necessidade de aproximação da 

Psicologia do estudo de objetos como, por exemplo, a revista feminina. Elegemos o segmento 

popular dessa mídia, pois estas revistas apresentam um movimento de expansão na atualidade, 

enquanto alguns títulos de revista impressa estão saindo de circulação
25

. A permanência e, 

sobretudo, a propagação dessas revistas oferece subsídios para o estudo da identidade através 

da análise dos contratos de comunicação presentes nas revistas populares.  

Nas palavras de Prado (2011), o “contrato de comunicação”, que também pode ser 

chamado de “contrato de leitura ou de interpretação”, existe em cada texto implicitamente, 

como uma proposição performativa que, embora seja de tom imperativo, pode ser aceita ou 

criticada por quem recebe a mensagem. 

Cada texto midiático traz um contrato proposto, em que o enunciador se dirige a um 

enunciatário, criado por meio de uma interpelação discursiva, em que uma 

modalização é proposta. Dizendo de modo mais simples: todo texto oferece ao 

potencial leitor algo em termos de direção à ação, para que ele se transforme, se 

informe para aprender, melhorar sua existência, consuma, tenha sucesso, se divirta, 

ou tudo isso em conjunto (PRADO, 2011, p.02).  

Nesta dissertação, interessa compreender como processos identitários e seus 

significados identificacionais aparecem no contexto das revistas femininas populares, 

                                                           
24

 Segundo Fachinetto (2005), o termo designa um processo de escrita/leitura não linear e não hierarquizado, que 

permite o acesso ilimitado a outros textos de forma instantânea no contexto do ciberespaço. O hipertexto 

possibilita que se realize uma trama, ou rede, de acessos sem seguir, necessariamente, sequencias ou regras, 

constituindo, assim, a base da Internet. v. FACHINETTO, E. A. O hipertexto e as práticas de Leitura. 

REVISTA LETRA MAGNA Revista Eletrônica de Divulgação Científica em Língua Portuguesa, Lingüística e 

Literatura - Ano 02- n.03 - 2º Semestre de 2005. Disponível em: 

http://www.letramagna.com/eliane_arbusti_fachinetto.pdf. Acesso em: 20 abr. 2013.  
25

 As revistas Alfa, Bravo!, Gloss e Lola, revistas impressas da Editora Abril, saíram de circulação em 2013. 

Disponível em: http://www.tropicalsat.com.br/quatro-revistas-da-editora-abril-saem-de-circulação/ . Acesso em: 

14 mai. 2014.  

http://www.letramagna.com/eliane_arbusti_fachinetto.pdf
http://www.tropicalsat.com.br/quatro-revistas-da-editora-abril-saem-de-circulação/
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considerando que estas mídias, assim como as demais revistas femininas, também se 

constituem como produtos propagadores de gêneros de governança
26

.  

Ciampa (2001) analisa a construção identitária como um processo histórico, 

dialético, simbolizado na relação inter e intrassubjetiva, em um determinado universo 

simbólico. O autor chama essa construção simbólica, encarnada pelo sujeito a cada papel 

social desempenhado, de “personagem”
27

. A vida humana seria então a articulação, como em 

um drama, de múltiplas personagens. Ciampa (2002) e Lima (2009) entendem a noção de 

identidade na contemporaneidade não mais como uma instância fixa e unificada. A identidade 

é vista como “metamorfose”, como processo contínuo de transformação e não como uma 

entidade estática (LIMA, 2012b). 

Na sua compreensão sobre identidade, Ciampa (1984, 2005) identifica dois 

movimentos: o de mesmice e o de mesmidade. O movimento de mesmice seria um fenômeno 

decorrente da re-posição da identidade, que pode se dar como consciente busca de 

estabilidade ou inconsciente compulsão à repetição. É quando a identidade é pressuposta 

como “dada” permanentemente, e não como re-posição ou posta culturalmente.  Por outro 

lado, o processo de mesmidade seria a possibilidade de tornar-se outro, de emancipar-se 

enquanto alterização (LIMA, 2009). 

Ciampa (2005) assinala ainda que é possível ocorrer uma fetichização da 

personagem, que ocorre quando a atividade que o indivíduo desempenha se coisifica pela 

predicação, de modo que a atividade passa a ser encarada como uma substância inerente ao 

indivíduo. “Esse fenômeno oferece ao indivíduo uma experiência de atemporalidade: como 

ser social, ele é um ser-posto” (LIMA, 2009, p. 122). E assim se instala a mesmice, 

identificada por Ciampa (2005) como fetichismo da personagem. 

Lima (2009) acrescenta que o processo de fetichização é sustentado por um tipo 

de reconhecimento que pode ser caracterizado como “perverso”, ou seja, um tipo de 

reconhecimento que reduz a identidade a personagens fetichizadas e, ao manter essas 

personagens, mantém também a produção da mesmice. 

A partir das análises de Ciampa (2005) e Lima (2010), caberia questionar: de que 

modo têm operado os discursos modalizadores em revistas femininas populares? As 

produções discursivas em torno do “ser mulher” presentes nas revistas femininas para a nova 
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 Segundo Fairclough (2003), alguns gêneros podem ser classificados como gêneros de governança. O autor usa 

o termo governança em um sentido amplo, voltado para qualquer atividade ou redes de práticas especializadas ou 

dirigidas para a gestão de outras práticas. 
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 Ciampa (2005) entende que identidade também é história. Para ele, não há personagem fora de uma história e 

não há história sem personagens. Ao criarmos a nossa história, somos personagens e ao mesmo tempo autores. 

Cf. Ciampa, 2005.  
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classe média têm reconhecido essa mulher enquanto ser histórico, ou preservam os traços de 

um “universo feminino” semelhante às primeiras revistas femininas de que se tem notícia ou 

mesmo as demais revistas femininas atuais, endereçadas a outras classes? 

Através dos textos dessa modalidade de revista, buscamos compreender de que 

modo os enunciadores das revistas populares constroem modelos identificatórios dentro de 

seus contratos de comunicação. Nosso interesse está em perceber se as revistas populares 

propõem identidades de mulher-leitora-consumidora da classe C, observando a forma como o 

enunciador convoca e partilha discursos com suas possíveis leitoras.  

Nesse sentido, acreditamos que as revistas populares, assim como outras revistas 

femininas
28

 presentes no mercado promovem aquilo que Ciampa (2005) chamou de 

identidades pressupostas. Pois, segundo este autor, “sempre há a pressuposição de uma 

identidade; sempre uma identidade é pressuposta. Podemos até desconhecê-la; mas, 

pressupomos sua existência” (CIAMPA, 2005, p. 153).  

Ora, se considerarmos a identidade em relação à atividade (CIAMPA, 2001; 

2002), podemos pensar que a atividade que mais caracteriza a leitora da classe C diante do 

mercado de revistas, em especial da Editora Abril, é a de consumo. Dizemos isso com base 

nas pesquisas, folders e cases desenvolvidos pela Editora desde o lançamento de AnaMaria.  

Nas revistas selecionadas para o corpus, podemos observar que, por mais que temáticas 

comuns a outras revistas femininas – corpo, trabalho, sexo, moda etc. – estejam presentes, 

parece ser a atividade de consumo e a condição de pertencimento a uma classe com pouco 

dinheiro que faz a mediação discursiva e mantém o contrato de comunicação entre enunciador 

e leitora. 

É sob a alcunha de consumidora que a mulher da classe C é citada e narrada nas 

pesquisas da Editora Abril. Desse modo, podemos ainda inferir que há uma forma de 

pressuposição identitária especial nas revistas femininas apontadas para a classe C. A própria 

denominação mercadológica da Editora “Revistas para a classe C”, contorna o contexto em 

que a mulher C é leitora, é alvo de um tipo de publicidade e é convidada a consecução de 

receituários do tipo: “Vinho bom cada vez mais barato! Entenda o rótulo e saiba escolher o 

melhor pra você”
29

. 

Nesse tipo de enunciado, percebemos tanto a coisificação e naturalização das 

identidades femininas C, quanto uma seleção de comportamentos de consumo próximos 
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 Chamada de capa revista Anamaria n. 912, 4 de Abril de 2014.  
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daqueles experimentados pelas classes A e B. Neste processo, “corre-se o risco de que essa 

personagem (que é percebida como identidade pressuposta) seja transformada em pura 

determinidade ou infinita reposição, dando aparência de não-metamorfose” (LIMA, 2009, p. 

121). Cabe salientar que a manutenção de uma revista se dá pela publicidade, portanto esse 

novo segmento de mídia pode ser lido como um canal de divulgação de produtos, hábitos e 

serviços a consumir.  

Assim, acreditamos que a incorporação da mulher da classe C como uma “fatia de 

mercado” pelo setor editorial pode ser entendida como uma forma de inclusão forçada da 

lógica capitalista, o que configura igualmente uma política de reconhecimento perverso. 

Perverso na medida em que propõe às leitoras ideias de felicidade, de satisfação e 

autoafirmação que passam pela esfera do consumo e do aprendizado desse consumo, e não 

pela possibilidade de emancipação e superação do paralelismo classe C – consumo. Além 

disso, o sustento de uma revista se dá pela publicidade e as revistas funcionariam como um 

canal de divulgação de estilos de vida e produtos a consumir.  

Ao longo da história da revista feminina no Brasil, notamos que estas foram 

inicialmente segmentadas por temas e dirigidas às mulheres de maior poder aquisitivo, pois 

tais mulheres possuíam tempo e recursos para consumir seus receituários e produtos. Com o 

recesso econômico e a necessidade de incremento de novos mercados, além das políticas de 

afirmação e visibilidade das classes populares, as editoras passaram a segmentar revistas 

femininas também para essas classes. Identificaram as mulheres da classe C como principais 

alvos de investimento, sobretudo a Editora Abril. Os primeiros títulos, produzidos ainda nos 

anos de 1980 e 1990, estrearam seguindo fórmulas de revistas já consagradas e foram 

paulatinamente encontrando um canal de diálogo com as mulheres da nova classe média e se 

firmando junto ao recente público. Esse processo de cooptação de leitoras C está mais bem 

detalhado no segundo capítulo. 

As “necessidades” mediadas discursivamente, mescladas e adaptadas para cada 

segmento, são ressignificadas nas revistas femininas populares. Não encontramos, por 

exemplo, em revistas femininas para a classe C, anúncios ou matérias sobre joias de grifes 

famosas, decoração de luxo para mansões ou mesmo dicas de grandes viagens internacionais. 

Porém, os temas são similares e alteram marcas e valores em tutoriais de como confeccionar 

bijuterias, anúncios e matérias sobre decoração customizada ou reciclada para o lar, ou 

roteiros de viagens dentro do país, com dicas de locais mais baratos, opções de parcelamento 

etc.  
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Os anúncios publicitários têm uma estrutura simbólica que se destina a nos 

convencer da importância e da necessidade que determinado produto pode ter em 

nossas vidas. É através da publicidade que o produto massificado, produzido em 

larga escala, é revestido de pessoalidade, de humanidade sendo associado aos 

sujeitos. A publicidade utiliza-se de um discurso de particularidade que leva o/a 

consumidor/a a estabelecer com o produto um tipo de relação pessoal. É como se 

aquele produto tivesse sido criado especialmente para cada um de nós, 

individualmente. Cria-se uma espécie de valor simbólico, que é um elemento 

constante no discurso publicitário, pois é através dele que são tecidas as relações 

entre produto e consumidor/a [...] (SABAT, 2001, p. 13). 

A partir do movimento de afirmação desencadeado pelas campanhas publicitárias, 

a mulher da classe C perde gradualmente – assim como a categoria “mulher” perdeu no 

passado – a posição de consumidora falha e conquista o status de consumidora adequada. 

Partindo da ideia de que viveríamos em um momento voltado para uma integração ao mundo 

do consumo, podemos questionar como a mulher da classe C exercia uma identidade de 

leitora-consumidora, se não encontrava uma referência no mundo das revistas femininas? 

Como ser outro neste universo em que todos compram sem antes se transformar em 

alteridade, em nicho consumidor, em mercadoria (BAUMAN, 2008)? 

Em outras palavras, no mundo contemporâneo torna-se inviável constituir-se como 

igual ou diferente sem passar pelo mercado. Do ponto de vista da vida prática, 

cotidiana, material, é impossível construir sua identidade fora do mercado. Uma 

série de produtos é necessária para que alguém possa construir seu senso de existir 

como pessoa e obter o reconhecimento alheio desta construção. As revistas 

segmentadas dos anos 80 e 90 exploram isto à vontade, estruturando-se, ao mesmo 

tempo, como laboratórios de identidades e guias de compras. O movimento de 

segmentação da cultura no século XX pode ser pensado como o resultado da 

interação entre o caráter aberto da construção da identidade pessoal e coletiva na 

modernidade, fator multiplicador das diferenças e a tendência do mercado de alta 

competitividade de encontrar novos nichos a serem explorados. Numa relação de 

circularidade, um fator alimenta o outro (MIRA, 2003, p. 255-256). 

Assim, uma vez que “a tarefa da pesquisa da identidade na perspectiva da 

Psicologia Social Crítica consiste precisamente em conceituar e avaliar as condições e 

alternativas subjetivas e concretas frente ao que está empiricamente dado” (LIMA, 2012a, p. 

226), a relevância deste estudo para a Psicologia está na crítica ao artifício da pressuposição e 

proposição da identidade leitora-consumidora pelas revistas femininas populares 

reconhecidas perversamente pelo discurso dos media como “as poderosas da nova classe 

média”, consumidoras vorazes e encaradas por essa lógica enquanto mesmice.   

 

 

3.2 Mulheres da classe C: antes da classe, um gênero 

 

As expressões “mulher da classe c” ou “mulher da nova classe média” remetem a 

pelo menos dois aspectos e conceitos bastante caros ao desenvolvimento desta pesquisa: 

gênero e classe social.  
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Gênero porque nos referimos a uma categoria socialmente delimitada – o 

feminino – para nos referirmos às mulheres enquanto um público segmentado, consumidor de 

revistas. Essa demarcação é necessária, pois sabemos que o mercado editorial é extremamente 

segmentado e, desse modo, possui revistas que podem ser direcionadas para ambos os 

gêneros; revistas por temas que, não necessariamente, elegem um gênero; ou ainda revistas 

para outros públicos que não seriam classificadas por essa categoria, como as revistas para o 

público gay, negro ou religioso.  

Em relação à classe, a demarcação, além de necessária, é basilar, uma vez que a 

alcunha “classe C”, utilizada pelas editoras para o tratamento das revistas populares, além de 

indicar aspectos da segmentação de mercado atual, também mostra como o mercado editorial 

seleciona públicos através de faixas econômicas. Esse aspecto aponta de que maneira é feita a 

leitura de classe social por este setor, informação esta indispensável para entendermos as 

seleções que se operam no momento de preparação das publicações, opções de patrocínios e 

elaborações discursivas. Esse conceito será melhor explanado no tópico seguinte.   

A pesquisa com o conceito de gênero como categoria analítica ganhou novos 

contornos a partir dos trabalhos de Scott (1995). Segundo esta autora, as preocupações 

teóricas a respeito do gênero enquanto categoria de análise só apareceram no final do século 

XX. Após analisar idas e vindas nas principais pesquisas e teorias sobre o tema, Scott (1995) 

entende gênero como “um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças 

percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira de significar as relações sociais de 

poder” (p. 16).  

A noção de gênero nos ajuda a pensar sobre a lógica do mercado editorial de 

revistas, ao refletirmos, por exemplo, sobre o número de revistas direcionadas 

especificamente para homens e mulheres ao longo do desenvolvimento dessas mídias. A esse 

respeito, se tomarmos como amostra o contexto brasileiro, notamos com facilidade que é 

superior o número de revistas dirigidas para mulheres
30

.   

As transformações advindas do capitalismo afetaram de modo bastante peculiar o 

sexo feminino, que passou a alicerçar-se sobre novas identidades pressupostas, além daquelas 

ligadas ao ambiente doméstico e familiar. Essa modificação do lugar do feminino levou a 
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transformações em cadeia em vários setores – de alimentos, serviços, cosméticos, moda, 

revistas –, que passaram a enxergar a mulher como consumidora adequada (BAUMAN, 

2008).  

A crescente inserção da mulher no mundo do trabalho, a função de 

administradora, tanto da sua renda como da renda familiar, garantiram-lhe maior 

representatividade junto ao mercado consumidor. Produtos e serviços exclusivos passaram a 

ser ofertados tanto para os extremos – a dona de casa provinciana e a jovem independente – 

quanto para as modulações de estilo feminino possíveis entre cada uma delas, modulações 

estas derivadas de estratégias mercadológicas. A imprensa feminina foi um dos campos de 

notório desenvolvimento e ramificação. O setor, que ao longo dos anos, viveu um intensivo 

processo de modernização, apostou na segmentação de públicos como estratégia de 

aproximação dessas “variadas” mulheres que surgiram gradativamente ao longo da segunda 

metade do século XX. 

Ao analisar o desenvolvimento das revistas para mulheres, Mira (2001) destaca 

dois importantes momentos da expansão da imprensa feminina, intimamente relacionados ao 

movimento feminista. O primeiro movimento feminista, ocorrido no século XIX, visava 

principalmente ao direito de voto. No mesmo período, na segunda metade do século, também 

ocorreu o primeiro salto na imprensa feminina, especialmente na França. Foi quando a 

imprensa feminina se dividiu em dois grandes setores: um interessado no universo da moda e 

outro dedicado às lutas femininas e escrito por mulheres. Ao longo da história, as duas 

modalidades de imprensa acabaram por se confundir e, a partir dos anos 30, amalgamaram-se, 

constituindo a chamada imprensa feminina de massa, evento situado como o segundo 

momento da imprensa feminina.   

Uma segunda onda de feminismo se alastrou e mais mulheres receberam e 

compartilharam as ideologias do movimento. Melhores salários e condições de trabalho, 

direito ao divórcio, à contracepção e ao aborto apareceram entre as principais reivindicações 

feministas nos anos 50 e 60. Esse novo ciclo do movimento contribuiu para a identificação 

das mulheres como um grupo politizado, um grupo que buscava espaço e voz, que desenhava 

uma nova identidade, uma identidade que, nas palavras de Mira (2003, p. 253), “será captada 

especialmente pela publicação feminina mais bem sucedida da história das revistas, a 

Cosmopolitan”. O exemplo da autora mostra que, mesmo nas revistas do século XIX e as 

surgidas nos anos 60, “o feminismo não foi abandonado, mas incorporado como tema de 

debate, sendo responsável por parte do seu sucesso” (MIRA, 2003, p. 253).  
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No pós-guerra, com a expansão das indústrias de produtos para o lar, moda e 

beleza, a mulher ganhou visibilidade como consumidora, e as revistas femininas fizeram a 

ponte para este reconhecimento.  

Ou seja, as mulheres surgem ao mesmo tempo como um “outro sujeito” e como 

“segmento de mercado” e, assim, são interpeladas constantemente pelas revistas 

femininas. De certa forma, esses grupos dão a entender que eram discriminados 

também como consumidores. Tinham que se submeter a um mercado que 

desconhecia sua existência, o que se constituía em mais uma falta de respeito. É 

clássico o exemplo da menina negra que brincava com boneca branca. Num mundo 

pautado por uma “pedagogia do consumo”, como ela poderia construir sua 

identidade se não encontrava essa referência no mundo dos brinquedos? (MIRA, 

2003, p. 255).  

Nesse período, a categoria “mulher” foi culturalmente associada a novos 

predicativos: leitora, trabalhadora, consumidora e executora de novos papéis sociais. Novos 

produtos e tecnologias foram criados e ofertados e a impressa feminina passou por um 

progressivo e permanente processo de segmentação.    

As bandeiras ideológicas do feminismo passaram a ser gradualmente patenteadas 

pelos enunciadores das mídias femininas impressas. Na colocação de Prado (2008), no mundo 

pós-tradicional, a promessa de pertencimento social-midiático e as identificações pós-

tradicionais buscadas pelos consumidores têm dificultado cada vez mais identificar a fronteira 

entre cidadão e consumidor. Para o autor, existe “uma homologia entre as necessidades 

oferecidas pelos tecnólogos de discursos e as satisfações buscadas pelos respectivos públicos” 

(PRADO, 2013, p. 12).  

De acordo com Heller (1998) foi por meio do movimento constante de captura e 

ressignificação, que o mercado acabou por transformar a necessidade da era moderna de 

autodeterminação dos grupos e indivíduos em uma espécie de carência associada à falta de 

certos produtos. O mercado retiraria sua força dessa necessidade.  

O capitalismo moderno opera por tentativa e erro, por nuvens e relógios, para 

lembrar Popper. Ele ouve compreensivamente seus públicos, adapta-se rapidamente, 

aprende a dialogar com eles, torna-se propositivo, adianta-se às necessidades, recua, 

estuda novamente o ambiente, assim por diante (PRADO, 2013, p. 12). 

A Editora Abril destaca-se neste aspecto quanto às suas publicações femininas. 

Mira (2003) aponta que houve, por parte da Editora, uma preocupação com a demarcação de 

uma identidade nacional. Em relação à mulher, a demarcação identitária iniciada em Claudia 

(1961) permanece na atualidade com as revistas femininas populares. Pois, apesar destas 

revistas estarem em outra faixa de preço e serem dirigidas a outro estrato social, elas também 

operam pela pressuposição e re-posição de identidade (CIAMPA, 2005). Para o autor, “é 

pressuposta uma identidade que é re-posta a cada momento” (p. 163). Nesse sentido, não 



50 

 

haveria espaço para o exercício do novo, para a metamorfose, para uma outra mulher neste 

outro estilo de revistas. 

Embora os textos das revistas do corpus privilegiem elementos associados à 

classe social ao alinharem suas modalizações a itens de baixo custo, as publicações repetem 

os agendamentos temáticos como moda, beleza e dietas, enquanto modalizadores de 

feminilidade, por exemplo, em AnaMaria: “25 looks com 7 peças” (AM, nº 924); e em 

Máxima: “Como pintar o cabelo em casa: dicas para ficar loira, ruiva ou morena” (M, edição 

41).  

O tema “moda” elucidado acima conserva os mesmos imperativos da revista 

feminina padrão. Os exemplos mostram como as revistas populares fazem re-posição 

identitária como forma de reproduzir os referenciais femininos pré-estabelecidos socialmente. 

Além disso, aquilo que está socialmente convencionado como sendo uma prática feminina em 

AnaMaria e Máxima é apresentado como aceito com naturalidade pelas respectivas leitoras. 

Já que no espaço em que estas podem manifestar-se em relação à revista– ao menos nas 

opiniões impressas – não aparece qualquer crítica aos papéis sugeridos à leitora por sua 

condição de mulher. 

 Desse modo, no tocante ao gênero, podemos dizer com base em Ciampa (2005) 

que nas revistas femininas populares predomina o processo de constituição da identidade 

marcado pela pressuposição/reposição identitária. Já que ao mesmo tempo em que as revistas 

repõem identidades pressupostas sobre o feminino, “como ser uma mulher x ou y” elas 

respaldam essas identidades através da seleção das falas de leitoras que podem aparecer nas 

publicações.   

 

 

3.3 Mulheres da classe C: as “poderosas” da nova classe média e a Editora Abril 

 

Quando pesquisamos no site de buscas Google a frase “A mulher da classe C”, as 

quatro primeiras opções da página referem-se a conteúdos licenciados pela Editora Abril. Esse 

exemplo, apesar de simplório pode ser indicativo do quanto uma identidade de mulher classe 

C foi sendo proposta pelos meios de comunicação, em especial, as revistas femininas 

populares.  

O fato é que a classe C brasileira virou um fenômeno cultural de consumo em 

todos os campos. Os especialistas do marketing têm procurado não só estudar o grupo, mas 

reinventar todas as possibilidades de consumo; não apenas saber o quanto ganha, mas prever o 

quanto a classe C está disposta a gastar.  Em relação à mulher da classe C, o que esse grupo 
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representa para o mercado editorial? Como a Editora Abril se tornou a empresa que mais 

produz títulos para este público? Qual perspectiva de classe endossa o conteúdo discursivo 

divulgado como “para a mulher da classe C”?  

Ao abordar um tema que é perpassado pelo estudo de classes, nos deparamos com 

a dificuldade adicional que consiste na operacionalização desse conceito, uma vez que o 

mesmo engloba diferentes instâncias (econômica, jurídico-política e ideológica) que 

compõem o todo social (LOMBARDI, 1988). Assim, qualquer recorte realizado, ao mesmo 

tempo em que oferece uma gama muito ampla de informações, pode também limitar o olhar 

do pesquisador e levar a perda de dados também relevantes para um entendimento tanto 

específico como mais integral do conceito. Bronfman & Tuirán
 
(1984) apontam para a 

impossibilidade da apreensão da noção de classe social enquanto totalidade, todavia assinalam 

que podemos identificar grupos sociais e definir uma situação de classe e ainda a forma pela 

qual esta situação afeta o comportamento das pessoas.  

Desse modo, nosso recorte compreende noções de classe, visando elucidar a 

classe C como um fenômeno brasileiro. Não é um caminho fácil, pois a própria denominação 

de “classe C” não pode ser apreendida sem que se analise a própria formação da classe média 

brasileira, visto que esta classe possui determinantes tanto econômicos como históricos e 

culturais. Esse mapeamento é necessário para entendermos o que a classe C e, sobretudo a 

mulher da classe C, representa para o mercado editorial, tomando por amostra a aproximação 

da Editora Abril com as leitoras C. 

De acordo com Assis (2006), presenciamos profundas transformações diante das 

configurações de classe e da chamada luta de classes, sobretudo por conta das modificações 

paralelas ocorridas no mundo do trabalho. A autora ressalta que o conceito de classe ganhou 

centralidade por volta de 1840, a partir dos trabalhos de Marx e Engels: 

O ponto de partida da análise dos autores foi a constatação de que o proletariado 

constituía-se numa nova força política, a qual teria papel decisivo na luta pela 

emancipação. A consciência de seu lugar na sociedade seria, para eles, o ponto de 

partida para um projeto político de emancipação. A tomada de consciência pelo 

proletariado era um momento que ia além da sua pura e simples existência material 

(“classe em si”, tornando-se “classe para si”) (ASSIS, p. 04, 2006).  

Essa perspectiva marxista analisa o capitalismo como um sistema de separação 

entre trabalho e os meios de produção; esta separação fundamentaria também a divisão entre 

uma classe de proprietários e uma classe desprovida dos meios de produção, possuidora 

exclusivamente de sua força de trabalho, a ser vendida no mercado. Marx avalia o capitalismo 

como um sistema então constituído por classes em conflito, e não como um sistema de 

indivíduos livres.  
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A divisão classista proposta pelo marxismo no passado se mescla junto às 

metamorfoses do mundo do trabalho contemporâneo, que, em paralelo à reorganização do 

Estado, acaba por complexar a questão social, impedindo a percepção de elementos como 

classe e luta de classes na sociedade atual. Assis (2006, p. 03) complementa que, em 

decorrência disso,  

ocorre a fragilização da identidade, uma vez dissociada das classes, escondendo, 

assim, o conflito entre as classes antagônicas e gerando a particularização da 

identidade. A ideia de emancipação, por sua vez, diante da fragilização da identidade 

e da consciência de classe, dilui-se no interior da sociedade. 

Essa fragilidade é analisada por Soares (2000) como um dos custos sociais do 

ajuste neoliberal no Brasil. Para a autora, tal adequação colaborou para arraigar elementos 

perversos da formação social brasileira. Assis (2006) completa que “a adaptabilidade do 

Brasil ao receituário neoliberal, bem como as graves consequências desta adaptabilidade, é 

resultado de sua inserção tardia e periférica neste sistema” (p. 04). 

Segundo Novais (1998), atualmente no Brasil, observa-se uma estrutura social 

característica de qualquer sociedade capitalista contemporânea, com mais ou menos três 

classes distintas. Assim como em outros países em desenvolvimento, o maior contingente 

populacional se encontra nas classes sociais mais baixas. Ainda de acordo com o autor, apesar 

da longa tradição em torno das discussões sobre o conceito, as configurações de classe social 

no Brasil, tal qual as conhecemos na atualidade, têm origem só em 1950, período de grande 

desenvolvimento no país que se estendeu até a década de 80. Foi esse contexto econômico 

que possibilitou o surgimento da chamada “classe média brasileira”. 

Os livros Nova classe media?, O trabalho na base da pirâmide social e O mito da 

grande classe média: capitalismo e estrutura social, de Pochmann (2012, 2014), buscam 

analisar as transformações ocorridas na estrutura social brasileira no início do século XXI, a 

partir de uma perspectiva histórica e analítica. O autor defende a tese de que há um mito 

envolto nos discursos midiáticos e políticos, quando estes propõem uma ascensão de uma 

nova classe média. 

Na perspectiva de Pochmann (2012, p. 05), a definição de classe média não é 

inocente (nem teórica, nem politicamente), pois ela é, antes, propagadora do “consumismo e 

da negação da estrutura de classes, em que o capitalismo molda a sociedade”. O autor 

reconhece que a mobilidade que está ocorrendo na base da pirâmide social brasileira tem a ver 

com a retomada do crescimento econômico, a crescente formalização do emprego, além da 

diminuição da pobreza e a redução de desigualdades sociais. Porém, Pochmann (2012) 

assinala que, empiricamente, não é possível conceber o Brasil como uma sociedade de classe 
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média, uma vez que as ocupações criadas encontram-se na faixa de 1,5 salário mínimo, não 

exigem qualificação, e permitem que parte significativa dos trabalhadores seja submetia à 

instabilidade profissional  – contratações temporárias, terceirização – e precárias condições de 

trabalho. 

A partir da análise das condições materiais em que ocorre a reprodução social sob 

o capitalismo, Pochmann (2014) contesta a tese de que a classe trabalhadora está sendo 

substituída por uma crescente classe média. 

Particularmente, a conformação de uma classe média não proprietária desenvolve-se 

com a industrialização e urbanização, criando uma série de ocupações qualificadas 

nas empresas e em atividades de serviços. Além disso, apesar das diferenças 

nacionais, os países centrais constituíram uma camada média a partir da viabilização 

do Estado de Bem-Estar Social. Especialmente depois da segunda Revolução 

Industrial, os ganhos de produtividade, a presença do movimento trabalhista e o 

avanço da democracia criaram as condições políticas para a incorporação dos 

trabalhadores no padrão de consumo capitalista e para a conformação de uma classe 

média não proprietária. É uma construção social e política que contribuiu para con 

trarrestar características imanentes do capitalismo, tais como o desemprego e a 

desigualdade, a partir da estruturação de um Estado promotor do desenvolvimento e 

da proteção social (KREIN, 2014, p 274). 

A partir dos estudos de Pochmann (2014), Krein (2014) salienta que no Brasil, por 

conta da industrialização tardia, o passado colonial e escravocrata, além da nossa composição 

política, da fragilidade dos trabalhadores organizados e da inexistência de democracia em boa 

parte do período entre 1930 e 1980, não são concretizadas as “reformas civilizatórias” 

construídas nos países centrais. Mesmo que o país tenha experimentado melhorias em relação 

ao assalariamento e avanços na estruturação do mercado de trabalho, os trabalhadores foram 

mantidos em uma posição de subconsumo, pois houve uma continuidade de baixos salários 

acompanhada da desigualdade na distribuição dos ganhos de produtividades. 

A constituição de uma classe média não proprietária ganha alguma expressão na 

ditadura militar, em um contexto em que as empresas tiveram liberdade para 

estabelecer sua hierarquia de remuneração, e as políticas públicas (especialmente as 

sociais e tributárias) favoreceram as camadas da população com maior renda, 

aprofundando o fosso social e propiciando que setores da classe média tradicional se 

beneficiassem dos baixos preços dos serviços. O quadro de desigualdade e exclusão 

social, combinado com o arrocho salarial e a precariedade de políticas sociais, 

impulsionou a constituição de movimentos sociais e políticos (...) durante o processo 

de redemocratização, um projeto “social-desenvolvimentista” inspirado na 

experiência das políticas do Estado de Bem-Estar Social. Projeto esse que não se 

viabilizou nos anos 1980/1990, primeiro em razão da não solução da crise 

econômica e, na sequência, fundamentalmente pela prevalência da hegemonia do 

projeto neoliberal (KREIN, 2014, p. 274). 

Apesar das benesses da política de estabilização da moeda, esta contribuiu para a 

desestruturação do mercado de trabalho a partir da inserção do país na globalização 

financeira. Se, por um lado, a estabilidade monetária proporcionou um aumento considerável 

de consumo, por outro, foi responsável pela desindustrialização do país, sucateamento da 
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máquina pública e crescimento das políticas de flexibilização do mercado de trabalho. Tais 

consequências, nas análises de Pochmann (2014), levaram à manutenção de uma sociedade de 

baixo custo, o low cost. Podemos inferir que é através de uma sociedade de baixo custo que 

podemos falar de uma nova classe média, uma vez que esta classe se legitima principalmente 

através de um consumo barateado.  

Para Pochmann (2014), as mudanças no capitalismo contemporâneo foram 

importantes para que a sociedade de baixo custo (low cost) ganhasse expressão global, ao 

permitir o acesso ao consumo de parte considerável da população, mesmo sem “uma alteração 

sensível na repartição da renda ou na estrutura de classes sociais” (p. 84), e, ao mesmo tempo, 

contribuiu para o fortalecimento da “ideologia da ascensão social do capitalismo globalizado” 

(p. 85).  

Ela adveio de um quadro de crescimento econômico e de decisão política de 

promover inclusão social, por meio da política de valorização do salário mínimo, 

melhora nas negociações salariais, políticas de transferência de renda, fomento à 

agricultura familiar, formalização dos contratos de trabalho e incentivo, e 

disponibilização do crédito. Políticas que incrementaram o mercado interno, 

proporcionando a geração de milhões de empregos e queda do desemprego. No 

entanto, como destacado nos dois livros, o incremento do emprego esteve 

concentrado na base da pirâmide social, em que parte importante das ocupações é de 

baixos salários e de atividades pouco qualificadas, desmistificando mais uma vez 

que na estrutura social há o surgimento de uma nova classe média. A volta da 

mobilidade social também é favorecida, entre outros fatores, pela redução dos custos 

dos bens, (...) pela diminuição da desigualdade social, principalmente entre os 

rendimentos do trabalho (...), pela crescente incorporação da mulher no mercado de 

trabalho e pela diminuição do tamanho das famílias. Tais fatores promovem o 

acesso ao consumo capitalista de massa para um contingente expressivo da 

população, mas são requisitos insuficientes para constituir uma ampliação da classe 

média (KREIN, 2014, p. 276).  

Segundo Pochmann (2014), na verdade, houve o avanço de um estrato 

denominado de workingpoor, principal segmento beneficiado pelas mudanças políticas do 

período. De acordo com as análises do autor, em 2012 e 2014, as características do 

capitalismo contemporâneo tendem a abandonar uma conformação mais homogênea da 

sociedade, a partir do progresso de uma camada média expressiva. “Nesse sentido, a tese que 

identifica uma tendência de conversão da classe trabalhadora em classe média escamoteia um 

projeto de sociedade que valoriza a integração social individual e a sociedade autorregulada 

pelo mercado” (KREIN, 2014, p. 276).   

Na contramão de análises históricas de mobilidade social e estrutura de classes na 

atualidade, ganham cada vez mais espaço pesquisas e modelos de medição de categorias 

sociais que dividem classes sociais em termos de renda, tendo como base o acúmulo de bens 

e/ou de dinheiro por famílias e domicílios. Nessas várias amostras, a classe média pode 

aparecer dividida em até três diferentes agrupamentos. São famosos entre as grandes 
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empresas, inclusive as editoras brasileiras, o Critério de Classificação Econômica Brasil, a 

Fundação Getúlio Vargas e a Consultoria Target.  

Com base no estudo A nova classe média, da Fundação Getúlio Vargas (2008)
31

, a 

classe C é vista como a classe central, pois se encontra abaixo da A e da B e acima da D e E. 

Segundo dados do mesmo instituto, uma família é considerada da classe média C quando tem 

renda mensal entre R$ 1.115 e R$ 4.807
32

. Apesar de não ser a maior em termos de renda no 

país, a classe C é a maior em termos de pessoas: 91,8 milhões de brasileiros.  

O Critério de Classificação Econômica Brasil utilizado pela Associação Brasileira 

de Empresas de Pesquisa é voltado para estabelecer uma estimativa do poder de compra das 

pessoas e famílias urbanas. Nessa amostra, não é adotada a nomenclatura “classe social”, pois 

não se pretende estudar as variáveis para esse tipo de subdivisão. A ideia do Critério é apenas 

definir pessoas e famílias em “classes econômicas”. A classificação em classes econômicas 

aqui é feita a partir da soma de pontos atribuídos através da posse de determinados produtos 

(automóveis, eletrodomésticos etc.), instrução escolar e acesso a serviços públicos, condições 

da residência, além do número de empregados domésticos. Na Associação, a classe C é 

dividida em C1 e C2, e a renda familiar bruta é de R$ 1.685 na primeira e de R$ 1.147 na 

segunda
33

.  

A Consultoria Target divide a população em oito classes. No modelo da Target, a 

classe C é citada a partir do quarto estrato social e é composta pelas classes C1 e C2, a 

primeira com renda maior que R$ 1.400 e a segunda, maior que R$ 950
34

.  

É sobre este tipo de amostras que os mercados, inclusive o de revistas, promovem 

demarcações e discriminam novos grupos e segmentos de consumo. Enquanto alguns estudos 

rechaçam a ideia de uma grande e próspera classe média, vários autores concordam com a 

formação de variados grupos urbanos recentemente no Brasil, alguns com oportunidades de 

ascensões sociais rápidas, em termos de posse de bens e poder de consumo (SOUZA FILHO, 

2009).  

Silva (2008) aponta como marco do protagonismo do consumo popular o início do 

Plano Real. As mudanças advindas com o Plano, como os longos parcelamentos e ampliação 

dos meios de pagamentos, possibilitados pelo carnê e o cartão de crédito, se tornaram 
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ferramentas de atração e relacionamento entre empresas e a Classe C. Vale ressaltar que a 

política do crédito no Brasil foi fundamental para se pensar a ascensão do consumo como 

parâmetro de mudança de estrato social. Especialmente porque a noção de classe social 

adotada no país é traduzida em termos de classe econômica, pautada na renda, poder real de 

compra das famílias, quantidades e tipos de itens consumidos etc. Nesse sentido, a concessão 

mais ampla de crédito promoveu a cisão entre uma possibilidade maior de ganho e gastos 

maiores e o endividamento. 

De acordo com Boss e Silva (2005), “é nesse rico mercado que está a 

oportunidade vislumbrada pelas maiores corporações mundiais, que, atualmente, sequer 

questionam o potencial de consumo dessa população, mas sim, a maneira de como chegar até 

eles de forma eficiente e rentável” (p. 04).  

Duailibi e Borsato (2008) também optam por uma análise otimista para a classe C. 

As autoras assinalam que o surgimento dessa Classe reacendeu a economia, motivou o 

surgimento de negócios e a criação de empregos, tornando o Brasil uma importante economia 

de mercado. Todavia, elas elucidam que a lucratividade do segmento se deve ao elevado 

comportamento de consumo, principalmente se através de financiamentos e crédito mantidos 

por altas taxas de juros. Nessa perspectiva, entendemos que a classe C é próspera para os 

mercados porque está em constante dívida. Souza Filho (2009) esclarece que, antes do início 

do Plano Real, eram raríssimas as pesquisas de mercado sobre a Classe C. Hoje, estas 

representam a maioria.  

Fundada em 1950, a Editora Abril ainda se consolida como a editora de maior 

expansão do setor de revistas impressas no mercado. Na década de 80, durante um período de 

grande instabilidade, a Abril precisou reformular suas estratégias para atração de novos 

clientes, e enxergou na produção de revistas para a nova leva de assalariadas uma forma de 

conter os prejuízos advindos da queda repentina de assinaturas junto aos demais segmentos 

leitores. Segundo Giudice (2003), a criação de AnaMaria foi a base para o surgimento de 

novas revistas populares. 

Boss e Silva (2005) observam ainda que, desde 2002, variados títulos surgiram 

nas bancas com preços menores e conteúdos relacionados a novelas, televisão e celebridades.  

Tais conteúdos, de acordo com as autoras, são apontados como fontes de entretenimento da 

classe. Segundo os autores, “a Editora Abril tem grande preocupação com esse público, tanto 

que percebeu as suas diversidades de comportamento, e, ao lançar um título, preocupa-se mais 

com o comportamento do que com o fator sócio-econômico”(p. 04). 
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Atenta a esse novo ramo consumidor, e constantemente pesquisando sobre as 

mulheres da classe C, a Editora refinou suas fórmulas e desenvolveu revistas específicas para 

o grupo. Atualmente, a empresa possui seis títulos, dos quais três fazem parte do corpus deste 

estudo: AnaMaria, Máxima e Sou mais Eu.  

Resumidamente, podemos dizer que a revista AnaMaria, por seu pioneirismo, 

possui um público mais tradicional; a revista Sou mais Eu, lançada em 2008, é destinada à 

mulher vinda das classes D e E
35

, e recém-chegada à classe C; enquanto a revista Máxima, 

laçada em 2010, é dirigida para a mulher que está no topo desta classe, sendo a única entre as 

revistas selecionadas com periodicidade mensal e podendo ser adquirida também via 

assinatura
36

.  

Pelos aspectos destacados acima, não é surpreendente que o mercado editorial 

tenha se voltado para a classe média emergente. Segundo Giovinazzo (2003), nos últimos 

anos, organizações brasileiras que se voltaram aos mercados de baixa renda alcançaram lucros 

superiores às demais organizações, que concentraram seus produtos e serviços junto às classes 

A e B. Como citado anteriormente, enquanto revistas clássicas do grupo Abril foram saindo 

de circulação, uma variedade de revistas populares foi conquistando espaço nas bancas e 

supermercados de todo o país. 

Além disso, de acordo com Souza Filho (2009), pesquisas atuais apontam que as 

pessoas identificadas como pertencentes à classe C têm aversão aos termos "popular" e 

"pobre", e preferem a denominação “consumidores de classe média”, embora estejam situadas 

nas camadas inferiores desse estrato econômico. Por conta disso, setores da economia que 

produzem e vendem produtos de baixo custo – e muitas vezes de baixa qualidade – vêm 

mudando o léxico junto aos setores populares. A Abril, por exemplo, costuma dirigir-se a suas 

leitoras como “as poderosas da nova classe média”. Assim, entendemos que as revistas 

populares, antes de significarem uma forma de consideração às mulheres da classe C, 

significaram muito mais um caminho ao acesso e ensino de novas maneiras de ser e consumir. 
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Segundo dados da pesquisa realizada pelo instituto Data Popular, em parceria com 

a Serasa Experian
37

, a classe C sozinha consumiria mais que a Holanda ou a Suíça inteiras. 

Em matéria de consumo, se a classe C brasileira fosse um país, ocuparia o 18º lugar no 

mundo, com um gasto de 1,17 trilhão de reais apenas em 2013. 

Ainda segundo dados do mesmo estudo, o consumo da classe C se distribui por 

diversas áreas. Os gastos com alimentação, por exemplo, equivalem ao consumo de todas as 

famílias da Bolívia, Paraguai, El Salvador e Uruguai juntas. Produtos de marca também 

aparecem entre os principais itens consumidos.  

Em 2014, o levantamento antecipou que, entre os principais bens de consumo, 

estariam pacotes de viagens nacionais, aparelhos de TV, geladeiras e tablets – bens associados 

à melhoria da qualidade de vida –, serviços de beleza – devido ao ingresso das mulheres no 

mercado de trabalho e ao fato que a cada cinco das mulheres da classe C, quatro desenvolvem 

funções relacionadas com o atendimento ao publico –, e educação, vista pela classe como 

investimento no futuro.  

Dados de consumo, estilos de consumo e “anseios” de consumo presentes em 

pesquisas contínuas foram essenciais para a demarcação e a visibilidade da classe C como 

uma classe consumista em potencial. Porém, desde o início desta pesquisa, observamos o 

quanto a categoria classe C é frágil, móvel e o quanto é complexa a sua continuidade nos 

mesmos moldes que permitiram sua ascensão há pouco mais de uma década. Isso porque o 

consumo e a vontade de consumir vêm sendo continuamente desaquecidos por conta das 

elevadas taxas de juros, forte endividamento, além da própria recessão econômica dos últimos 

dois anos no país
38

. Assim, embora as poderosas da nova classe média ainda encontrem 

assunto para leitura nas capas das revistas populares, estão a cada dia com menos condições 

financeiras de levar as revistas para casa, bem como pôr em prática seus receituários.   

A partir da leitura acerca da dimensão de classe proposta pela Editora Abril em 

suas revistas populares, observamos ao menos duas posições relacionadas à questão da 

identidade: posição de leitora – isto é, as figuras femininas de leitora, que aparecem nas 

revistas; e a personagem – espaços em que a leitora pode atuar como colaboradora em alguma 

matéria ou editorial. 

Como leitora, a mulher da classe C é descrita como poderosa, como uma mulher 

que consegue vencer as adversidades, que consome bens como eletrodomésticos, eletrônicos, 
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que financia o próprio carro e pode sonhar com a casa própria: “Também sou vencedora. 

Deus abençoe Antônia Maria Aparecida, que saiu na matéria ‘Saí do canavial e hoje sou juíza 

no tribunal’. Tenho uma vida parecida com a dela! Saí da lavoura de algodão com 17 anos e 

virei diretora de um grande instituto” (SME, ed. 322). Como personagem, quando esta atua, o 

faz por conta da sua condição monetária. As modalizações propostas vão de encontro a uma 

mulher bem resolvida financeiramente, por exemplo, quando o enunciador propõe: “Poderosa 

no salto! Por R$ 95, fiz um sapato de tachinha que custa R$ 360” (SME, ed. 322). Ele não 

fala para uma mulher qualquer. O texto é dirigido para alguém que tem dificuldades de 

equilibrar suas finanças diante de uma cultura de elevado consumo. Por outro lado, o mesmo 

enunciado propõe também que, apesar de ter pouco dinheiro, é possível parecer ter muito 

dinheiro, estar em destaque e equiparar-se àquelas mulheres poderosas e de sapatos caros.  

Por meio da junção dos conceitos de gênero, classe e identidade, podemos 

perceber que a leitora de revistas populares é tomada pelos enunciados dessas revistas ora a 

partir de uma ideia de consenso, ora de governabilidade. Pois, da mesma forma que, em 

alguns momentos, sua autoestima é nutrida por ser representante de uma classe emergente e 

vencedora, em outros é evidenciado que, em seu orçamento, só cabem receituários baratos, 

fáceis e acessíveis. Seria por que sonho em demasia não cabe no bolso e nem mantém a 

fidelidade da leitora às próximas edições?  

É a diferença e igualdade marcando mais uma vez elementos constituintes da 

identidade (CIAMPA, 2001). Se a noção de metamorfose pode ser utilizada para expressar 

movimento, interpretação de vários personagens, interpostos com outros no contexto de 

relações sociais, podemos pensar que a mulher da classe C é, simultaneamente, alguém pobre 

que precisa economizar; é pessoa física ou jurídica de classe média que pode financiar um 

bem; ou, simplesmente, pode ser alguém querendo parecer rica quando usa produtos que 

parecem caros. Isso ocorre pela própria dimensão da noção de identidade, pois ela é 

permanente enquanto fragmentação.  

É nesse ponto que falar em classe social e identidade é falar de elementos 

inseridos em um mesmo processo, o da sociedade em suas relações de produção e reprodução 

(NOVA, 2009). Sobretudo porque, na atualidade, a postura dos enunciadores das revistas não 

é isolada. Esta se repete nos demais produtos midiáticos, como novelas, filmes e programas de 

auditório
39

, dando a entender que existe, dentro e fora das revistas impressas, uma 

caricaturarização das pessoas da nova classe média.  

                                                           
39

 O Programa dominical Pânico na TV, exibido no canal brasileiro RedeTV, apresentou durante 2011 o quadro 

“A glamorosa vida da classe C”, no qual o apresentador acompanhava de forma itinerante o estilo de vida e as 
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Tantos papéis são possíveis porque a noção de metamorfose sugere, ao mesmo 

tempo, uma articulação entre estabilidade e transformação. Todavia, seria a estabilidade que 

marcaria a identidade, e, desse modo, essa mulher, por mais que seja múltipla, continua 

sendo, para as revistas que assim lhe nomeiam uma mulher “de classe” C.  

 

 

3.4 Caminhos da pesquisa 
 

Como vimos, as revistas femininas segmentadas para a classe C não nasceram de 

apenas de uma demanda da classe recém-descoberta, mas também de uma necessidade de 

regulação do próprio mercado. Essas revistas passaram gradualmente a organizar uma visão 

de feminilidade atrelada à condição econômica da leitora, mediante regras para estas agirem e 

pensarem em um mundo cada vez mais voltado para práticas de consumo, e, nesse 

movimento, também para a construção de uma identidade. A seguir, assinalaremos as 

especificidades destas mídias através de uma análise de seus enunciados com base na proposta 

de identidade de Ciampa (2007), nos aspectos levantados por Prado (2009, 2011), no estudo 

dos contratos comunicativos em revistas e significados identificacionais de Fairclough (2003).  

Os trabalhos de Ciampa (1984, 2005) abordaram a temática de identidade e 

servem de referência para diversas pesquisas sobre identidade dentro e fora do campo da 

Psicologia. O seu livro A Estória do Severino e a história da Severina - Um Ensaio de 

Psicologia Social (atualmente na 9ª edição) comprova a relevância e a atualidade da pesquisa 

de doutoramento do autor, que abordou o conceito de identidade a partir da narrativa do 

personagem fictício nomeado como Severino, do poema Morte e Vida Severina, de João 

Cabral de Melo Neto, e Severina, personagem real, mas com nome fictício.  

No entendimento de Ciampa (1984, 2005), a identidade tem caráter dinâmico, e 

seu movimento pressupõe a representação de várias personagens. Entretanto, em sua forma 

performativa, ao apresentarmos cada uma dessas personagens de forma a negar/esconder as 

demais representadas, criando a aparência, na negociação com outros sujeitos, algumas vezes, 

de que nossa identidade se resume a apenas uma delas, ou seja, quando alguém apresenta, por 

exemplo, apenas a personagem de mestranda, é como se esta pessoa fosse apenas mestranda e 

não esposa, filha, professora etc. Cada uma dessas personagens são expressões da vivência 

                                                                                                                                                                                     
curiosidades da classe. Disponível em: http://tvuol.uol.com.br/video/christian-pior-e-a-glamurosa-vida-da-classe-

c-04020E99326EC8A14326. A novela Salve Jorge, exibida na Rede Globo entre 22 de outubro de 2012 e 17 de 

maio de 2013, além de inserir uma protagonista típica da classe C, usava o Morro do Alemão, comunidade do 

Rio de Janeiro, como um dos principais cenários. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Salve_Jorge. 

Acesso em: 15 jan. 2015. 

 

http://tvuol.uol.com.br/video/christian-pior-e-a-glamurosa-vida-da-classe-c-04020E99326EC8A14326
http://tvuol.uol.com.br/video/christian-pior-e-a-glamurosa-vida-da-classe-c-04020E99326EC8A14326
http://pt.wikipedia.org/wiki/Salve_Jorge
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pessoal de um papel previamente estandardizado pela cultura. A vivência se faz fundamental 

para a construção identitária. Todavia, a pressuposição da identidade de alguém costuma 

ocorrer pela reificação da sua atividade em uma personagem que, por fim, acaba sendo 

independente da atividade.  

Das diferentes maneiras de se estruturar as personagens resultam diferentes modos 

de produção identitária. Assim, identidade é a articulação entre igualdade e diferença. 

Entretanto, se a identidade pressuposta é continuamente reposta pelos ritos sociais, a 

identidade aparece como algo dado e não como se dando. O processo de reposição acaba por 

manter a mesmice, ou seja, a identidade é vista como atemporal e constante, levando ao que o 

autor define como identidade-mito. É por meio da superação da identidade pressuposta 

(identidade-mito) que se vivencia a identidade-metamorfose, isto é, a ideia de identidade em 

constante transformação, como resultado provisório do cruzamento entre a história de vida da 

pessoa, o contexto histórico-social e seus projetos. 

Como é narrada a personagem leitora nas páginas das revistas populares? Que 

marcas identitárias aparecem como pressupostas ou em transformação? O que a revista diz 

para elas serem? O que as leitoras podem dizer que são?  

Em 2009, o Grupo de Pesquisas em Mídia Impressa do Programa de Estudos Pós-

graduados em Comunicação e Semiótica da PUC-SP
40

 apresentou o estudo “A invenção do 

Mesmo e do Outro na mídia semanal”, um trabalho em formato de hipermídia, com foco no 

estudo de revistas semanais de informação de grande tiragem como Veja, Carta Capital, Isto 

é e Época. A pesquisa investigava como essas revistas constroem temas ligados ao consumo e 

à alteridade para os respectivos leitores, a partir da análise da construção discursiva de 

“realidades” em suas reportagens de capa. Sinteticamente, o estudo consistiu em construir a 

crítica das matérias e capas das principais revistas do país, abordando as figurações do Mesmo 

e do Outro a partir da análise discursiva dos enunciados ligados à mesmidade e à alteridade.  

No contexto do Mesmo, estariam “as séries de paisagens socioculturais e políticas 

construídas (de modo euforizado) pela mídia e homólogas à valorização média de seus 

públicos” (PRADO, 2006, p. 04). Nesse lado, foram investigadas as construções ligadas ao 

corpo saudável, riqueza e sucesso, educação e  mundo feminino ligado ao consumo. Já os 

Regimes de visibilidade do Outro corresponderiam “às séries de paisagens socioculturais e 

                                                           
40

 O Grupo de Pesquisas em Mídias, coordenado por José Luiz Aidar Prado, criado em 2000 e certificado pelo 

CNPQ desenvolve suas atividades no Programa de Estudos Pós-graduados em Comunicação e Semiótica da 

PUC-SP e tem por objetivo estudar as construções discursivas nos media, considerando os discursos sincréticos 

(audioverbivisuais) em reportagens, capas, notícias, filmes, programas etc. Disponível em: 

http://www4.pucsp.br/~umdiasetedias/. Acesso em: 12 fev. 2015.  

http://www4.pucsp.br/~umdiasetedias/
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políticas frente às quais a mídia estabelece distâncias relativas, calculadas, homólogas ao 

afastamento que seus públicos mantêm” (PRADO, 2006, p. 04); estariam desse lado as 

representações fora da classe média: miséria, negros, homossexuais, violência, muçulmanos. 

O estudo interroga os modos de construção do Outro em oposição aos modos de construção 

do Mesmo.  

Em 2011, o mesmo Grupo desenvolveu mais um estudo relevante para a 

compreensão das mídias na atualidade, também em formato de hipermídia, intitulado 

“Regimes de Visibilidade em Revista: análise multifocal de contratos de comunicação”. 

Segundo Schwaab (2011), o trabalho “cumpre papel importante diante das demandas atuais da 

pesquisa sobre mídia impressa, seus quadros e processualidades” (p. 140).  

Com o objetivo de investigar as construções das figuras e os temas nas principais 

revistas impressas do país, entender como o público é agendado em relação a esses temas e à 

construção de bordas de ‘realidade’, o corpus foi ampliado e a análise se estendeu a revistas 

femininas, masculinas, de executivos, bem-estar, negros e homossexuais. A partir das capas e 

sessões das revistas, o grupo elegeu quatro eixos temáticos de análise: moda e beleza; saúde e 

bem-estar; sexualidade e sociabilidade; trabalho e lazer; estes eixos seriam atravessados por 

temas ligados ao corpo e ao sucesso. O trabalho como um todo é teórico e metodologicamente 

orientado para uma leitura plural sobre os contratos comunicacionais que são propostos pelos 

enunciadores aos enunciatários nas revistas. O novo trabalho investiga como agendamentos 

temáticos e figurativos da mídia se ligam a construções sociais discursivas ancoradas a 

regimes de visibilidade; como são elaborados mapas midiáticos de visibilidade social 

enquanto outros são invisíveis na mídia.  

Segundo Prado (2011), a pesquisa investiga como os enunciadores convocam seus 

respectivos leitores, de modo a convidá-los por meio de palavras de ordem a engajarem-se em 

formas de fazer, saber e melhorar as próprias competências, visando conseguir e manter os 

valores da classe socioeconômica em que estão inseridos.  

Inspirados no estudo, abordaremos o exame das revistas populares em seus 

elementos de visibilidade, seus contratos comunicacionais, por meio da eleição de categorias 

que buscam tornar as leitoras das revistas femininas populares mais competentes. Elegemos 

com base em Prado (2009, 2011) algumas categorias de análise, específicas para cada revista, 

pois os enunciados são diversos, assim como as propostas de cada título.  

A Análise de Discurso Crítica – ADC, de Fairclough, em especial o trabalho 

desenvolvido por esse autor em Analysing discourse (2003), por sua vez, serve de base para a 

nossa conceituação de discurso, além de, ao mesmo tempo, auxiliar no estudo sobre os 
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contratos comunicacionais e identidade. Isso porque o autor propõe três tipos de significados: 

o significado acional, o significado representacional e o significado identificacional, os quais 

se encontram simultaneamente nos textos. A partir da noção de gênero como ação social, 

imersos nos eventos sociais, os gêneros se realizam em “significados acionais e formas do 

texto, em significados representacionais e discursos e em significados identificacionais e 

estilos” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 67). 

Diante do nosso objeto, consideramos apenas o significado identificacional, uma 

vez que este se relaciona aos estilos/modos de ser, que, segundo Resende e Ramalho (2006), 

“constituem o aspecto discursivo de identidades, ou seja, relacionam-se à identificação de 

atores sociais em textos” (p. 76). Este significado enfatiza a negociação e a construção de 

identidades no discurso e, ao relacionar-se com o estilo, permite supor nos textos as 

identidades dos atores sociais (FAIRCLOUGH, 2003).  

No plano de significados proposto por Fairclough (2003), as categorias presentes 

são de “avaliação” e “modalidade”. Na categoria avaliação, estariam as afirmações 

avaliativas e as presunções valorativas. De acordo com Resende e Ramalho (2006), as 

afirmações avaliativas seriam voltadas para o desejável ou indesejável, relevante ou 

irrelevante (ou juízos de valor), enquanto as presunções valorativas relacionam-se ao que está 

implícito, ou seja, àquilo que é presumido. A modalidade refere-se ao modo como os gêneros 

são construídos, uma vez que o grau de comprometimento do produtor do gênero se refere ao 

processo de textualização, integrante das auto-identidades (FAIRCLOUGH, 2003).  

Para Fairclough (2003), os significados das palavras guardam “facetas de 

processos sociais e culturais mais amplos” (p. 230), precisam ser investigados, pois as 

relações estruturais entre os sentidos de uma palavra podem ser formas de hegemonia. Tais 

significados podem ser construídos ou contestados socialmente. 

O estudo dos contratos comunicativos, a análise das proposições de identidade e 

dos significados identificacionais nas revistas populares permitiram olhar essas revistas por 

dentro, suas especificidades, percebendo semelhanças entre si e algumas diferenças entre 

outras revistas femininas, além de suas construções de público leitor. 

O corpus foi reunido durante dois anos, 2013 e 2014. Nesse período, adquirimos 

quatro exemplares de cada revista e, desse modo, a amostra é composta por quatro exemplares 

de cada revista, totalizando um montante de 12 revistas. Optamos por publicações mais 

recentes, por estas permitirem uma investigação mais atualizada do problema da pesquisa. 

Não houve escolha do mês da publicação, a compra das revistas se deu aleatoriamente, tendo 

como critério o período de seis meses para cada publicação, exceto em 2014, quando foram 
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adquiridas as revistas apenas no primeiro semestre, em virtude da necessidade de composição 

e compilação do material para análise de dados. Ressaltamos que a opção por uma amostra 

maior foi descartada por conta da dificuldade de nosso acesso às revistas, especialmente 

quanto aos seus conteúdos internos, uma vez que os exemplares ficam disponíveis nas bancas 

apenas uma semana para compra, exceto Máxima que é recolhida mensalmente. As tentativas 

de reunir mais exemplares fracassaram por conta do limitado acesso às pessoas que compram 

e revendem os títulos pesquisados, além do fato de, no site das três revistas, as informações se 

resumirem à capa e alguma matéria de destaque por edição.  

As revistas foram selecionadas com base em três critérios. O primeiro foi o da 

quantidade. Decidimos escolher revistas da editora que possuísse o maior número de revistas 

femininas no período da pesquisa. O segundo foi o da segmentação, uma vez que optamos por 

revistas que fossem propriamente dirigidas para leitoras da classe C. O terceiro critério foi o 

da variedade, pois, por mais que as revistas listadas acima se dirijam a uma única classe 

social, elas possuem características editoriais diferentes, e esse aspecto podia ser relevante na 

compreensão de seus conteúdos discursivos e identitários. 

AnaMaria, por exemplo, ao se anunciar como “A revista mais gostosa do Brasil”, 

não enuncia gostosa no sentido de “sarada” ou bonita, como, pejorativamente, a palavra é 

utilizada. AnaMaria não chama a leitora para esculpir seus corpos. Ao contrário, convoca suas 

leitoras para atuarem no contexto doméstico, em especial na cozinha e no fogão; gostosa serão 

as “comidinhas”, o dia-a-dia na presença dos filhos ou animais de estimação; gostosa será a 

vida familiar, se seguidos os receituários certos. Do mesmo modo, quando se intitula “Amiga 

da leitora”, convoca suas leitoras para seus conselhos, na perspectiva de amiga que aconselha, 

que avisa “para o bem” (Mensagem da Karlinha), que tem experiência de vida e sabe do que 

está falando (Coluna da Xênia). Conselho é, por assim dizer, o gênero de excelência da 

revista. Por esse motivo, está presente em todas as categorias de análise de AnaMaria.  

Em outra frente, Sou mais Eu exibe, desde a capa, vários enunciados que reforçam 

o título: sou mais eu porque emagreço mais rápido; sou mais eu porque trabalho pouco e 

ganho bem; sou mais eu porque dei a volta por cima; sou mais eu porque minha história está 

na revista. Tudo soa glamouroso, embora barato; de qualidade, embora descartável; cômico, 

embora, às vezes, trágico.  

Na tentativa de explorar um público na intersecção entre as classes C e B, Máxima 

esforça-se por dentro e por fora para conversar com a leitora que busca qualidade e 

sofisticação, mesmo que não possua tanto poder aquisitivo para buscar esses referenciais em 

revistas mais caras. O papel de impressão é de qualidade, superior às anteriores, e traz uma 
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famosa em sua matéria de capa. Mesmo que ostente hábitos e ambientes mais requintados, 

Máxima também convoca à reciclagem, à customização e à pechincha.  

Em levantamento preliminar, observamos que as revistas do corpus organizam 

enunciados para diferentes leitoras. Por conta disso, cada revista correspondeu a um eixo, 

subdivido em respectivas subseções de análise, segundo temas e marcas identitárias mais 

frequentes. A opção por eixos temáticos foi inspirada nos trabalhos de Prado (2009, 2011) e 

demais pesquisas desenvolvidas durante as atividades do grupo de pesquisas em mídia 

impressa do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da PUC-SP. Vale 

ressaltar que a divisão em eixos e subseções é meramente metodológica, pois, em alguns 

momentos, as análises apresentam pontos de intersecção entre si, tanto entre os eixos quanto 

entre as subseções dentro de cada eixo. 

A revista AnaMaria corresponde ao eixo Casa, filhos, fogão, uma vez que é o 

ambiente doméstico e suas ramificações o conteúdo mais expressivo, estando diluído em 

praticamente todas as 50 páginas da publicação.  

AS subseções “Conselhos e dinheiro”, “Xênia e Carlinha” e “Entre aspas” 

demarcam respectivamente o gênero de excelência da publicação, que se comunica 

predominantemente sob a forma de conselhos e diversas seções, colunas e reportagens 

ensinando a leitora sobre o uso do dinheiro – e do pouco dinheiro; a personificação do 

conselho nas colunas “Crônica da Xênia” e “Mensagem da Karlinha”, espaços em que a 

leitora é orientada a partir de um exemplo midiático ou fictício ou segundo dúvidas enviadas 

por possíveis leitoras; e, por último, a forma como a leitora aparece na publicação, “entre 

aspas”, em frases curtas, opinando sobre alguma matéria ou solicitando uma orientação.  

O eixo Corpo, dinheiro, visibilidade traz a revista Sou mais Eu e seus elementos 

discursivos em torno dos campos – corpo, dinheiro e visibilidade – que, interligados, são 

predominantes na capa, chamadas de capa e matérias principais. Dietas, como ganhar 

dinheiro, inclusive através da própria revista e dicas de como aparecer na publicação 

predominam enquanto conteúdo de Sou mais Eu.  

Em “Eu emagreço”, reunimos as capas, chamadas e matérias envolvendo a perda 

de peso, espaços em que as leitoras narram suas dietas e receitas para o alcance do 

emagrecimento; “Eu lucro” traz o universo do dinheiro advindo especialmente de atividades 

informais como revenda de produtos, serviços de busca de animais perdidos ou cabelereiro 

em domicílio, além de customização e formas de ganhar dinheiro participando da revista; “Eu 

apareço” corresponde à espetacularização das histórias de vida, como as leitoras reagem ao 
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verem seus dramas e superações na mídia e também os enunciados de incentivo à 

publicização da vida particular do público leitor. 

O eixo Máxima com o mínimo apresenta a proposta da revista Máxima. A revista é 

a mais cara dentre as três, mas nem por isso apresenta produtos e enunciados que suas leitoras 

não possam comprar ou seguir. Para esse fim, a revista organiza dentro de suas seções 

soluções. Estas estão presentes nas subseções deste trabalho conforme aparecem nomeadas na 

própria revista: “Soluções geniais para ser linda e sexy”, “Soluções geniais para você” e 

“Soluções geniais para o seu bolso”. A primeira subseção tematiza beleza, produtos 

cosméticos, maquiagem, corpo etc.; as “Soluções geniais para você” reúnem temas como 

família, vida íntima e bem-estar; enquanto as “Soluções geniais para o seu bolso” ensinam a 

leitora a lidar com as próprias finanças, os custos do dia-a-dia, traçando dicas com uma 

linguagem mais próxima da mulher que já pensa em investir e quer saber como lidar com o 

próprio dinheiro. 
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4 CAPÍTULO III – ITINERÁRIO EMPÍRICO 

 

 

4.1 A Revista AnaMaria 

 

 

4.1.1 Casa, filhos, fogão 

 

Assuntos envolvendo este eixo correspondem a 36% do conteúdo de AnaMaria, 

(figura 05, p. 29 dessa dissertação). Há ainda o encarte de receitas culinárias, acentuando a 

tônica doméstica da publicação. Assuntos relacionados à casa aparecem em todas as revistas, 

seja ao ensinar a reutilizar algo como objeto decorativo ou como consumir determinados  

alimentos além de dicas e conselhos para o ser mãe. Desse modo, esses três temas estão 

presentes em todas as revistas do corpus, articulados ou não.   

Desde as capas, AnaMaria não esconde o referencial identitário de que parte: uma 

mulher que, independente da vida conjugal, cozinha, cuida da casa e dos filhos. Neste eixo, 

analisamos as matérias: “101 dicas pra deixar a casa em ordem até o natal” (AM, nº 890, 

novembro de 2013); “Guia do açougue: como diferenciar os cortes de carne e a forma ideal de 

preparo” (AM, nº 924, Junho de 2014); “O vaso de flores que vira porta-retratos” (AM, nº 

890, Novembro de 2013); “9 segredos para ser uma mãe melhor” (AM, nº 912, Abril de 

2014).  

Em “101 dicas pra deixar a casa em ordem até o Natal”, AnaMaria propõe em 

“Oba, casa tinindo até o Natal!” um guia para a faxina da casa nas 8 semanas que antecedem o 

Natal. Dentre as dicas, há também algumas inspiradas no feng shui
41

 “para equilibrar as 

energias”. O enunciador avisa ao enunciatário que, se seguidas as dicas, “seu lar estará cheio 

de energias novas para receber 2014”. A rotina de atividades necessárias envolve desde lustrar 

móveis, conserto de vazamentos e troca de lâmpadas até o planejamento de um roteiro para a 

compra de presentes natalinos e marcar horário no salão. Quanto às dicas inspiradas no feng 

chui, nenhuma difere muito das demais: acertar os relógios, organizar livros e revistas, cortar 

os galhos secos das plantas e árvores, ou seja, apenas completam as outras atividades voltadas 

para arrumar a casa. O volume de afazeres pressupõe que a leitora dedique parte considerável 

                                                           
41

 Arte milenar com origem na China há pelo menos três mil anos. O Feng Chui é um termo de origem chinesa e 

sua tradução seria vento e água. De acordo com esta linha de pensamento, estabelecendo uma relação 

yin/yang, os ideogramas Feng e Shui denotariam o conhecimento das forças necessárias para conservar as 

influências positivas que supostamente estariam presentes em um determinado espaço e ao mesmo tempo 

redirecionar forças negativas a fim de beneficiar seus usuários. Disponível em: https://escolafengshui.com/feng-

shui/o-que-e. Acesso em: 22 jan. 2015. 

https://escolafengshui.com/feng-shui/o-que-e
https://escolafengshui.com/feng-shui/o-que-e
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de seu tempo a isso, ou, caso contrário, realmente será necessário – como sugere o subtítulo – 

contratar uma faxineira ou convocar o resto da família para ajudar. 

 

Figura 17 - 101 dicas pra deixar a casa em ordem até o Natal. 

 

 

Fonte: AnaMaria, nº 890, novembro de 2013, p. 26-28.  

 

A chamada de capa, “Guia do açougue: como diferenciar os cortes de carne e a 

forma ideal de preparo”, aparece na coluna Culinária, onde o enunciador orienta: “Cortes de 

carnes: faça a escolha certa”. Ele adianta no subtítulo que a escolha faz toda diferença. No 

início da matéria, que conta com a figura de uma vaca de açougue subdivida (que o texto 

aconselha ao enunciatário destacar e colar na geladeira), o enunciador justifica a matéria a 

partir da exemplificação do cliente diante da vitrine do açougue, achando que variados cortes 

de carnes são iguais. “À primeira vista, qualquer uma delas parece servir perfeitamente para 

aquele suculento picadinho... Só que não! O boi é dividido em 21 partes e seus cortes são 

classificados como ‘de primeira’ (macios e mais caros) e ‘de segunda’ (mas duros e mais 

baratos), e cada tipo é indicado para uma receita específica”. (AM, 2014, p. 21). A fala de 

uma nutricionista sobre o valor nutricional e a do dono de um frigorífico sobre o uso dos 

cortes confere autoridade e respaldo à matéria. Em três páginas, AnaMaria explica as 

características e usos adequados para cada tipo de carne. Fotos dos cortes e seus respectivos 

nomes são separados entre carnes de primeira e de segunda, em forma de guia, ajudando o 

enunciatário em suas próximas idas ao açougue e ao fogão.  
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Figura 18 – Matéria “Cortes de carnes: faça a escolha certa”. 

 

Fonte: AnaMaria, nº 924, junho de 2014, p. 21-23.  

 

A terceira matéria, também destacada na capa, é apresentada na coluna 

“Artesanato”. Diz “Crie vasinhos de flor com amor”. Aqui, é a artesã Vanessa Luz quem 

orienta a leitora na criação dos vasos que deverão ser decorados com fotos impressas da 

família e distribuídos pela casa. O guia em 4 passos ilustrados por fotos ensina a leitora desde 

a coleta até a finalização do objeto. Para economizar com a impressão, o enunciador orienta 

que a leitora busque um “programa que você saiba mexer. Se não conhecer nenhum, peça para 

alguém ajudá-la”. O texto é organizado para que qualquer leitora consiga produzir o vaso, 

mesmo sem conhecimentos em informática, pois o mesmo ensina a pedir a ajuda, indica o 

tamanho da folha a ser utilizada e ainda lembra que papel fotográfico não pode ser colado na 

cerâmica.  

Figura 19 – Como fazer um vasinho de flor com amor.  
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Fonte: AnaMaria, nº 890, novembro de 2013, p. 38.  

 

A última matéria oferece nove dicas na coluna Filhos, com o título “Fortaleça seu 

jeito de ser mãe”. Imagens de mães e filhos em situações do cotidiano são distribuídas ao 

longo da matéria, que ocupa duas páginas. Mais uma vez, a figura de um especialista é 

utilizada para conferir legitimidade ao texto. Agora, trata-se de um consultor empresarial, 

especialista em carreiras. Após o enunciador tratar a maternidade como um “jeito”, o mesmo 

sugere que a função materna, assim como qualquer outra habilidade, pode ser treinada, 

desenvolvida e aperfeiçoada como uma profissão. 

Figura 20 – Matéria “Fortaleça seu jeito de ser mãe”  

 

Fonte: AnaMaria, nº 912, abril de 2014, p. 32-33.  

 

 Primeiramente, o enunciador pede que a leitora identifique seus pontos fortes e 

fracos, pois “entendendo como você funciona, fica mais simples se relacionar com o marido e 

os filhos” (p. 32). A partir daí, o texto apresenta “quatro modelos básicos”, ou seja, quatro 

tipos de mãe, exemplificadas com os animais águia, lobo, golfinho e tubarão. Com status 

quase “psicológico”, o consultor afirma “Todos temos características desses quatro, mas 

sofremos influência na nossa personalidade de um tipo específico”. Caberá à leitora, ao longo 

da matéria, descobrir qual tipo é o seu e viver em paz com quem ama e consigo mesma: 

“Quem é você? Veja qual desses perfis é o que mais combina com o seu estilo” (p. 32). A 

matéria separa os quatro tipos de mãe em quadrados rosa e verde, em tons claros, típicos de 

enxovais de bebês. Em seguida, destaca características, personalidade e, para cada mãe-bicho, 

estabelece uma dica. Ao final, depois das quatro dicas para cada tipo de mãe, distribui mais 5, 
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sendo que a primeira, “Identifique seus talentos e os desenvolva”, reafirma o estatuto 

empresarial da fala em que o enunciador se apoia. 

Como base nos textos analisados nesse eixo, o ambiente doméstico é o foco 

principal das matérias em AnaMaria. O diálogo com a leitora que se ocupa de questões 

relacionadas ao lar tem sido a missão da revista desde o seu lançamento, em 1994. As seções 

analisadas neste eixo, destinadas a solucionar demandas corriqueiras de mães e/ou donas de 

casa, lançaram mão de respostas e dicas de profissionais como consultores, nutricionistas, 

açougueiros. Estes personagens representaram a autoridade, o respaldo, o apoio às propostas 

do enunciador. Esses profissionais seriam, segundo Fairclough (2001), os tecnólogos do 

discurso, ou seja, os peritos ou especialistas capazes de conferir verdade ao discurso da 

revista, ao atribuir um status científico às matérias, uma vez que tais conhecimentos não 

faziam parte do universo da leitora.  

Há ainda o processo de reposição identitária, em que se reforça uma imagem de 

mulher com poucos recursos e que, talvez por isso, possua pouco conhecimento de cortes de 

carnes, organização doméstica ou mesmo sobre o cuidado dos próprios filhos. Sobre esse 

aspecto, Ciampa (1984) entende que as “atividades de indivíduos identificados são 

normatizadas, tendo em vista manter a estrutura social, vale dizer, conservar as identidades 

produzidas, paralisando o processo de identificação pela reposição de identidades 

pressupostas que um dia foram postas” (p. 68).  

Percebemos que é necessário ao formato problema-dica/conselho de AnaMaria, 

uma leitora realmente suposta como ignorante de alguns elementos, ou que, ao deparar-se 

com chamadas de capa tão atrativas, queira modificar suas condutas para agir de forma mais 

adequada. São os mapeamentos descritivos presentes nos contratos comunicativos da revista, 

“novos comportamentos, receitas de como obter sucesso na profissão e êxito na vida 

concebidos de modos específicos, dentro de certos enunciados da identidade legitimadora 

introduzida pelas mídias” (PRADO, 2011, p. 03).  

De acordo com Bauman (2008), os mercados de consumo, habilidosos em tirar 

vantagem do medo de errar dos sujeitos contemporâneos, competem para ocupar a posição de 

auxiliar ou mestre, persuasivos e confiáveis no enfrentamento interminável dos desafios de 

seus clientes. Do mesmo modo, verificamos que as revistas femininas populares se 

apresentam como autoridades e, ao oferecerem seus conselhos e guias, garantem ao 

enunciatário a cada página que as ações seguidas corretamente lhe conduzirão ao sucesso, 

valor matriz dentro do discurso da mídia modalizadora. 
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O eixo analisado também se constrói a partir do gênero conselhos, e, desse modo, 

poderia estar junto às subseções a seguir como em um único tópico com o título “conselhos”, 

mas optamos por separá-los por conta das peculiaridades de como cada aconselhamento é 

exposto e pelas pistas dos enunciatários supostos.  

 

 

4.1.2 Conselhos e dinheiro 

 

Conselhos e dinheiro, como o próprio título sugere, trata-se da subseção em que 

reunimos matérias que envolvem conselhos sobre uso do dinheiro do público leitor de 

AnaMaria. Esse tema é importante porque, além da presença constante na publicação, as 

formas como a questão é levantada merecem destaque, já que se trata de uma revista 

segmentada para um gênero e também para uma classe econômica. Como a leitora deve gastar 

seu dinheiro? Nesse tópico, analisamos como AnaMaria se mostra aliada em tal questão. 

A primeira matéria, da edição de janeiro de 2013, enfatiza um drama comum para 

muitos pais nessa época do ano: os custos com o material escolar dos filhos. A matéria foi 

produzida na coluna Dinheiro. O enunciador se coloca como um secretário da leitora. 

Inferimos aqui que o texto é dirigido à figura da mãe, pois a dica 5 “divida a tarefa com outras 

mães”, além de outras que citam novamente esse personagem, indica que o enunciador 

reporta-se a ela como responsável por esta tarefa anual. Na posição de ajudante na dura 

batalha da compra dos itens escolares, a matéria lista 9 conselhos de economia. Há a fala de 

um consultor financeiro. Este respalda as dicas e assegura à leitora que, seguindo o roteiro, 

esta conseguirá efetuar uma compra mais barata: “Siga os conselhos do consultor financeiro 

Rogério Olegário e compre tudo o que o seu filho precisa levar para a escola sem ficar no 

vermelho”. Há ainda o recurso gráfico de um post-it com os dizeres: “Sempre novo: ensine 

seu filho a cuidar do material para que alguns itens possam ser usados no ano seguinte. Não 

precisa de lapiseira nova todo ano, né?”. No quadro “Planeje-se para 2014”, o enunciado 

alerta a leitora que desde já é necessário se planejar para 2014, porque “a compra do material 

escolar das crianças pega muitas famílias apertadas financeiramente. E não deveria ser assim, 

já que o ritual se repete ano após ano”. 
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Figura 21 – Como economizar no material escolar  
 

 

Fonte: AnaMaria, nº 849, janeiro de 2013, p.27.  
 

O enunciador pressupõe que, embora estes gastos sejam anuais, as famílias ainda 

não sabem se programar, não conseguem poupar dinheiro e, por isso, o momento se apresenta 

tão dramático. Podemos dizer que a matéria repõe a identidade de uma mãe pouco habituada à 

economia doméstica na medida em que reforça a ideia de ela precisa de auxílio nesse âmbito. 

Ou seja, mantém-se uma cristalização de mulher que não sabe lidar com (o pouco) dinheiro 

que dispõe. É essa identificação que a matéria parte e procura repor.   A matéria ocupa-se 

apenas das dicas. Não discute o aumento anual dos produtos escolares. Tampouco levanta a 

discussão sobre as listas cada vez mais abusivas de materiais provenientes de escolas 

particulares e até públicas, nas quais, em alguns casos, exigem itens como detergente e papel 

higiênico.   

A chamada: “Vinho cada vez mais barato! Entenda o rótulo e saiba escolher o 

melhor pra você” (AM, nº 912, abril de 2014), disponível na seção Culinária, além de ensinar 

a leitora sobre como ler o rótulo do vinho, também oferece 12 opções em marcas e preços que 

variam entre R$ 12,90 a R$ 48,90. Para facilitar “a escolha”, o texto adianta em que 

supermercados a leitora pode encontrar cada vinho. 
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Figura 22 – Matéria “Um Brinde a você”.  

 

Fonte: AnaMaria, nº 912, abril de 2014, p. 40-41. 
 

A matéria: “Um brinde a você!” conta com a fala de uma sommelier – especialista 

em vinhos – que, além de explicar ao enunciatário sobre características básicas dos vinhos, 

orienta que tipo de vinho acompanha melhor cada prato. Primeiramente, o enunciador 

classifica os vinhos em quatro grupos: de mesa, suave, fino e meio-seco. Em seguida, pede 

que a leitora “Escolha o melhor da prateleira!” e explica um rótulo usando como exemplo o 

vinho Casillero del Diablo, com setas dirigidas para os itens: safra, país de origem, vinícola 

etc. Ao final, os vinhos divididos agora em cores (branco, tinto e rosé) são caracterizados e 

combinados a diferentes tipos de prato, sempre com orientação da especialista.  

A coluna Moda traz como possibilidade montar “25 looks com 7 peças” (AM, nº 

942, junho de 2014), “Monte produções variadas com roupas básicas que você tem no 

armário!” (p. 24). A matéria apresenta sete peças com os respectivos preços e as lojas onde 

podem ser compradas e, em 4 páginas, demonstra como variar as peças e formar 25 

combinações diferentes. Somadas, as peças custariam à leitora R$ 888,67, um valor 

considerado alto, visto a renda mensal inicial de uma família da classe C. No entanto, se 

considerarmos que este valor pode ser tão bem multiplicado em opções de uso, o custo passa a 

ser menos exorbitante. As combinações foram organizadas em quadros numerados. Não há 

indicação de um especialista no assunto, apenas o nome de Ribamar Soares como assinante da 

coluna. 
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Figura 23 – Matéria “7 peças, 25 looks”. 

 

Fonte: AnaMaria, nº 924, junho de 2014, p.24-27. 
 

Acrescido das 7 peças, cada look, para ficar mais adequado, é combinado com 

acessórios. Caso a leitora já os possua em casa, isso não ocasionaria muito impacto no seu 

orçamento. Porém, para cada combinação, o enunciador sugere acessórios diferentes (sapato, 

bolsa, brincos, colar, lenços, pulseiras e gargantilhas). Se comprados os acessórios propostos, 

haveria um aumento considerável no custo total das sete peças. Por exemplo, os acessórios do 

look 7 custariam R$ 448,88, enquanto do look 20 sairia por R$ 372,99. Esses valores 

configuram as médias dos demais acessórios propostos para as peças de roupa.  

Observamos que esta matéria não cumpre adequadamente o que promete na 

chamada de capa, uma vez que o custo extra em acessórios, se somados, passariam de R$ 12 

mil reais para a leitora. Desse modo, acreditamos que as combinações podem, no máximo, ser 

interpretadas como inspiração pelas leitoras, uma vez que adquirir os produtos anunciados 

comprometeria e muito o orçamento das leitoras, isto se as mesmas conseguissem, de alguma 

forma, levantar a quantia.  

Esta matéria revela um aspecto negativo e outro positivo. O aspecto negativo 

estaria na oferta de produtos tão caros dentro de uma revista que é ofertada para mulheres de 

renda média baixa. A necessidade de vestir-se bem hoje imposta às mulheres de todas as 

classes sociais seria aqui impossibilitada mediante os preços. A possível leitora não estaria 

apta a pagar o preço proposto, mesmo porque os custos com vestuário não são os únicos. Por 

outro lado, esta é a primeira matéria que não se prende totalmente à pressuposição de 

identidade da leitora da nova classe média. A matéria, apesar de apelar para o bolso, poderia 

estar disposta em outras revistas femininas do país, pois, muito mais que se apoiar em uma 
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dimensão classista (mesmo que não deixe de centrar-se em uma modalização sobre como 

economizar), prima pela possibilidade de versatilidade e criatividade das mulheres da classe 

C. 

Ao contrário da matéria anterior, na chamada de capa: “Escova de salão feita em 

casa: leva só uns minutinhos” (AM, nº 849, janeiro de 2013), mais uma vez AnaMaria volta 

seu discurso para sua leitora pressuposta. Na matéria: “Faça você a escova perfeita!”, o 

enunciador indica truques de como fazer o processo em casa, e utiliza-se da fala de uma 

cabelereira para confirmar que é possível sim fazer uma escova “perfeita”, “de salão”, e ainda 

economizar dinheiro. “Com paciência e treino, você mesma faz uma escova caprichada e 

duradoura, típica de quem foi ao salão. E de graça!” (p. 22).  

Inicialmente, o enunciador ensina à leitora sobre a diferença entre os diversos 

tipos de escova para os respectivos tipos de cabelo. Elenca também sete tipos de produtos que 

devem acompanhar a escovação, diferenciando itens como “fluido pós-escova” e “sérum”. Na 

página 23, demonstra o passo a passo da escova caseira. Porém, nas fotos, a escova é feita por 

uma outra pessoa! E, por conta do cenário, estilos de cadeiras e produtos em prateleiras, 

concluímos que o processo foi feito em um salão, exatamente ao contrário da proposta da 

matéria e da chamada de capa. Os nove passos são dirigidos para a leitora fazer a escova 

sozinha, já as fotos não: evidenciam outra pessoa – provavelmente uma cabeleira – fazendo 

todo o trabalho, demonstrando a prestação de serviço e não uma “auto escova”. Tal fato 

contraria a facilidade prometida durante o processo, visto que a modelo, escovada em um 

salão e, provavelmente, por um cabelereiro não fez esforço para ter a “escova perfeita”.  

Figura 24 – Matéria “Faça você a escova perfeita”. 

 

Fonte: AnaMaria, nº 849, janeiro de 2014, p.22-23. 
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Além das matérias citadas sobre o uso adequado do dinheiro, nas edições de 

Janeiro de 2013 e Abril e Junho de 2014, a coluna “Picadinho de Notícias”
42

 traz um bloco 

intitulado “Seu dinheiro”, espaço em que distribui mais dicas de como bem utilizar e 

organizar as próprias finanças. Nas edições analisadas, as dicas versaram sobre economia no 

salão de beleza, como conseguir um empréstimo bancário e sobre a organização para o 

pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.  

Para Fairclough (2003), o significado identificacional está relacionado ao conceito 

de estilo. Segundo o autor, estilos constituem o aspecto discursivo de identidades, e estão 

relacionados à identificação de atores sociais nos textos. Ou seja, o estilo expressa, de algum 

modo, como pessoas se identificam e como identificam outras pessoas e relacionam-se com a 

identificação. 

Este significado também está voltado para os aspectos discursivos do modo de 

falar de uma pessoa, os quais revelam seu modo de ser, suas identidades. Dentre as 

características atribuídas ao significado identificacional, destacamos a avaliação, categoria 

esta que contribui para a compreensão de como as pessoas se avaliam e como avaliam as 

outras pessoas, ou seja, como (des)constroem discursivamente identidades sociais 

(FAIRCLOUGH, 2003). 

A avaliação inclui afirmações avaliativas (juízos de valor), afirmações com verbos 

de processo afetivo (detestar, amar) e presunções valorativas (afirmações acerca do que é 

considerado desejável ou indesejável bom ou ruim) (RESENDE & RAMALHO, 2006). De 

acordo com Fairclough (2003), o elemento avaliativo de uma declaração pode ser um atributo, 

um verbo, um advérbio, que estão sujeitos a uma escala de intensidade. Esse aspecto, em 

nossa análise, é importante, pois os atributos e valores concedidos a um grupo – neste caso, as 

leitoras das revistas populares – revelam o tipo de identidade que está sendo proposta.  

Nas afirmações avaliativas, que representam juízo de valor, notamos que ao 

portador do discurso (a revista) são atribuídos aspectos positivos de autoridade e de saber 

sobre os discursos e enunciados, como por exemplo, o uso do dinheiro nas peças de roupas 

certas, o planejamento estratégico para a aquisição do material escolar, a escolha do melhor 

vinho, mesmo entre os mais baratos do mercado. Por esses aspectos, AnaMaria se apresenta 

como amiga, como objeto de confiança para milhares de leitoras que, semanalmente, 

adquirem a publicação. Por outro lado, os verbos “siga”, “planeje-se” e “entenda” denotam 

                                                           
42

 A coluna não publica notícias com o objetivo de informar algum fato semanal. A coluna aborda temas 

cotidianos e variados como higiene pessoal, dietas, filhos; divulga livros e ensina o significado de uma palavra (a 

palavra da semana) que foi utilizada em alguma outra matéria, a palavra “notícia” não tem ligação com o caráter 

noticioso ou jornalístico do discurso. 
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que o enunciador identifica seu enunciatário como alguém que precisa de direção, 

aprendizado, entendimento. Isso revela que a diferença entre enunciador e enunciatário é 

marcada por uma diferença sútil de lugar – o enunciador é parceiro e amigo leal, capaz de 

ajudar o enunciatário a encontrar meios para lidar com suas fraquezas e ser bem sucedido. 

Para superar tal diferença, aqueles que recebem o discurso de ordem necessitam modificar 

seus comportamentos e modos de ser. As leitoras serão mais felizes na medida em que se 

apropriem dos saberes disponíveis nas revistas e, assim, aprendam a comprar, comer e vestir 

melhor.  

 

 

4.1.3 Xênia e Carlinha  

 

Duas colunas permanentes em AnaMaria – “Crônica da Xênia” e “Mensagem da 

Karlinha” – são espaços em que o gênero “Conselho” se desenrola livremente.  

 

Figura 25 – Seções “Mensagem da Karlinha” e “Crônica da Xênia”.

 

Fonte: AnaMaria, nº 849, janeiro de 2014 e nº 912, abril de 2014, p. 50 e 12, respectivamente. 
 

Nas revistas femininas populares e nas demais revistas femininas, verificamos 

uma quantidade considerável de textos que tem por objetivo o aconselhamento sentimental, 

profissional, educacional etc. Nessas mídias, diversos consultores, psicólogos, redatores 

assinam matérias em que o foco é a sugestão de comportamentos aos leitores, a fim de que 

resolvam possíveis “problemas”. Mas quem está autorizado a dar conselhos? A quem tantos 

conselhos são dirigidos? Que serviço prestam os conselhos nas revistas femininas populares?  
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Em se tratando de AnaMaria, Xênia e Karlinha podem. Quem são elas, de onde 

falam, para quem falam e sobre o que falam é o foco de análise desta subseção. De acordo 

com Rosa (2007, p. 03), 

o conselho, nas revistas femininas, pode ser compreendido como uma prática social 

de uso da linguagem produzido por “autoridades sociais” (jornalistas, psicólogos, 

consultores, dentre outros contratados pela revista) que, em face das ideologias que 

representam, agem no sentido de normalizar, difundir ou apontar orientações de 

comportamento aos grupos sociais aos quais se dirigem, contribuindo para a 

reprodução ou a mudança social. Elege-se um “problema” a ser resolvido, e 

aconselham-se os leitores, prováveis pessoas que estejam enfrentando a situação-

problema, dando-lhes comandos sobre o como agir ou pensar para que essa situação 

seja resolvida. Nessa interação entre “conselheiro” e “aconselhado”, modelos de 

comportamentos sociais são negociados ou, especialmente, reforçados como ideais 

em sociedade.  

Xênia Bier é o nome artístico de uma ex-atriz e apresentadora de TV, famosa 

entre às décadas de 70 e 90. Trabalhou em emissoras como a TV Cultura, Band e Rede Globo. 

A ex-apresentadora, famosa por suas entrevistas, representava uma mulher à frente de seu 

tempo e, atualmente, assina uma coluna em AnaMaria, na qual opina sobre algum evento a 

partir de uma novela
43

.  

Karlinha, identificada como Karla Precioso, segundo o site M de Mulher
44

, “é 

jornalista, amiga das leitoras da Revista AnaMaria e adora o contato com a natureza, onde 

geralmente se inspira para escrever suas mensagens de incentivo”. O conselho em sua coluna 

se ancora mais em uma perspectiva de autoajuda, estilo este bastante difundido na atualidade.  

De acordo com Pereira (2005, p. 01), o objetivo principal deste tipo de escrita  

é convencer o leitor a modificar seu olhar sobre o mundo e sobre si próprio a fim de 

que este adquira competência para explorar suas qualidades e ter sucesso em suas 

relações consigo e com o outro. Esses textos, consequentemente, desenvolvem 

estratégias e procedimentos que visam, na relação entre os sujeitos, ‘fazer-crer’ e 

‘fazer aderir’.  

Assim, enquanto Xênia tece conselhos mais gerais, conselhos de forma mais 

implícita, Karlinha orienta a leitora a buscar a superação de seus problemas voltando-se para 

si mesma.  

Nas revistas do corpus, a Crônica de Xênia aparece no comecinho da revista, 

localizada geralmente na página 12, ao lado da coluna “Frases”. Apenas na revista de nº 849, 

de janeiro de 2013, a Crônica foi localizada na página 06. Nas quatro crônicas, Xênia usa 

personagens das novelas globais para emitir sua posição e, nesse opinar, dirige-se à possível 

leitora interrogando-a, questionando-a. A predileção da colunista é por novelas do horário 

                                                           
43

 Cadê você: Xênia Bier. Disponível em: http://www.cartaodevisita.com.br/conteudo/2934/cade-voce-xenia-

bier. Acesso em: 15 jan. 2015.  
44

 Informações Karla Precioso. Disponível em: http://mdemulher.abril.com.br/autor/karla-precioso. Acesso em 

15 jan. 2015. 

http://www.cartaodevisita.com.br/conteudo/2934/cade-voce-xenia-bier
http://www.cartaodevisita.com.br/conteudo/2934/cade-voce-xenia-bier
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nobre (das 21h). Respectivamente, Xênia abordou o tráfico de mulheres, o sexo entre idosos, 

o estrupo e a espera feminina pelo príncipe encantado.  

O tráfico de mulheres foi abordado na novela global Salve Jorge, exibida no canal 

em 2013. Xênia usa a protagonista da trama e demais personagens envolvidas no drama da 

prostituição internacional para chamar atenção da leitora e convencê-la do quanto ela é 

sortuda por não passar por situação parecida. Inicialmente, a autora narra um pouco da própria 

história e agradece a Deus o fato de nunca ter passado por nenhuma “tragédia”. Após expor a 

situação das personagens traficadas e sua revolta, Xênia se dirige à leitora da seguinte forma: 

“Entende, cara leitora, porque agradeço a Deus por mais um dia que, se não foi maravilhoso, 

me livrou do mal?” (AM, p. 06). Após convocar a leitora para refletir sobre a benesse 

cotidiana de estar viva – pois Xênia acredita no milagre das pequenas coisas –, a colunista 

chama novamente a leitora para refletir sobre a graça da vida comum: “E você, cara leitora, se 

sua vidinha está difícil, não importa. Agradeça a si mesma. Graças a Deus, o mal do mundo 

não te pegou. Aleluia!”.  

O sexo entre idosos foi tema da segunda Crônica: “Sexo entre velhos: por que 

não?” (AM, nº 890, novembro de 2013). Xênia inicia seu texto mencionando o incomodo e o 

riso envergonhado de uma neta diante de uma cena de sexo entre dois personagens idosos da 

novela Amor à vida. Diante do incomodo, Xênia diz que se trata de um bom momento para 

uma conversa: “vamos já cortar essa mentalidade mesquinha de que velhos não podem ter 

esse pensamentos ou atitudes” (p. 12). A partir daí, a autora se coloca na posição de nós, ao 

falar “dos velhos”: “Estamos vivos e a chama que vive em nós desconhece a estética e as 

rugas”. Em seguida, a colunista critica a forma como o tema foi abordado, pois o que 

incomodou a neta e, provavelmente, aos demais telespectadores foi a maneira como a cena foi 

feita. Xênia compreende que a paixão é coisa de jovens, enquanto aos velhos resta o amor. 

Por isso, a cena, com “uma pitada de conteúdo erótico” foi exagerada. “Um abraço 

enternecido, um olhar de descoberta, pequenos beijos no rosto, mãos dadas saindo de cena. 

Não ficaria melhor? Forçar a barra pega mal”.  Para Xênia, faltou delicadeza e ela justifica 

ainda que sua opinião não é por preconceito e, sim, por respeito aos velhos e sua forma de 

amar, que seria carregada de amor, e não de paixão, como a novela abordou.  

Na terceira Crônica: “Estupro: ele ocorre até em casa...” (AM, nº 912, Abril de 

2014), Xênia aborda o tema com base na personagem Neidinha, da novela Em Família. 

Inicialmente, a colunista aponta o crime de estupro como o maior ato de violência, e se mostra 

solidária às mulheres que passaram por tal situação. Diz-se ainda contra a pena de morte, mas 

a favor da prisão perpétua: “O estuprador merecia esse castigo definitivo: passar o resto de 
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sua vida de quinta categoria na prisão” (p. 12). Ao narrar que a personagem decidiu não 

interromper a gravidez, apesar de ter sido fruto do crime e agora tem que lidar com os 

questionamentos da filha sobre a identidade de seu pai, Xênia pergunta a opinião da leitora. A 

seguir, diz que não agiria da mesma forma que a personagem, pois não teria a mesma 

“grandeza de alma” e optaria pelo aborto. Ao final do texto, a autora lembra, a partir das 

queixas de muitas mulheres ouvidas ao longo da carreira, que o estupro ocorre também no 

ambiente doméstico, onde muitas mulheres são estupradas pelo próprio marido.  

Na quarta crônica, “O príncipe que mora em mim” (AM, nº924, junho de 2014), 

Xênia fala do príncipe encantado, pois “Por mais vivida, lúcida e intelectualizada – seja 

mulher casada ou solteira, velha ou jovem –, bem no fundo do seu inconsciente, toda mulher 

vive a fantasia ou a insatisfação de não ter sido capaz de encontrar o homem ideal” (p. 12).  

No segundo parágrafo, Xênia continua convicta de que todas as mulheres esperam 

o príncipe encantado, aquele tipo fora da realidade que em nada se parece com os homens de 

carne e osso. E, nesta busca “essencial feminina”, criada a partir de nossos sonhos, a autora 

conclui que a mulher encontrará seu príncipe nas novelas: “E onde vamos encontrar quem 

encarne o galante cavaleiro? Nas novelas, claro! E tem para todos os gostos e fantasias.” 

Neste momento, a colunista destaca seu “atual” príncipe encantado. Trata-se da personagem 

Zelão, da novela das seis Meu Pedacinho de Chão. Em seguida, elogia as características da 

personagem na trama e o talento do ator. 

Observamos, a partir das crônicas, que Xênia usa eventos da própria história como 

inspiração para as demais mulheres e, dessa forma, o conselho flui, muitas vezes de forma 

implícita. A colunista tem uma bagagem histórica que respalda suas opiniões acerca dos mais 

diversos assuntos. Inclusive, a revista de nº 849 realizou uma entrevista com a ex-

apresentadora, na qual ela expõe opiniões e críticas, algumas surpreendentes para uma mulher 

de 76 anos e escreve crônicas a partir de novelas.  

Na crônica da Xênia, não há espaço para a leitora manifestar posicionamento, nem 

o texto parte de alguma dúvida da leitora, como ocorre na coluna Mensagem da Karlinha. 

Entretanto, notamos sem dificuldade a identificação do enunciatário, a mulher-leitora, bem 

como a proposta do enunciador de uma mulher-modelo, que funciona como ponto de 

referência para o primeiro. 

Apesar de um discurso mais implícito, sem o uso de tantos imperativos, o 

enunciador na Crônica da Xênia orienta e pede escuta. Sua história de vida, eventos do seu 

cotidiano, sua forma de pensar, suas questões à leitora, constituem o formato do conselho via 

crônica. Quase como as fábulas infantis, visto não se tratar de seres não humanos e sim de 
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personagens de ficção, a coluna de Xênia descreve um evento e sutilmente opina sobre o certo 

e o errado, sobre o justo e o injusto, o belo e o grotesco, o triste e o feliz. A coluna está 

sempre ali, nas primeiras páginas, e não utiliza os dizeres “faça isso”, “use isto” ou “pense 

assim”; inclusive, seu formato destoa das demais formas de conselhos presentes em 

AnaMaria, sempre impositivos, e apresentando-se como indispensáveis.  

Em outra proposta discursiva, Karlinha orienta diretamente à resolução de 

problemas, sem meias palavras, sem uma narrativa extra ou personagens fictícios. Nas três 

das quatro mensagens, Karlinha elabora sua fala com base em algum autor ou especialista. Na 

mesma página, a jornalista mantém o espaço Conversa entre amigas, espaço em que leitoras 

enviam suas dúvidas por e-mail e ainda recebem uma “rosa”. Neste espaço, Karla Precioso 

responde prontamente às dúvidas e aconselha uma melhor forma de agir
45

.  

A melhor forma de agir envolve necessariamente ações do próprio sujeito: 

descruze os braços, ponha o pé no freio, silencie, leia... Ou seja, trata-se de comportamentos 

modeladores da própria leitora. Aqui, o enunciador não propõe uso de produtos ou de 

serviços, apenas o agir sobre si mesmo. 

“Leia por prazer!” (AM, nº849, janeiro de 2013), “Silenciar pode fazer bem!” 

(AM, nº 890, novembro de 2013), “Descruze os braços agora!” (AM, nº 912, abril de 2014) e 

“Ponha já o pé no freio!” (AM, nº 924, junho de 2014) foram as mensagens de Karlinha para 

a leitora.  

A coluna com as mensagens ocupa a última página da revista, sinalizando a forma 

como o enunciador procura despedir-se de seu enunciatário. Em três parágrafos, a autora 

apresenta um tema/problema, utiliza argumentos para fundamentar sua opinião e, por fim, diz 

qual a melhor forma de lidar com determinada situação.  

Em “Leia por prazer”, a jornalista inicia confessando sua “irritação” para com 

aquelas pessoas que prejulgam as outras por suas preferências de leitura. No segundo 

parágrafo, Karlinha usa Oscar Wilde para reforçar sua tese de que não há diferença entre os 

tipos de livro: “Portanto, se sentiu vontade de ler palavras de autoajuda, romances água com 

açúcar, trilogias eróticas? Leia! A leitura, antes de mais nada, deve dar prazer!” (p. 50). 

Depois de contrapor a ideia de que a opção de leitura nada tem a ver com a inteligência da 

pessoa, a jornalista completa que fomos ensinados  a apenas apreciar os títulos clássicos, o 

que ela não discorda, mas questiona “quem disse que os outros gêneros literários são 

                                                           
45
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inválidos?” (p. 50). Conclui sua mensagem dizendo que o mais importante é cada pessoa 

entender seu próprio gosto e ser feliz.  

Na segunda mensagem, a jornalista abre seu texto já com um trecho do autor que 

fundamenta seu ponto de vista sobre o silêncio, apontando-o como a melhor forma de ser 

digno da “honra interior”. “Concordo! Silenciar é a melhor resposta para uma provocação. 

Quando calamos, impedimos que as palavras causem mais mágoas. É porque o silêncio tem 

poder curativo” (p. 50). Karlinha segue em defesa do silêncio diante de situações conflituosas 

rechaçando inclusive o ditado “Quem cala consente”, pois, em sua perspectiva, silenciar é ser 

sábio, é ser prudente. E, ao fim do texto, mais uma vez recorre a uma citação sobre a arte de 

saber calar. 

A terceira mensagem, com o título “Descruze os braços agora!”, é sobre as 

pessoas “acomodadas”, Karlinha inicia sua crítica àqueles “que se apegam às derrotas e usam 

uma suposta ‘falta de sorte’ como desculpa para deixar para depois o que deveria ser feito 

hoje” (p. 50). Para a autora, não é porque algo sai errado que devemos desistir, nos conformar. 

Enfatiza que tropeços são inevitáveis, mas que é preciso “tomar” “as atitudes necessárias hoje 

para não ter de se lamentar amanhã, quando poderá ser tarde demais” (p. 50). Dessa vez, a 

jornalista não lançou mão de nenhum pensador para reforçar sua ideia. Para Karla, há um 

certo movimento de recompensa no universo, pois “Só reverte a situação ou alcança aquilo 

que se deseja quem tenta e faz por merecer!” e coloca a responsabilidade disso no próprio 

enunciatário, quando enfatiza que realizar algo está em “suas mãos”. O trecho exemplifica 

bem a estrutura do texto do gênero autoajuda: um enunciador que informa “o como” e 

autoriza ao enunciatário tomar a rédeas da própria vida. 

O último texto fala da pressa cotidiana das pessoas. Fala do mesmo tema do texto 

anterior: o tempo, e de como usar o agora. Naquele caso, a jornalista criticava as pessoas 

acomodadas e mostrava como deve ser aproveitado o hoje. Neste, Karlinha orienta o “pé no 

freio”, ou seja, parar um pouco, prestar atenção ao que o outro fala, ter calma etc. No início do 

texto, há uma crítica mais implícita aos que estão sempre com pressa, aqueles que nem sequer 

reparam no que o outro tem a dizer. Para Karla, “Tanta correria assim só faz mal. Causa 

ansiedade, inquietação, confunde as ideias”. Sua orientação sobre “pegar leve” tem, inclusive, 

um caráter curativo, uma vez que “Procurar manter a calma em momentos de estresse torna a 

visão mais clara e, de quebra, ajuda você a ser mais saudável”. Há, novamente, aqui, a fala de 

um filósofo sobre a questão de levar a vida sem pressa.  

Assim como na Crônica de Xênia, o texto de Karlinha procura se fazer íntimo, na 

medida em que se utiliza de verbos em primeira pessoa: “concordo”, “confesso”, “sou”, 
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“agradeço”, “escrevo” etc. De idades diferentes, as colunistas escrevem para a mesma faixa 

etária, textos “de mulher para mulher”, apesar de na Mensagem da Karlinha enxergarmos 

demais leitores, visto seus temas serem mais gerais. 

Há também o uso de metáforas na construção das imagens da mulher-modelo que 

se quer construir pelos enunciadores, em Xênia e Karlinha. Segundo Fairclough (2003), a 

análise das metáforas de um texto auxiliam na compreensão das representações de mundo do 

enunciador. O uso de uma determinada metáfora serve para chamar atenção ou esconder 

certos aspectos do mundo, indicando, ainda, de que forma essas representações contribuem 

para a construção identitária. Os termos metafóricos empregados pelas colunistas evocam, em 

menor ou maior grau, uma posição de saber em relação ao público leitor. A revista feminina 

como um todo ainda funciona no imaginário de muitas mulheres como uma fonte confiável de 

conhecimento e saber, visto que, na maioria dos casos, trata-se de posição de uma mulher 

falando para outra. “O príncipe que mora em mim”, “Ponha já o pé no freio”, que, inclusive, 

intitularam as colunas de Xênia e Karlinha respectivamente, são construções metafóricas e 

falam de discursos hegemônicos: toda mulher espera um homem ideal; estamos vivendo de 

modo apressado. Como não confiar em seus enunciados, sua linguagem tão cotidiana, suas 

verdades tão boas de acreditar. Buitoni (2009) ressalta que a forma linguisticamente amistosa 

das revistas para com suas leitoras é uma marca registrada da imprensa feminina.  

Vós, tu, você: o texto na imprensa feminina sempre vai procurar dirigir-se à leitora 

como se estivesse conversando com ela, servindo-se de uma intimidade de amiga. 

Esse jeito coloquial, que elimina a distância, que faz as ideias parecerem simples, 

cotidianas, frutos do bom senso, ajuda a passar conceitos, cristalizar opiniões, tudo 

de um modo tão natural que praticamente não há defesa. A razão não se arma para 

uma conversa de amiga. Nem é preciso raciocinar argumentos complicados: as 

coisas parecem que sempre foram assim. Ou, então, é apenas um momento de 

emoção, cujo único requisito é sentir junto (BUITONI, 2009, p. 191).  

Essa relação de amizade criada via discurso é ainda mais explorada quando a 

“amiga” tem um alerta importante, uma recomendação. Côrrea & Melo (2011) analisaram a 

organização descritiva do gênero “conselho”. Os autores partem da teoria Semiolinguística de 

Análise do Discurso, e entendem que a organização descritiva de um texto ou de um gênero 

do discurso se constrói a partir dos componentes nomear, localizar-situar e qualificar. No 

tocante ao gênero conselho, o mesmo congregaria os aspectos: situacionais, discursivos e 

formais. E segundo aspecto situacional: 

o gênero conselho é um gênero cujo domínio de comunicação é o domínio midiático 

[...]. Tal domínio institui uma situação de comunicação de entretenimento (contrato 

de entretenimento), na qual o EUc, através de seu EUe (1), desdobra-se em um EUe 

(2), para com isso mascarar ou a identidade do sujeito comunicante ou a do sujeito 

enunciador. Além disso, tal desdobramento funciona como uma estratégia discursiva 

de captação e de credibilidade do discurso. Ocorre também que esse EUe (1), através 
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do EUe (2), se dirige a um TUi, formado basicamente de mulheres, com 

uma finalidade: aconselhar (ou seja, propor ao TUd uma ação futura que o 

beneficiará e o retirará de uma situação atual desfavorável) este último a assumir ou 

não assumir algum modelo de mulher estabelecido em seu discurso, em relação a 

diversos propósitos: i) beleza, ii) moda, iii) casamento e família, iv) problemas 

diários, v) educação dos filhos, entre outros. Para isso, o sujeito enunciador (1) 

seleciona duas visadas: i) visada de incitação (fazer fazer) e ii) visada de 

informação (fazer saber), podendo, quando o propósito o permite, selecionar outras 

visadas, tais como a visada de instrução (fazer saber-fazer) e a de demonstração 

(ROSADO & MELO, 2011, p. 155-156).  

A estrutura descrita na citação fica mais clara na coluna de Karlinha, já que a fala 

de Xênia ali é mais implícita; apesar desta também se dirigir a “fazer saber-fazer”. Embora se 

digiram ao enunciatário como “amiga leitora”, “cara leitora”, o lugar de onde falam as 

colunistas demarca uma posição diferenciada que as autoriza aconselhar. De acordo com Rosa 

(2007, p. 04),  

Reportar o discurso de “autoridades sociais”, reconhecidas como tais seja por serem 

academicamente formadas ou, somando-se a isso, por possuírem experiência 

comprovada publicamente é uma forma de persuadir o destinatário do texto a seguir 

as condutas estabelecidas discursivamente (...).  Essas vozes representam grupos 

sociais detentores de poder. No que se refere ao discurso íntimo, nota-se que o 

produtor do texto destaca no seu discurso as vozes de pessoas comuns (não-

públicas) como mães, estudantes, profissionais liberais. Ao reportar o discurso 

íntimo desses sujeitos sociais, o “conselheiro” tenta estabelecer um laço de 

familiaridade com o seu “aconselhado” que se identifica com aquela voz que lhe é 

comum. Desse modo, em geral, o acesso dado às vozes do discurso íntimo está 

limitado a mostrar experiência pessoal para exemplificar uma situação-problema 

sobre a qual se aconselha; e servir de base para reforçar o aconselhamento do 

produtor. 

Uma no início e outra no final da revista, as amostras denotam o modo como o 

enunciador de AnaMaria se comporta. Xênia não se despede diretamente da leitora, talvez 

pelo formato de texto-crônica que esta se esforça para manter. Já Karla usa sempre a frase: 

“Boa semana e fique com Deus”. Essas são algumas diferenças e semelhanças entre as duas 

colunistas e seus modos de aconselhamento, uma mais sutil, outra mais direta.  

Entendemos que a atividade de aconselhar, como uma atividade de exercício da 

linguagem, envolve o descrever, o contar, ou seja, descreve espaços, seres, situações, 

qualificando-os, conta sobre eventos e fatos e, assim, cria uma realidade acessível dentro do 

texto, uma situação possível dentro da qual o diálogo flui de forma menos impositiva sobre 

aquele que recebe a instrução. Quase como uma fala de mãe, de amiga, de alguém que se 

preocupa conosco, as revistas femininas populares também se utilizam desses mecanismos. 

AnaMaria o faz em praticamente todas as suas seções.  

Há, portanto, uma relação unilateral negociada com a leitora. É apresentado para 

esta o problema e como lidar com o problema. Caberá à leitora seguir ou não a proposição do 

enunciador e, assim, continuar correndo demais ou acomodada, mal agradecida etc.  
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4.1.4. “Entre aspas”  

 

Qual o significado das aspas na construção de um texto? E quando se trata de um 

texto midiático? No Dicionário da Língua Portuguesa (FERREIRA, 1999, p. 210), aspas é 

um sinal de pontuação com que, em geral, se grafam alceados para abrir e fechar uma citação 

ou com o que se inicia e termina a tradução de uma palavra ou expressão estrangeira, ou seja, 

uma citação dentro de outra citação. 

Entre aspas é a forma como as leitoras de AnaMaria aparecem na publicação. Nas 

revistas analisadas, esse recurso é utilizado nas subseções “Caiu na rede social”, “Pitacos” e 

“Bronca da semana”, dentro da coluna “Recadinho”. Na primeira, a revista seleciona as falas 

de leitoras na página da revista no Facebook. Nas demais, são selecionados comentários 

enviados por e-mail. Na revista mais antiga do corpus, de janeiro de 2013, essas subseções 

anteriormente eram chamadas respectivamente de: “Elogio”, “Bronca” e “Ponto de vista”. 

Nestes espaços, as leitoras são nomeadas – nome e sobrenome – e, em geral, as falas esboçam 

elogios à revista, criticam alguma coluna, sugerem temas etc.  

Figura 26 – Seções “Recadinho”, “Conversa entre amigas” e a leitora “Entre aspas”.  
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Fonte: AnaMaria, nº 890, novembro de 2013 e nº 912, abril de 2014, p.50 e 4, respectivamente.  
 

A leitora também aparece em outro momento, na subseção “Conversa entre 

amigas”, também assinada por Karla Precioso, citada anteriormente, a partir de uma 

dúvida, uma demanda para Karlinha. Porém, aqui, seu nome é resumido às iniciais.  

É nestes dois espaços e em Entre aspas que a leitora de AnaMaria exercita 

algum tipo de discurso. Gramaticalmente, pela forma como as leitoras se manifestam, o 

uso de aspas indica o proferimento de sentenças, ou seja, a ação realizada, o uso da 

sentença. Há, claramente, um serviço de edição nas falas: o nome da revista aparece 

sempre em negrito, as frases das leitoras terminam quase sempre com ponto de 

exclamação, além do uso constante de reticências, no meio ou final das frases: “‘A cada 

semana, amo ainda mais AnaMaria! Adoro especialmente as Mensagens da 

Karlinha...’” (AM, nº 890, novembro de 2013). 

 Examinando os aspectos semânticos dos discursos entre aspas, a análise 

revela o caráter afetivo da relação que as/os leitores mantêm com a publicação, ou pelo 

menos a tentativa de preservar essa ideia de afeto. Relações que, em alguns casos, 

remontam a longa data e fidelidade por parte do enunciatário, como no caso de Maria H. 

Gomes: “Já comprei a AnaMaria desta semana. Aliás, não perco uma edição. A revista 

faz parte da minha vida!”. Esse caráter afetivo também pode ser observado, sobretudo, 

por meio do exame do léxico utilizado pelos/pelas leitores(as) e de seus padrões de 

ocorrência, a exemplo do substantivo “parabéns”, empregado em três números das 

quatro revistas que compõem o corpus, e os substantivos “excelente” e “lindo”, 

empregados com sentido semelhante. Os verbos “amo”, “amei” para referir-se à revista 

como um todo ou a alguma matéria em especial: “Eu amo esta revista! As matérias são 

incríveis e as receitas maravilhosas. Parabéns a toda a equipe” (AM, nº 912, abril de 

2014); “Amo a coluna animal! Sou defensora dos bichos, e o que estiver ao meu alcance 

faço para ajudá-los” (AM, nº 924, junho de 2014); “Adoro”: “Adoro a revista 

AnaMaria! Sempre que o meu marido chega com a minha revista, me sinto amada e 

muito feliz” (AM, nº 912, abril de 2014); “Adoro a revista do começo ao fim! Minha 

semana só está completa quando eu leio AnaMaria”.  

As relações que as participantes dos discursos selecionados para aparecer 

em AnaMaria mantêm com a revista é uma relação de admiração que aponta novamente 

para a questão do afeto. A categoria das ordens de discurso (ou interdiscursividade) – 

ligada aos modos de representar aspectos do mundo em textos – pode revelar que 

discursos se encontram ali articulados, e como estão articulados (FAIRCLOUGH, 
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2003). De acordo com essa perspectiva, não podemos esquecer a própria história da 

publicação que se apresenta como A Amiga da mulher brasileira. 

Além das afirmações avaliativas positivas presentes na coluna “Recadinho”, 

através de verbos de processo afetivo: amar, adorar etc., há também espaço para o 

posicionamento contrário do público leitor. Dos seis posicionamentos selecionados para 

aparecer na publicação, apenas no subitem “Bronca da semana” aparecem opiniões 

contrárias. O verbo “cansei”, o substantivo “absurdo”, as construções “fala sério!” e 

“coisas boas não podem ficar de fora, turma!”, são alguns exemplos de críticas ao 

conteúdo de colunas/matérias ou ausência de matérias sobre determinado assunto. 

Dentre as broncas, as leitoras sentiram falta das “Frases para melhorar sua vida”, 

destacaram o excesso de páginas com animais de estimação e dietas “mirabolantes” e 

ainda uma receita de “água de lagarta” para proteger o jardim.  

No subitem “Conversa entre amigas”, temos o segundo momento em que a 

revista dá voz ao público leitor a partir de uma dúvida pessoal dirigida à jornalista 

Karlinha. Pelo conteúdo das dúvidas, entendemos que a questão sempre parte de 

mulheres, o que reforça o título do espaço “entre amigas”.  

As dúvidas são, em geral, sobre questões da própria leitora. Há como 

exceção, o caso da fala de uma mãe e suas dúvidas em relação à proteção ao filho e o 

direito deste desfrutar sua privacidade. Porém, no geral, as questões são a respeito de 

habilidades pessoais ou sobre o melhor modo de encarar um problema. Resumidamente, 

as leitoras questionaram sobre o próprio jeito de ser “Será que tem a ver com o meu 

jeito de ser?”, “Isso é natural, ou será um fuga, um jeito de evitar a rejeição?”; ou sobre 

“como lidar com um problema: Será que isso é o melhor a fazer?” “O que eu faço?”. O 

mais interessante é que seja sobre filhos, hábitos, manias etc. Karlinha sabe sobre tudo. 

No final da resposta, ela assina: “Sua amiga, Karlinha”, ou seja, não é qualquer pessoa.  

Fairclough (2003) trabalha com o conceito de suposição, isto é, uma 

característica implícita dos textos que nos ajudaria à compreensão daquilo que não 

necessariamente está expresso no discurso. Para ele, há três tipos de suposições: 

existenciais – atuam na construção de pressupostos sobre o que existe no mundo social; 

as proposicionais – relacionadas ao que é, pode ser ou vai ser – e as morais, que 

expressam aquilo que é bom ou ruim, desejável ou não.   

A partir da subdivisão do autor, percebemos que as respostas de Karlinha às 

dúvidas das leitoras expressam suposições de tipo moral. Por exemplo, na Conversa:  
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“Gosto quando as coisas caminham de um jeito estável. Por isso, temo 

perder o emprego, o namorado... E esse medo me deixa tão insegura que não aproveito 

as coisas boas que alcancei. O que eu faço?”. Após certificar a leitora de que nada é 

para sempre, Karlinha diz que ela tem que aproveitar o agora: “Então, mostre seu 

talento profissional agora, declare seu amor nesse minuto, mude o corte de cabelo já... E 

viva sem receios” (AM, Nº 890, p. 50). A jornalista admite que pode haver medo do 

desconhecido, mas para ela esse medo existe também pela “limitada capacidade de 

perceber o quanto o novo pode ser estimulante e motivador” (AM, Nº 890, p. 50). As 

propostas de Karlinha são morais, na medida em que partem de um referencial X 

inadequado – medo de mudanças – para um ideal Y adequado – neste caso, deixar a 

insegurança de lado, pois enquanto a leitora não modificar X, não atingirá Y e não será 

alguém melhor, mais feliz e menos medrosa. Como os demais conselhos em AnaMaria, 

aqui também a revista procura estabelecer discursos sobre o comportamento das 

leitoras, julgando a melhor forma de gerir a própria vida e apresentando modalizações 

ideais de ser, seja no trabalho, seja no modo de relacionar-se com as outras pessoas, seja 

em lidar consigo mesma.  

Voltando à função e ao significado das aspas, compreendemos que o modo 

de apropriação das falas das/dos leitoras/es é também um modo de determinar até onde 

o enunciatário pode ou não pode ir/ser. Por mais que se dirija ao enunciatário como 

“cara leitora”, “amiga leitora”, a relação de amizade se dá mais no plano do Discurso. 

Sobre este aspecto, Fairclough (2001) argumenta que as escolhas feitas pelas pessoas – 

neste caso, a revista – sobre o modelo e as estruturas de suas orações resultam em 

escolhas sobre o significado/construção de identidades sociais, relações sociais e crença. 

Percebemos, nas práticas discursivas de AnaMaria, um esforço para moldar 

e naturalizar o pressuposto: a mulher só conseguirá superar seus problemas na medida 

em que se engajar nos contratos, nas receitas, nos modos de ser e viver. Trata-se de uma 

prática discursiva dominante no corpus analisado, que consiste em permitir a 

perpetuação de um mesmo formato de enunciados, por meio da apresentação de uma 

situação transitória dada como permanente, como por exemplo, a matéria “Aceite-se 

como você é” (AM, ed. 890, p. 30), da coluna Espiritualidade, em que o enunciador 

ensina a leitora a dizer para si mesma “Eu me amo e eu me aceito” como um mantra e 

um modo de lidar com os problemas pessoais, uma fórmula para atrair felicidade. 

Aceitar-se como se é, é aceitar que temos uma essência, que o “si mesmo” é algo 
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permanente, enquanto a noção de identidade da qual partimos entende esse si mesmo 

como um constante se dando, em transformação.  

Assim, observamos que os processos envoltos sobre os modos de 

identificação nas práticas discursivas analisadas é a constante fixação/estabilização da 

construção identitária de uma mulher-leitora de revistas populares, como aquela que 

precisa continuamente de instrução e apoio. 

 

4.2 A revista Sou mais Eu 

 

4.2.1 Corpo, dinheiro, visibilidade 

 

Inspirada na publicação argentina Conta y gana, a revista Sou mais Eu 

organiza-se sobre os mesmos conteúdos e proposições: conte uma história interessante e 

receba algo por isso. Desde a capa, Sou mais Eu trabalha no esforço de transformar os 

participantes em personagens principais. Exceto os receituários, todos os textos das 

chamadas são escritos em primeira pessoa. Pessoas que assumem diversos papéis: 

conselheiros, aconselhados, amigos, especialistas, consultores. Segundo Costa (2011, p. 

71), “a inserção do sujeito que fala dentro do conteúdo da revista Sou mais Eu é 

legitimada pelo estatuto do saber que é dado a ele. Assim, as leitoras que têm sua vida 

pessoal exposta podem afirmar uma posição perante o mundo” (grifos da autora). 

Dentre as revistas populares aqui analisadas, Sou mais Eu apresenta uma 

proposta editorial inovadora ao optar por publicar histórias comuns e não embasar seu 

conteúdo em celebridades. Apesar da eleição das histórias que estamparão as capas e 

matérias da publicação, a revista é a única na atualidade construída a partir de histórias 

de pessoas reais, não conhecidas midiaticamente. O título da publicação denota uma 

postura de autoafirmação do sujeito, valorização de si mesmo, correspondendo ao 

objetivo da publicação de propiciar ao público leitor voz, empoderamento. 

O enquadramento da subjetividade proposto na revista é semelhante ao que 

Sibila (2008) denomina de espetacularização da sociedade, a partir da introdução das 

novas mídias, em especial as digitais, no cotidiano das pessoas. A “democratização” dos 

meios segundo a autora possibilitou a superação do modelo de comunicação unilateral – 

um emissor para vários receptores, para um fenômeno de comunicação fluído e 

dinâmico: de todos para todos, em que todos podem ter “voz”. 

Corpo, dinheiro e visibilidade são elementos interligados visualmente e 

textualmente na revista. O corpo preenche 100% das capas das revistas presentes no 
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corpus. Mas não é qualquer corpo, trata-se do corpo pós-dieta, corpo emagrecido, de 

preferência o corpo “seco”. É esse corpo que merece destaque e inclusive cachê.  

De certa forma, essa tríade tem no corpo um ponto de intersecção: com o 

corpo emagrecido a colaboradora de Sou mais Eu recebe dinheiro e ganha uma semana 

de fama, de visibilidade.  

Ao longo de oito anos a diagramação da revista se mantém sobre certa 

similaridade. O título, até 2008 escrito com o sinal matemático da adição (Sou + Eu), 

passou a ser escrito por extenso, ao mesmo tempo em que o corpo feminino foi 

ocupando centralidade na capa, enquanto, antes, aparecia o busto e destacava-se o rosto 

feminino
46

. Desse modo, Sou mais Eu já estabelece um padrão a ser seguido, uma vez 

que mantém os mesmos recursos de imagem e texto, alterando apenas a mulher que 

estampará a capa.  

Apesar de, no início de 2006 e ao fim de 2014, trazer na capa histórias que 

não contemplam necessariamente a perda de peso, o forte apelo a dietas é também um 

padrão na revista, sempre apreciada nas capas e destacada pelo processo de “antes” e 

“depois”. 

Costa (2011) comparou elementos das capas de Sou mais Eu e Claudia
47

. 

Segundo a autora, há semelhanças entre as capas de ambas as revistas, como a faixa 

etária das mulheres da capa, o olhar direcionado para o leitor, produção em roupas e 

maquiagem. Contudo,  

há dois pontos de distinção a serem ressaltados. A mulher da revista Claudia 

está centralizada na capa da revista, sendo contornada pelo texto, deixando 

mais espaços de respiro; e toda produção presente na foto, do figurino à 

maquiagem, conferem à atriz o status de celebridade de que ela desfruta. 

Dessa forma, a mulher estampada na revista Sou mais Eu, da Abril, não 

consegue atingir o status de “diva” que possuem as famosas que posam para 

as publicações direcionadas às classes A e B. Por meio da imagem, é 

ratificado o lugar de pertencimento imagético dessas mulheres, que é 

diferente do das de outras publicações (COSTA, 2011, p. 82). 

Ainda de acordo com a autora, a mulher da capa transcende à sua 

individualidade ao ser apresentada como modelo de corpo a ser seguido.  

A visibilidade em Sou mais Eu é, sem dúvidas, proporcionada pela 

“interatividade” presente desde o seu lançamento em 2006, quando a revista 

                                                           
46

 v. figura 9 no tópico “A performática Sou Mais Eu”, no Capítulo II.  
47

 Claudia é uma revista publicada pela Editora Abril, destinada ao público feminino, em circulação desde 

outubro de 1961. Disponível em: http://www.publiabril.com.br/marcas/claudia/revista/informacoes-

gerais. Acesso em: 25 fev. 2015.  

http://www.publiabril.com.br/marcas/claudia/revista/informacoes-gerais
http://www.publiabril.com.br/marcas/claudia/revista/informacoes-gerais
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disponibilizava canais de comunicação com possíveis “colaboradoras”. Na atualidade, a 

revista recebe materiais tanto por meio de cartas quanto via internet.  

Em geral, em sua segunda página Sou mais Eu traz a seção “Como usar a 

revista”, espaço onde convoca a leitora a participar efetivamente da publicação. Nesse 

espaço, é disponibilizado um passo a passo, ensinando a como colaborar com a revista e 

a “receber por isso”. O convite “Seja uma colaboradora da revista!” acentua ainda mais 

o aspecto de protagonismo das leitoras ao passar a ideia de que a revista é feita por elas 

e delas depende. No mesmo ambiente textual, fica claro que as histórias de vida e dicas 

disponibilizadas pelas/os leitoras/es serão pagas. Os valores são destacados, em especial 

o cachê de capa, no valor de mil reais. O dinheiro, e provavelmente a perspectiva de 

fama e visibilidade, mantém a revista em pleno desenvolvimento.  

Ao explicar como é realizada a seleção dos conteúdos enviados – e já que se 

trata de uma seleção, subentende-se que apenas alguns relatos escolhidos serão 

publicados – o enunciador motiva o enunciatário a continuar colaborando com a revista 

e pede que este não desista: “Se sua história ou foto for selecionada, entraremos em 

contato com você. Caso não seja publicada num prazo de até três meses, não desista. 

Tente de novo!” (SME, Edição 254, p. 02). 

A linguagem mais cotidiana, casos de pessoas comuns, objetiva aproximar o 

público leitor do conteúdo editorial, tornando-o fiel, já que a revista é editada 

semanalmente e não é obtida por assinaturas ou em formato digital. Porém, um dado 

nada sutil chama atenção e nos faz questionar o papel da revista no reconhecimento de 

seu público leitor. Todas as capas da revista, deste 2006
48

, trazem em sua imagem de 

capa a representação da mulher branca. Segundo estudo realizado pelo Ibope
49

, 

“Pessoas brancas não são maioria absoluta na classe C. Esse grupo é composto pelos 

herdeiros da miscigenação, que, somados aos negros, fazem a maioria dessa 

população”. O estudo ainda sugere que a maioria da classe C é jovem, negra e magra. 

Tais dados denotam que a revista não representa a mulher que é a maioria do seu 

público leitor – e, provavelmente, colaborador. Por que Sou mais Eu não seleciona 

                                                           
48

 Até o transcurso da pesquisa não constaram capas trazendo mulheres negras ou com representações 

desse grupo. Apenas em Janeiro de 2015, na edição 426, a publicação trouxe uma mulher negra na capa. 

Neste mesmo ano, as capas passaram a exibir com maior frequência outros tipos de histórias de vida além 

de receituários de dietas.  
49

 “A Classe C urbana do Brasil 2010: Todas as informações relevantes Análises & Insights”. Disponível 

em: http://www4.ibope.com.br/download/Classe_C.pdf. Acesso em: 17 jun. 2013.  

 

http://www4.ibope.com.br/download/Classe_C.pdf
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mulheres negras com frequência? Por que o problema de excesso de peso é evidenciado 

como o que mais aflige a classe C, público-alvo da revista?  

Acreditamos que mais uma vez aqui se desenha o que Ciampa (2005) 

conceituou como “identidades pressupostas”. Para além de uma demarcação classista, 

Sou mais Eu reverencia os demais moldes das revistas impressas femininas, ao menos 

na maioria de suas imagens de capa e mesmo que esta não alcance o patamar de diva. 

Ao priorizar a mulher de pele clara, que, mesmo miscigenada, preserva traços de uma 

época de colonização europeia, a revista se assemelha às demais publicações criadas 

para mulheres. É nesse ponto também que podemos questionar a parceria entre revista e 

leitora e o esforço de tratá-la como colaboradora soa artificial. 

 Há várias possibilidades de ganhar dinheiro na revista. Além da própria 

exposição, há enunciados sobre atividades informais, como transformar roupas e 

acessórios, aproveitar promoções etc. Podemos citar a chamada de capa: “O milagre da 

decoração: transforme um cômodo em dois sem obra!” (SME, edição 351, de agosto de 

2013). A matéria sugere, ao mesmo tempo, dois benefícios: a possibilidade de aumentar 

o tamanho da casa e a economia, uma vez que custos com reformas são normalmente 

considerados altos. 

Figura 27 – Matéria “Uma divisória: um novo quarto”. 

 

Fonte: Sou mais Eu, edição 351, agosto de 2013, p.22-23. 

 

A leitora Maria Aparecida Moreira Bovolon relata: “Uma divisória usada 

me fez ‘ganhar’ um quarto”. A colaboradora enfatiza que vivia em lua-de-mel como o 

“maridão” em um “quarto-sala-banheiro” até o nascimento do filho. A vida íntima do 

casal estava comprometida, já que dormiam os três no mesmo quarto. Depois do filho 
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perceber algo estranho no comportamento noturno dos pais, a leitora exigiu uma atitude 

do marido, que instalou um cortina. Porém, após dois anos, a cortina também 

incomodava. “Foi meu maridão mesmo quem colocou a divisória! [...] Ele pesquisou 

bastante e acabou encontrando uma loja no bairro mesmo, vendendo divisórias de 

madeira usadas, daquelas próprias para escritórios” (p. 22). A matéria de duas páginas 

traz as imagens do “antes” e “depois” da transformação e enfatiza a felicidade de Maria 

Aparecida e do filho com a nova situação. Um quadro informativo nomeado de “Da 

redação” explica para a leitora sobre divisórias, tipos, vantagens e desvantagens. E no 

espaço “Vitrine”, ao lado, anuncia alguns tipos e seus respectivos preços.  

Da análise do eixo de Sou mais eu, percebemos que a construção do sentido 

de “ser mulher”, com base nas representações da revista e segundo Fairclough (2003), 

se ancora em um constante rearranjo, pautado em uma concepção dialética da relação 

entre eventos discursivos. No caso de Sou mais Eu, existem dois planos paralelos de 

enunciados. No primeiro plano, o da imagem, ao tentar representar a mulher da classe 

C, tomando como base atributos de uma mulher de classe mais alta – sobretudo pela 

maioria de suas eleições de capa – Sou mais Eu procura modelar-se como outras revistas 

femininas; no segundo plano, seus conteúdos textuais, dispostos no mesmo espaço, 

retomam temas voltados para a classe; midiaticamente associada à quantidade de 

dinheiro que (não) possui. Podemos observar, mais uma vez, através das práticas 

discursivas desse segmento de revistas, um processo de fixação/estabilização da 

construção identitária da mulher da classe C, em especial pela negação da sua diferença 

em relação a outras classes: o bolso. 

 

 
4.2.2 Eu emagreço 

 

Os verbos “Perdi” e “Sequei” são as palavras que aparecem com mais 

frequência nas capas da revista Sou mais Eu. Esses verbos destacam o objetivo mais 

proeminente da publicação. Encontramos, além desses verbos, os vocábulos “como” e 

“guia”, que reforçam o caráter disciplinador da revista, especialmente em se tratando do 

tão sonhado e valorizado corpo estandardizado, curvilíneo, magro. Apesar da maioria da 

população presente nessa classe não estar entre os grupos que mais apresentam 

problemas relacionados ao excesso de peso ou obesidade, as seleções de histórias de 

vida narrando uma história milagrosa procuram exemplares de mulheres insatisfeitas, 

que foram rejeitadas, foram demitidas ou humilhadas em função do peso. A crítica 
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social, e não necessariamente um problema de saúde, é apontada em todos os relatos das 

revistas analisadas.  

Emagrecer é uma das formas de ser em Sou mais eu. Os relatos das dietas 

apontam aspectos estéticos, mas ancoram-se em um elemento bastante disseminado 

neste tipo de mídias: a autoestima “feminina”. Esse tipo de elemento, assim como a 

própria legitimação pelo corpo magro, são conteúdos, de acordo com Buitoni (2009), 

relacionados ao “novo” perpetuado pela imprensa feminina. “A mulher é instada a 

renovar-se dia a dia, da cabeça aos pés. Da roupa, da maquiagem, dos cabelos, passa-se 

ao corpo: faça plástica, é preciso ser totalmente nova” (p. 196). O tema da magreza que 

nos é contemporâneo não é novo. Porém, atualmente está associado a outros referencias 

como saúde, qualidade de vida. Mais que um dever para ser bela, ser magra passou a ser 

uma exigência para uma vida sadia, longeva. É preciso ser totalmente magra, gordura 

zero, e Sou mais Eu, como as demais revistas femininas em circulação, não poderia 

desprezar tal demanda.  

Costa (2011) levanta um detalhe importante também percebido nas demais 

revistas deste corpus: um forte apelo à dieta ao lado de receitas culinárias. 

“Paradoxalmente, existem, de um lado, o apelo à dieta e o culto ao corpo e, de outro, o 

mecanismo que inviabiliza o alcance do peso desejado: receitas de pratos extremamente 

calóricos” (p. 78). Esses paradoxos estão relacionados ao fato de que, “na imprensa 

feminina, a mulher está, metaforicamente e metonimicamente, ligada aos seus papéis 

sociais básicos: dona de casa, esposa, mãe (...)” (BUITONI, 2009, p. 200). As leitoras 

provavelmente também cozinham, são donas de casa etc.  

Dietas estamparam as quatro edições analisadas. Além de evidenciar o antes 

e o depois, das “colaboradoras”, há um destaque em números de quanto peso foi 

perdido. O texto é realçado em amarelo e azul, ao lado das fotos, pode haver pequenos 

quadros ou balões com alguma informação extra, como a motivação para emagrecer, o 

“segredo” e mais um com os dizeres: “GANHE até 1.000 com a sua história/dieta”. 

Quatro mulheres, quatro histórias sobre perda de peso que mereceram ser destacadas na 

publicação.  

A primeira, “Perdi 29 kg com a nova fruta que emagrece. É o mirtilo!”, é o 

relato de Chistine Alves (SME, janeiro de 2013) sobre seu drama de se sentir uma 

“gorda nojenta”. Ela relata que sempre foi fofinha, mas no Ensino Médio ela aumentou 

21 kg rapidamente. Sua “atitude” em relação ao peso passou a mudar quando ela se 

deparou com uma etiqueta de tamanho especial: “Não sei explicar direito, mas senti 
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como se aquelas palavras esfregassem na minha cara o comodismo, as desculpas sem 

fim e a falta de vergonha na cara que haviam me feito chegar aos 90kg” (p. 10). Além 

disso, as piadas na escola, as críticas da própria família passaram a ser uma fonte de 

tristeza para a estudante.  

 

Figura 28 – Capa Sou mais Eu, edição 322, janeiro de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida, ela conta como encontrou no mirtilo a solução para sua dieta, 

demonstra o cardápio que segue. “Da redação” mais uma vez vem para respaldar a 

história narrada e confirma os benefícios do mirtilo em dieta, lançando mão, inclusive, 

dos dados de uma pesquisa desenvolvida por uma universidade do Texas. Uma 

nutricionista ensina receitas com o alimento. No final, o enunciador sugere produtos à 

base do alimento para compra e consumo. 

“Perdi 53 kg com o shake de chia” é história de Helen Monike (SME, 

agosto de 2013) e a experiência de dividir as roupas com o pai por conta do excesso de 

peso.  
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Figura 29 – Capa Sou mais Eu, edição 351, agosto de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente, “Todo mundo era gordinho e achávamos isso normal” (p. 08). 

Com o tempo, Helen Monike percebia que as amigas arranjavam namorados, enquanto 

ela não: “Reconheço que meu visual não ajudava: além dos quilos extras, as roupas 

masculinas me deixavam bem pouco atraente. Feminilidade zero! Aí, era esnobada 

pelos meninos e me sentia um lixo” (p. 09). A motivação para mudar veio com a dieta 

do pai e por não caber mais na calça tamanho 54. A matéria, com três páginas, também 

disponibiliza “O cardápio de Helen”, receitas com a semente de chia, embasada 

novamente pela fala “Da redação”. O diferencial nessa matéria é a voz dada ao Elizeu 

Pereira, pai da estudante, narrando os problemas alimentares da filha e sua “vitória” na 

luta conta a balança.  

Figura 30 – Matéria “Dieta de Helen Monike”. 
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Fonte: Sou mais Eu, edição 351, agosto de 2013, p.8-9. 

 

A capa de Gabriela Votre conta um jeito diferente para a perda de peso 

“Sequei 43 kg dançando zumba” (SME, junho de 2014). Neste caso, não é destacado 

um alimento ou suco e sim uma atividade física. “Sem cirurgia e nem remédio!” a 

professora de dança educacional conseguiu o corpo desejado. A narrativa explora a 

batalha constante de Gabriela com o peso. Inclusive pelo fato de ter se divorciado e ter 

sido trocada por uma mulher “bem magrinha”. Esse evento abalou ainda mais a 

autoestima da leitora, que reencontrou na dança um jeito divertido para emagrecer. 

Além disso, através de um programa de TV, a leitora passou a fazer uso da água de 

berinjela. 

Figura 31 – Capa Sou mais Eu, junho de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porém, pela chamada de capa, a leitora deduz que a entrevistada perdeu 43 

kg praticando zumba, o que não é verdade, pois, segundo o relato, a professora já havia 

perdido 25 quilos em dietas anteriores. “O ritmo do momento e um cardápio balanceado 

me ajudaram a secar os últimos 18 kg e vestir o tão sonhado manequim 40!” (p. 06).  
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Figura 32 – Matéria “Dieta Gabriela Votre”. 

 
 

Fonte: Sou mais Eu, edição 397, junho de 2014, p.6-7. 

 

O “Cardápio de Gabriela” é divulgado. Assim como os anteriores, é 

recheado de “Dicas da nutricionista”, uma profissional que avalia o cardápio das 

leitoras. “Da redação” explica o que é zumba, orienta sobre frequência, quem pode ou 

não praticar. Além disso, ensina receitas com água de berinjela, tudo para a dieta ser um 

sucesso. Na última matéria envolvendo corpo, temos a história de Gisela Campos: 

“Sequei 17 kg com a dieta prática das proteínas” (SME, edição nº 380, de fevereiro de 

2014).  

Figura 33 – Capa Sou mais Eu, fevereiro de 2014. 
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A atual modelo narra tudo que sofreu em função do “excesso” de peso e 

como foi difícil dar a volta por cima. A dieta prática da proteína é composta 

basicamente por claras de ovo. Receitas são dispostas no Cardápio da Gisele, tudo 

respaldado mais uma vez pela fala “Da redação”. Todas as matérias anteriores focam no 

“depois” da dieta, o quanto a vida das leitoras-colaboradoras mudou, ficou mais feliz. 

Nessa não é diferente. Porém, o “depois” é ainda mais explorado. Além de modelo, a 

leitora participou de um concurso de miss em sua cidade, obteve reconhecimento e 

passou a trabalhar com o corpo, criou um blog e passou a estabelecer uma nova relação 

consigo mesma e com os demais depois de conquistar a “boa forma”.  

Tudo que conquistei, seja participação do Miss, gravação de clips, 

comerciais, catálogos, desfiles, editoriais, figuração, enfim, tudo sempre teve 

um sabor muito mais especial pra mim devido ao meu passado. Parecia, e até 

hoje parece, que a pessoa que fez e conseguiu tudo isso é aquela da foto, 

aquela imagem, e não eu mesma. [...] Hoje, as pessoas me procuram para 

dizer “Eu sou como você era antes, quero ficar assim também, achei 

que não fosse possível, mas se você conseguiu, também consigo, me ajuda?”. 

E eu tento ajudar o máximo que posso a todas que me procuram. Tento me 

dedicar a responder cada leitora, porque sei o que elas sentem e o quanto esse 

retorno é importante. (p. 09). 

Em todas as histórias, o antes, marcado pelo excesso de peso, em um 

contexto sem glamour, dá lugar a uma mulher confiante, em roupas justas e curtas. Um 

ponto merece destaque: na maioria das edições da revista em 2014, o verbo “perder” é 

substituído pelo verbo “secar”, denotando que não é mais suficiente a perda de peso. 

Entendemos que a proposta do enunciador na troca de verbos pode estar relacionada à 

ideia de que o peso perdido pode ser recuperado – como perder um objeto e depois 

encontrá-lo –, enquanto secar transmite a ideia de livrar-se do peso de forma mais 

definitiva. A revista prioriza dietas novas. Cada capa traz uma dieta inovadora e 

eficiente. Não há repetição quanto ao produto – quase mágico – associado à perda de 

peso.  

Outro detalhe permanente na dieta da capa é a estrutura do texto: a matéria 

“Dieta da capa” traz o antes e o depois, a imagem do cardápio de cada leitora, e toda 

diagramação é organizada de forma didática: (1) história de como a mulher era antes de 

perder peso (infeliz, sem namorado/trocada por outra mais magra, sentimento de culpa, 

baixa autoestima); (2) como encontrou motivação para emagrecer (programas de 

televisão ou internet, amigos/familiares, não servir mais nas roupas etc.); (3) o passo a 

passo da dieta; (4) dicas da nutricionista e informações complementares “Da redação”; 

(5) como ficou a vida depois da perda de peso (mais feliz, mais bem sucedida, mais 

admirada e paquerada, motivação para novos projetos, entre outros aspectos positivos). 
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Os agendamentos temáticos das convocações nas dietas propõem a 

transformação do corpo (PRADO, 2011, p. 03), mas também a transformação da vida, a 

transformação de tudo que estava, de algum modo, ligado ao excesso de peso. Perder 

peso é uma conquista e uma forma de reconhecimento. Quando eu emagreço, eu sou 

mais eu agora que antes, eu posso mais, eu conquisto mais, basta ver o antes da 

imagem e o depois do discurso. Mas “Que corpos são possíveis nesse imaginário das 

revistas?” (PRADO, 2011, p. 05). Apenas corpos realmente modificados, corpos secos, 

corpos que se engajaram na reeducação alimentar. Um novo modo de vida, o magro, 

uma nova identidade, de mulher-magra, de mulher-poderosa, de mulher-vencedora.  

Essa identidade que surge como representação de meu estar-sendo (como 

uma parcialidade) se converte num pressuposto de meu ser (como totalidade), 

o que, formalmente, transforma minha identidade (entendida com um dar-se 

numa sucessão temporal) num dado atemporal – sempre presente (entendida 

como identidade pressuposta re-posta numa sucessão temporal). Isso ocorre 

porque compareço perante outrem como o representante de mim-mesmo, a 

partir dessa pressuposição de identidade, que se encarna como uma parte de 

mim-como-totalidade. Essa identidade pressuposta não é uma simples 

imagem de mim-mesmo, pois ela se configurou na relação com outrem, que 

também me identifica como idêntico a mim-mesmo; desse modo, ao me 

objetificar (e ser objetificado por outrem) pelo caráter atemporal 

(formalmente) atribuído à minha identidade, o que estou sendo-como-parte 

surge como encenação da totalidade-de-mim (seja pra mim, seja para 

outrem); isso confunde meu comparecimento frente a outrem (eu como 

representação de mim) com a expressão da totalidade dos meu ser (de mim 

como representado) (CIAMPA, 2005, p. 173) (grifos do autor).  

É essa identidade como magra que vai ser estampada na revista e que servirá 

de modelo para outras se apresentarem diante do outro também como magra. É para 

essa identidade parcial que capa e matéria elaboram seus discursos, e não para sua 

totalidade.  

No próximo tópico, detalhamos o espaço dedicado a formas de ganhar 

dinheiro a partir de histórias de sucesso selecionadas pela publicação. Observamos que 

os discursos envolvendo ganho de dinheiro, em sua maioria, selecionam histórias 

envolvendo alguma atividade informal. 

 

 

4.2.3 Eu lucro  

 

A leitora apresentada em Sou Mais Eu sabe como usar o próprio dinheiro ou 

como conseguir dinheiro com relativa facilidade. No subitem “Eu lucro”, analisamos 

discursos envolvidos no âmbito financeiro divulgado pela revista. Após levantamento 

sobre os vocábulos mais recorrentes na revista Sou mais Eu, Costa (2011) verificou a 

ocorrência mais frequente do cifrão R$. Por mais que dietas tenham se constituído como 
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o padrão predominante de capas na publicação, em meio a essas histórias, aquelas 

focadas no uso/ganho de dinheiro também se sobressaem. 

Os discursos envolvendo ganho de dinheiro normalmente trazem histórias 

envolvendo alguma atividade informal. Mas, para que a narrativa seja selecionada, é 

preciso haver um ganho relativamente alto em dinheiro, além das atividades serem 

descritas como funções que não exigem muito tempo ou esforço, sendo “quase” um 

passatempo para as mulheres entrevistadas.  

É importante destacar que, em todas as edições da revista, desde o seu 

lançamento em 2006, é estabelecida uma relação entre o trabalho informal e a garantia 

de excelente rentabilidade. Em todas as capas, há pelo menos uma chamada textual, 

demonstrando um modo rápido, fácil e bem sucedido de ganhar dinheiro via ocupação 

informal.  

A crescente inserção da mulher no mercado de trabalho e sua apropriação da 

leitura colaboram para o surgimento de um variado universo de títulos de magazines 

femininas cada vez mais especializadas em perfis e demandas específicas. Dentro dessa 

efervescência de revistas, chama atenção como Sou mais Eu aborda o trabalho feminino. 

Há, na publicação, uma clara predileção em abordar o trabalho informal como forma 

mais eficaz para a melhoria da qualidade de vida e aumento da renda. As leitoras narram 

suas histórias de sucesso no ramo, sem que haja, por parte da revista, uma discussão 

crítica sobre o tema da informalidade e as dificuldades do subemprego.  

Em se tratando especificamente do conceito de informalidade, é preciso a 

ressalva de que este termo “se constitua num dos mais polêmicos da literatura de 

economia e sociologia do trabalho, que comportam, ao longo da história, inúmeros e 

significativos usos” (FILGUEIRAS; DRUCK; AMARAL, 2004, p. 212).  

Desse modo, pode-se distinguir o espaço econômico-social das atividades 

econômicas informais a partir de dois critérios distintos que dão origem a três 

conceitos de informalidade. O primeiro desses critérios distingue o formal do 

informal a partir da respectiva lógica de funcionamento das atividades, isto é, 

se elas são atividades tipicamente capitalistas ou não, enquanto o segundo 

critério delimita essa diferença a partir da legalidade ou ilegalidade dessas 

atividades (FILGUEIRAS; DRUCK; AMARAL, 2004, p. 213). 

Ainda de acordo com os autores, também nos anos 70, passou-se a analisar a 

informalidade associada a atividades “não capitalistas”, definidas como aquelas que não 

se sustentam a partir da lógica da mais-valia, nem pela separação entre o capital e o 

trabalho. Estariam neste ramo de atividade os trabalhadores autônomos e as economias 

familiares, caracterizado por Neves e Pedrosa (2007) como segmentos que se 
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desenvolvem subordinados aos processos mais gerais do capitalismo, e que se contraem 

ou expandem conforme o ciclo econômico. Apesar das diferenças em relação ao termo, 

tais modalidades têm em comum a exploração capitalista direta ou indireta da força de 

trabalho, por mais que não haja uma forma definida de subordinação.  

Partimos da noção de trabalho informal como aquela forma de trabalho que 

se adequou às necessidades do processo nomeado por Harvey (1992) de “acumulação de 

capital flexível”, processo que tem configurado a maneira de constituir as novas 

perspectivas e arranjos do setor produtivo no sistema capitalista. Segundo Eufrásio 

(2011), nesse contexto, muitos precisam se submeter às formas de trabalho precário, 

caracterizadas pela falta de vínculo e desproteção social, em conformidade com as 

condições de subempregos, marginalidade, precarização e dependência econômica. Para 

Bomfim (2005, p. 32),  

a informalidade passa a ser analisada a partir das novas dinâmicas da 

reestruturação produtiva do capital, tratando-se de um fenômeno em 

expansão, que envolve tanto os países centrais quanto os periféricos. A 

informalidade deixa de se referir somente à economia ilegal ou não registrada 

para fazer parte também da estrutura produtiva dos mercados formais através 

dos processos de flexibilização.  

Com base na autora, o processo de informalidade é consequência da adoção 

de modelos de empresas enxutas, serviços terceirizados, trabalhadores temporários, 

autônomos e do trabalho em domicílio, seja o que o trabalhador executa em casa, seja o 

que o trabalhador executa de casa em casa ou a convite de um cliente específico (bem 

como, em certos casos, de uma clientela já formada
50

). Entre as razões que podem 

explicar o aumento de mulheres no mercado informal, Kon (2003, 2006) destaca a 

diferença de salário entre homens e mulheres, além da baixa ocupação destas em cargos 

de comando e chefia. Há ainda, segundo a autora, a necessidade de complementar a 

renda familiar, uma vez que muitas vezes o emprego do parceiro não é suficiente para 

os custos da casa. Vale destacar que a diferença ocorre também pelo acesso mais restrito 

às ocupações formais, um dos motivos de restrição pode ser simplesmente a mulher está 

em idade fértil ou indicar planos em relação a filhos em uma entrevista de emprego.  

Não foram encontrados dados que relacionassem a classe social à ocupação 

da mulher nos setores formal e informal. Mesmo assim, com base nos dados do IBGE, 

pode-se inferir que a maioria das mulheres no mercado informal é da classe C. Este fato 

                                                           
50

 Determinadas mulheres, por exemplo, que trabalham com venda de produtos de beleza, roupas ou 

coisas do gênero, de casa em casa, depois de um tempo no ramo costumam constituir uma clientela bem 

fiel, com quem mantém certa relação de amizade. Profissionais como essas têm amplo espaço em revistas 

femininas como Sou mais eu. As páginas que seguem apresentarão alguns exemplos dessas profissionais. 
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pode ser complementado com dados do Instituto Data Popular
51

, em que elas 

correspondem a 36 milhões mulheres que, até o fim deste ano, terão movimentado 158 

bilhões de reais; o equivalente a 30% da renda de todas as brasileiras. As mulheres da 

classe C, ainda segundo o Data Popular, são também as que mais levam dinheiro para 

casa: contribuem, em média, com 41 reais a cada 100 reais da renda familiar, sendo 

30% das famílias chefiadas por mulheres. 

A produção de uma revista que circula enunciados dessa natureza esboça o 

momento de extrema instabilidade presente no mundo trabalho, em que “a 

informalização do trabalho torna-se, então, um traço constitutivo e crescente da 

acumulação de capital dos nossos dias, uma vez que se torna cada vez mais permanente 

na fase da liofilização organizativa” (ANTUNES, 2011, p. 408, grifo do autor). Ainda 

segundo o autor, esse processo se acentua porque vivenciamos “a erosão do trabalho 

contratado e regulamentado dominante no século XX” (p. 411) e sua substituição por 

demais formas de trabalho, como o empreendedorismo, o cooperativismo e ainda o 

voluntarismo. Processos que remetem a uma crise estrutural e ainda sem uma clara 

definição do que significará tal adaptação das indústrias, empresas e pessoas ao 

capitalismo tardio.  

Partindo da noção de discurso como constituído por processos ideológicos e 

políticos, percebe-se que a produção desse tipo de texto pela revista tem relação direta 

com contexto de trabalho atual. Um tempo em que a informalidade deixou de ser uma 

prática temporária para ser continuamente reforçada e difundida através de valores 

como o empreendedorismo.  

Segundo Sabino (2010, p. 01), o empreendedorismo “aparece como resposta 

‘necessária’ à alavancagem econômica local e regional e ao auto sustento de milhares de 

famílias pobres”. Numa perspectiva macro, o discurso da revista expressa a realidade de 

um mercado de trabalho cada vez mais seletivo e excludente, em que não há lugar para 

todos.  

A matéria “Seja você a sex shop! Leitoras contam como ganhar até R$ 

1.800 revendendo produtos eróticos” é narrada por duas personagens com motivações 

                                                           
51

 Segundo dados do site, o Data Popular surgiu para entender melhor a população brasileira em sua 

diversidade. O foco de pesquisa é o universo popular. Desde 2001, a consultoria de pesquisa acompanha o 

crescimento e desenvolvimento das classes C, D e E e sua visão de mundo, seus valores e sua inserção no 

mercado consumidor em todo o país, acumulando o conhecimento necessário para ser referência na 

produção de estudos sobre os mercados emergentes brasileiros. Disponível em: 

http://www.datapopular.com.br/ . Acesso em: 29 abr. 2013.  

 

http://www.datapopular.com.br/
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distintas em relação à venda de produtos eróticos. Uma delas é Erika Pinto, e, com base 

em seu relato, a entrada nesse ramo de vendas foi motivada pela alta lucratividade e 

pelo nascimento do primeiro filho. Além disso, o baixo salário do emprego de secretária 

lhe obrigou a procurar uma renda extra. Porém, as vendas se tornaram um sucesso. 

Assim, ela optou por deixar o emprego e dedicar-se exclusivamente à atividade, pois 

esta lhe rendia mais tempo livre e dinheiro que o emprego anterior: “Organizo quatro 

reuniões por mês e já ultrapassei a marca de 50 clientes ativas. Lucro em média R$ 

1.800, por mês. Trabalho sem horário fixo” (p. 20).  

Figura 34 – Matéria “Seja você a sex shop!”. 

 
 

Fonte: Sou mais eu, edição 322, p.20-21. 

A outra mulher é Valdilene Gomes, que, diferentemente das demais 

entrevistadas, concilia a atividade informal com o emprego de frentista. Segundo 

Valdilene, seu dom para as vendas e a possibilidade de ganhar mais foram os 

determinantes para começar a vender produtos eróticos. Na entrevista, ela destaca as 

aquisições advindas da venda dos produtos: “Minha vida só tem melhorado nos últimos 

tempos. Tirei minha habilitação e comprei uma moto, armários, piso para o banheiro e 

troquei a caixa d’água [...]. Tudo isso graças à revenda de produtos eróticos”.  

“Tá bombando (sic)! ‘Faturo R$ 3.500 com patchwork’. Passo a passo pra 

você começar a lucrar já” (SME, edição nº 351, agosto de 2013) é a história de Fabiana 

Giandoso, artesã que também largou o emprego formal para poder “ser mãe em período 

integral!” (p. 20).  
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Figura 35 – “A renda de R$ 3.500 com a venda de patchwork”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sou mais eu, edição 351, agosto de 2013, p.20-21. 

A entrevistada conta como se aperfeiçoou na técnica de pathwork e as 

estratégias que utiliza para manter suas vendas, como a criação de um site de vendas e 

um blog para divulgação. Suas declarações em relação ao empreendimento são todas 

positivas: “Minhas vendas cresceram e meu lucro mensal passou para R$ 3.500! [...] O 

negócio estava indo tão bem que nos mudamos para uma casa maior [...]. Sou 

totalmente realizada! Posso passar tanto tempo com meus filhos trabalhando com o que 

amo! Graças ao meu negócio, tenho uma qualidade de vida excelente – não preciso nem 

pegar trânsito! O que mais eu poderia querer?” (p. 21). Na matéria, há espaço para 

ensinar a leitora sobre venda de artesanato patchwork, com dicas “Da redação”. E 

também é ensinada a confecção de uma peça a partir da técnica.  

A última história, “‘A venda porta a porta me ajudou a vencer o câncer’. 

Fature R$ 2 mil trabalhando na hora que quiser” (SME, edição nº 397, junho de 2014), 

traz Tatiana Linces Braga e seu drama de recomeçar do zero, após perder o emprego e 

descobrir um câncer.  
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Figura 36 – Matéria “Renda de 2.000 e a ‘cura’ do câncer com a revenda de produtos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sou mais Eu, edição 397, junho de 2014, p.18-19. 

Inicialmente, a leitora conta como era bem sucedida no emprego, como foi 

difícil ficar desempregada após a empresa falir e ainda descobrir que estava doente no 

mesmo período. Cada vez mais abatida com as recentes notícias, Tatiana Linces Braga 

conta que uma amiga da família incentivou ela e sua mãe a serem revendedoras de 

cosméticos. Mesmo com as dificuldades em relação ao tratamento quimioterápico a que 

se submetia, a leitora não desanimou e prosperou: “Trabalhar com isso durante o 

tratamento foi minha salvação. Me sentia útil e ocupava a cabeça com coisas 

importantes. Sem falar que fez bem para minha família... Hoje, ganhamos R$ 2 mil por 

mês com a revenda dos produtos, e há três anos estou recuperada!” (p. 19). A matéria 

ainda conta com a fala da mãe da entrevistada, narrando o quanto a revenda de produtos 

foi determinante para a melhora da filha. “Da redação” ensina “Os 5 mandamentos do 

sucesso na hora de vender porta a porta” a partir da dicas de consultora de venda direta, 

para demonstrar como é possível e simples organizar o próprio negócio.   

A opção pelo trabalho informal nas duas primeiras edições citadas ocorre, 

segundo Kon (2003), porque essas atividades são mais flexíveis. As mulheres 

conseguem conciliar suas atividades domésticas com as profissionais por conta de uma 

jornada de trabalho mais curta. Outra razão é que muitas dessas atividades profissionais 

podem ser desenvolvidas no próprio lar. 

As primeiras duas matérias analisadas apresentam a atividade informal 

como a saída mais eficaz para a obtenção de dinheiro, embora a informalidade não seja 

apontada como a única forma possível de trabalho, diferentemente do terceiro caso, em 

que a venda de cosméticos foi a única alternativa.  
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Em relação ao significado identificacional, notamos que a publicação opta 

por apresentar o discurso das entrevistadas, de forma a não dar visualidade às 

problemáticas envolvidas na procura e permanência de emprego para mulheres que têm 

filhos ou que não possuem as formações exigidas na atualidade para a ocupação de 

funções cada vez mais complexas e mal remuneradas.  

Além disso, as seleções operadas pela publicação para elucidar o lucro 

envolvido em cada atividade são marcadas por aquilo que Fairclough (2003) denominou 

de “seleção lexical”, ou seja, a escolha realizada pelo enunciador para convocar a uma 

leitura não só atenuada, mas também positivada das atividades desenvolvidas pelas 

quatro mulheres. A escolha lexical realizada pelo enunciador de Sou mais Eu 

expressaria a imagem social que as matérias da revista engendram no processo 

discursivo tanto de produção quanto de leitura.  

Os títulos das matérias, a repetição ao longo destas dos valores alcançados e 

nenhum parágrafo dedicado ao tempo habitual dedicado à atividade ou custos 

decorrentes de eventuais perdas ou possíveis maus pagadores, configuram elementos 

bastante eficazes de convocação para leitura e execução desse tipo de receituários. 

Inferimos isso por conta desse estilo de discurso no contexto de uma revista feminina 

popular, em que 39% de suas leitoras não têm qualquer tipo de forma de trabalho; além 

de estratégias de valoração, inclusive em reais, que essas histórias vêm recebendo 

dentro da publicação ao longo dos anos.  

Notamos ainda que, diferentemente de outras revistas femininas, que 

abordam temas como carreira ou sucesso profissional, Sou mais Eu não seleciona 

histórias para sua capa ou chamadas de capa de outros tipos de trabalho ou formas de 

empregabilidade. Tais seleções de narrativa funcionariam, dentro da perspectiva 

faircloughiana, como elementos fornecedores de direções e sentidos para uma possível 

leitora em situação parecida, na interpretação de seu momento atual. 

De que maneira essas representações de trabalho publicadas em Sou mais 

Eu e as histórias das leitoras no desenvolvimento de suas atividades contribuem para a 

construção de suas identidades? 

Notamos nas matérias relacionadas ao trabalho informal uma forte adesão 

ao discurso sustentado pelos valores liberais, em especial o empreendedorismo. Trata-se 

de um fenômeno nomeado por Gorz (2005) de “auto-empreendedorismo”, fenômeno em 

que não mais há diferença entre o sujeito e a empresa, pois ele se torna a própria 

empresa. 
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 A pessoa deve, para si mesma, tornar-se empresa; ela deve se tornar, como 

força de trabalho, um capital fixo, que exige ser continuamente reproduzido, 

modernizado, alargado, valorizado [...]. Ela deve ser sua própria produtora, 

sua própria empregadora e sua própria vendedora, obrigando-se a impor a si 

mesma constrangimentos necessários para assegurar a viabilidade e a 

competitividade da empresa que ela é (GORZ, 2005, p. 23, grifos do autor). 

De um modo geral, para Kon (2006), fica clara a existência de uma ligação 

sistemática entre os setores formais e informais, e por conta disso pode-se dizer que a 

economia informal não é uma condição individual, por mais que haja, em alguns casos, 

uma escolha pessoal. Trata-se, ao contrário, de um processo de geração de renda 

caracterizado pela condição principal de não haver regulamentação legal por empresas 

ou instituições da sociedade em que semelhantes atividades sejam reguladas. 

Quando Ciampa (2005) analisa a estória de Severino e a história de 

Severina, o autor remete à questão da atividade de Severino e sua cristalização, 

inclusive quando esta se sobrepõe a outras identidades: “Severino é lavrador, mas já não 

lavra: a personagem Severino-lavrador subsiste independente da atividade que a 

engendrou; torna-se algo com poder sobre o indivíduo, mantendo e reproduzindo sua 

identidade, mesmo que ele esteja envolvido em outra atividade” (p. 139). Do mesmo 

modo quanto à mulher: embora trabalhe fora, é a atividade de casa que ainda muitas 

vezes a caracteriza. Em outras classes sociais, mesmo quando a mulher contrata 

terceiros para essa tarefa é também ela quem orienta o modo de fazer: a faxina, as 

refeições, o cuidado com os filhos etc. Não é à toa que motivações dessa natureza sejam 

apontadas em duas das quatro histórias analisadas. 

Por mais que exista certa liberdade para a colaboradora ou colaborador – 

embora no corpus apenas mulheres tenham sido conteúdo das histórias, homens 

esporadicamente também podem participar da revista – na elaboração de suas 

narrativas, com base em Prado (2011), podemos questionar: que modos de vida e de 

trabalho são possíveis em Sou mais Eu? Que mapas o público leitor interessado em 

aparecer na publicação precisa traçar para efetivamente ser lecionado? Em relação ao 

trabalho, as mulheres e suas atividades lideram as matérias sobre o tema.  

Apesar da benesse em torno das atividades descritas, já que as histórias 

sempre narram empreendimentos bem sucedidos, pode-se questionar: por que não há na 

revista a mesma oferta de atividade para o público C masculino? Segundo Neves 

(2001), pode-se dizer que tais discursos existem para a mulher e não para o homem por 

conta das formas históricas de inserção de homens e mulheres no mercado de trabalho. 

Segundo a autora, a inserção é marcada pelas representações de masculino e feminino 
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culturalmente construídos, e essas representações são a base da divisão sexual do 

trabalho, determinando o lugar da mulher e do homem nos postos de trabalho. E parece 

que também fora deles. 

 Ainda que na atualidade os homens participem mais das atividades 

domésticas e no cuidado dos filhos, são as mulheres que carregam a obrigação da 

maternidade e da organização da casa. Mesmo aquelas que possuem renda própria e não 

dependem materialmente do companheiro também precisam equilibrar uma dupla ou 

tripla jornada de trabalho. E, nesse ponto, as atividades veiculadas em Sou mais Eu vão 

ao encontro de possíveis leitoras que, eventualmente, tenham, em algum momento, 

abdicado de uma profissão ou cargo em função das demandas do lar e dos filhos e 

precisam adquirir dinheiro ou realizar uma atividade “no tempo livre”.  

Desse modo é importante destacar o papel da revista na naturalização dessa 

forma de inserção laboral feminina, uma vez que se contribui na disseminação da ideia 

crescente de que extensas jornadas (às vezes múltiplas jornadas) é característica da 

“identidade” feminina.  

 

 

4.2.4 Eu apareço  

 

Desde a primeira capa da publicação (figura 1) Sou mais Eu expressa seu 

estilo: histórias de pessoas anônimas em todas as edições, a voz e a imagem da leitora-

colaboradora em todas as páginas. Os contratos de comunicação propostos vão ao 

encontro de uma perspectiva de visibilidade: “Não deixe de enviar sua história de 

superação, dieta, amor, sexo, traição, beleza, trabalho, decoração saúde e casos 

engraçados” (SME, edição nº 351, agosto de 2013). 
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Figura 37 – Chamada “Veja como é fácil participar”. 

 

Fonte: Sou mais eu, edição 397, junho de 2014, p.02.  
 

Uma revista que tem por missão “Ser palco para as pessoas comuns 

contarem suas histórias extraordinárias” (MÍDIA KIT, 2014, p. 26) elabora um tipo de 

discurso voltado para pessoas que querem aparecer, quem tem algo a dizer, quem quer 

algum tipo de sucesso, visto que, ao se apresentar em um palco, podemos ser ignorados, 

mas também podemos ser aplaudidos e alcançar muito sucesso. Partindo do 

questionamento: “o que significa ser uma mulher de sucesso nas revistas femininas” 

(PRADO, 2011, p. 04), o que significa sucesso nas páginas de Sou mais Eu?  

A sociedade de consumo ascendente nos anos 1960 e 1970 vai dando lugar à 

sociedade da comunicação. O contemporâneo abre espaço ao indivíduo e a 

passividade atribuída à televisão, por exemplo, é substituída por uma febre de 

atividade e interatividade, que transforma o imaginário do consumo como 

sinônimo de bem-estar na importância da capacidade de se comunicar e se 

superar. Este deslocamento pode ser verificado um pouco por toda parte, 

mas, sobretudo, na promoção das tecnologias da comunicação em que os 

indivíduos, por meio de numerosos dispositivos buscam visibilidade e 

intervenções na sociedade, instaurando novas linguagens, lugares e padrões, 

notadamente ligados ao mundo do entretenimento, da música, da moda e da 

cultura de um modo geral, movida pela democracia eletrônica e o espaço 

público da TV. (VILLAÇA, 2012, p. 02) 

Percebemos que, embora não traga celebridades em suas capas e conteúdo, a 

revista procura todo o tempo construir para a leitora uma ideia de ser-celebridade. A 

apoteose da capa, o cachê pela história, ser entrevistada, a repercussão de ser 

reconhecida por outras pessoas dentro e fora da revista impressa e nas redes sociais, são 

movimentos semelhantes aos operados pelas grandes revistas femininas, as quais só 

lidam com pessoas famosas. A revista se ancora no esforço permanente de mostrar aos 

indivíduos a benesse de exibir suas vidas pessoais e destacar-se em meio à massa. São 
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programas de tv, novelas, redes sociais e mais uma série de produtos mostrando as 

pessoas como suas vidas comuns podem ser glamourizadas e o quanto isso está em suas 

mãos. 

Figura 38 – Chamada “Conte sua história para Sou mais Eu, não desista!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sou mais eu, edição 351, agosto de 2013, p.02.  
 

Há alguma visibilidade para os problemas enfrentados pela mulher da classe 

C, porém é o sucesso, ou a perspectiva de sucesso que predomina nas histórias 

escolhidas pela publicação. Desse modo, os contratos comunicativos expressos em Sou 

mais Eu caminham para uma postura de espetacularização da vida, em que é ressaltado 

o sucesso do emagrecimento, o sucesso das atividades informais, da economia/lucro em 

algum âmbito, na cama e em demais espaços da vida particular. Há o apagamento dos 

problemas e apenas eventualmente há espaço para lidar com algum tipo de drama 

possível de ocorrer na vida de todas as mulheres, como violência doméstica, 

desemprego etc. É nesse movimento que se constroem os regimes de visibilidade na 

revista.  

Falar em regimes de visibilidade em revistas implica em considerar que os 

enunciadores constroem cenários e narrativas, materializados em encenações, 

embebidas em fortes percursos passionais, para situar seus contratos de 

comunicação, nos quais certas figuras e temas alcançam primeiro plano e 

outros não, permanecendo invisíveis ou em segundo plano. Regime de 

visibilidade é o conjunto de imagens/signos funcionando com um imaginário 

de pertença social (PRADO, 2011, p. 02).   

Sou mais Eu trabalha editorialmente para trazer a leitora para o universo da 

fama, nem que seja por uma semana – período em que a revista é disponibilizada nas 

bancas, divulgada no site e nas redes sociais -, as leitoras e, especialmente, a mulher da 
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capa, experimentam o status-celebridade. De acordo com Mills (1975), a celebridade 

enquanto atributo pode ser medida com base no quanto a pessoa é conhecida e 

reconhecida pelos outros como tal. Ser celebridade ou obter fama não se constituem 

como fenômenos do nosso tempo, visto que sempre ocorreram em outros contextos e de 

formas diversas. No entanto, a equivalência entre fama e sucesso, no sentido de “vencer 

na vida”, é uma característica iniciada no final do século XIX. Para o autor, o princípio 

da fama e sucesso é resultado do capitalismo, enquanto um modo de viver em sociedade 

pautado pelo individualismo e a competição. Cada um é responsável por alcançar fama 

e sucesso – em todo e qualquer espaço e contexto social – e, por isso, a rivalidade torna-

se inevitável. 

Entendemos que, assim como outras mídias, Sou mais Eu também promove 

o culto à performance e ao desempenho, pois, ao estimular a participação das leitoras-

colaboradoras e mostrar para elas como e de que forma suas histórias podem ser 

selecionadas, as potenciais leitoras-colaboradoras se engajarão em dietas cada vez mais 

efetivas quanto a perda rápida e visível de peso, ganhos maiores em suas atividades 

informais, histórias ainda mais extraordinárias de superação etc. O modus operandi da 

publicação não permite de fato a atualização identitária (CIAMPA, 2005) da pessoa 

comum, justamente porque sua missão é ser palco e, o palco é espaço por excelência 

ocupado pelo elenco e não pela plateia.  

Por outro lado, como é espaço para pessoas comuns, Sou mais Eu não cria 

de fato celebridades ou mesmo subcelebridades
52

 – embora o objetivo da revista pareça 

ser levar a leitora a alcançar ao menos quinze minutos de glória e estrelato – porque a 

cada edição outras pessoas serão dignas do mesmo espaço –, a fama na revista tem que 

ser oferecida de forma compartilhada, mesmo que esteja subjacente à rivalidade e à 

competição. “Instala-se a ética do consumo com ênfase no presente, no hedonismo, na 

beleza do corpo, na estilização da vida. Discute-se a subjetividade como celebração 

móvel e a substituição das virtudes do caráter pelas da personalidade, do estilo e do 

parecer” (VILLAÇA, 2012, p. 03).  

Quais os agendamentos temáticos das convocações voltados para a 

conquista de visibilidade da leitora-comum presentes na publicação? Com base em 

Prado (2011), tais convocações atuam reafirmando inclusive o próprio título da 

                                                           
52

 O termo subcelebridade é um neologismo, usado em meios de comunicação em geral para se referir a, 

entre outros casos, namoradas (ou ex-namoradas) de jogadores de futebol e artistas, ex-participantes de 

reality shows, ou mulheres conhecidas por seus dotes físicos exagerados, a exemplo das “mulheres fruta”. 

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Celebridade. Acesso em: 13 jan. 2015.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Celebridade
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respectiva revista. No caso de Sou mais Eu, suas capas, desde a figura da mulher 

comum apresentada na posição de estrela  

até cada uma das chamadas se apresenta para o ver da leitora, para conectá-la 

com o contrato oferecido pelo enunciador da revista. Nesse contrato o 

enunciador oferece à leitora os mapas cognitivos para que ela possa se 

transformar [...]. A transformação, aliás, é o grande ponto nodal de nossa 

época: os leitores-consumidores são convocados às transformações (e 

autotransformações) apoiadas no consumo de produtos e serviços, seja na 

forma de objetos ou discursos. Tudo isso regido pelo regime de desempenho 

dentro do capitalismo (PRADO, 2011, p. 03).  

O conteúdo desses contratos, alinhados ao espírito contemporâneo do 

capitalismo, alerta ao leitor que não há mais tempo para passividade ou consumidores 

acomodados e satisfeitos (BAUMAN, 2008). Leitores/consumidores são convocados a 

agir, guiar-se segundo os mapas propostos pelos conselhos, todos os meses e semanas. 

Em Sou mais Eu, uma promessa a mais mantém um banco de dados cheio de histórias a 

serem publicadas a cada edição: ingressar no universo seleto das celebridades – ou, ao 

menos, imaginar-se como – que aparecem em revistas, concedem entrevistas, pessoas os 

demais querem imitar seus comportamentos, saber sobre suas vidas. São contratos que 

prometem a diferenciação. 

Mesmo que a leitora narre histórias em praticamente todas as páginas, o 

espaço de interação do público leitor (as pessoas que apenas leem a revista ou que não 

tiveram sua história publicada) na revista impressa é bem reduzido, e limita-se a duas 

páginas editadas. 

Além da seção “Como participar”, em “Pronto, falei!”, a leitora que não 

figurou nas páginas das revistas também pode enviar comentários e emitir elogios, 

críticas, dúvidas ou sugestões à revista. É também nessa seção que a redatora-chefe se 

comunica com o público leitor e adianta alguma matéria surpreendente da publicação. 

“O bafafá da semana” comenta a matéria mais comentada, curtida e elogiada pelo 

público leitor, enquanto “Bombou no facebook!” publica mensagens sobre as matérias 

deixadas na página da revista na rede social. Ainda nesse espaço, o enunciador 

recomenda outras revistas para a leitura, na ocasião, Sou mais Eu recomendou 

AnaMaria.  
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Figura 39 - Espaço “Pronto, falei!”, Sou mais Eu, 
 

 

O lugar do público que não conta histórias. 

Fonte: Sou Mais Eu, edição 351, agosto de 2013, p. 01. 
  

Embora em seus muitos receituários estas revistas se utilizem do imperativo 

e exemplos de sucesso, a execução destes não são obrigatórios. A leitora pode sempre 

ser lembrada na próxima edição da revista sobre o que é certo e errado, da dieta que 

seca mais e mais rápido, dos melhores truques de maquiagem etc. A revista feminina 

popular trabalha para uma mulher sempre a ser melhorada e, em Sou mais Eu, essa 

melhora é compartilhada “por gente como a gente”, por pessoas com recursos parecidos, 

pessoas comuns. A confiança do público leitor é ainda mais nutrida, a possibilidade de 

contato – via e-mail, via carta, via facebook – com as pessoas que aparecem nas 

revistas, tende a tornar suas histórias mais críveis, mais realistas.   

Para Mira (2001), a construção de um ideal pelas revistas é reforçada por 

um “aprendizado emocional”, que seria, para a autora, uma forma de justificar os 

interesses pelas histórias de vida narradas por outras pessoas. Assim, o interesse de 

saber a respeito de histórias das outras, as desconhecidas do mundo das celebridades, as 

pessoas do povo, dão para o enunciatário modelos mais autênticos de como agir, caso 

passem pela mesma situação/problema.  

Apesar da possibilidade de visibilidade na revista, qual é o espaço para a 

fala? Quem autoriza/paga esse espaço? Se “todos os indivíduos são agentes da 
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comunicação, todos são autores potenciais” (VILLAÇA, 2012, p. 04), por que nas 

histórias contadas em Sou mais Eu, além da edição, é necessário uma forcinha “Da 

redação”? Notamos que a posição de colaboradora, apesar de real, é temporária e a 

posição de especialista em alguns temas é apenas parcial.  

 

 

4.3 A revista Máxima 

 

4.3.1 Máxima com o mínimo 

 

Desde seu lançamento e do início dessa pesquisa, a Revista Máxima tem 

passado por uma série de (re)formulações, provavelmente objetivando estabelecer ao 

certo seu público leitor. Quando lançada, Máxima aparecia sem reservas entre as 

revistas destinadas para a classe C em notícias, publicidade on-line/institucional etc.  

Apesar de trabalhos recentes (MENGATE, VANDRESEN & SCOZ, 2014) 

apontarem a revista como segmentada para a classe c, o último Mídia kit da Editora 

Abril não colocou Máxima junto às outras 6 revistas populares. A revista tem seu 

próprio mídia kit e suas referências de público leitor – como já comentado no capítulo 

anterior – são dirigidas para “a mulher da nova classe média” e não da classe C. O tom 

eufêmico tem dado certo, e Máxima fideliza um público limítrofe entre as classes C e B.   

A alcunha de nova classe média não seria associada aos conteúdos característicos da 

classe C – renda e  o que fazer com pouco dinheiro – e sim aos da classe média: 

consumo e como consumir melhor.  

Máxima se apresenta como “a maior revista mensal para as formadoras de 

opinião da nova classe média; a única que aborda todos os interesses dessa mulher: 

beleza, saúde, dieta, moda, culinária, família, carreira, finanças e decoração; para a 

leitora que está elegendo agora as marcas que irão acompanhá-la pelo resto da vida” 

(MÍDIA KIT, 3014, p.03) (grifos nossos). A publicação se descreve ainda como uma 

revista 

Voltada para uma mulher que vive uma fase de descobertas, experimenta 

sensações e situações pela primeira vez, tem como pilares: beleza, moda, 

saúde e culinária. Suas páginas recomendam opções de consumo inteligentes 

e acessíveis para essas mulheres ávidas por informação e que desejam 

celebrar suas inúmeras conquistas. Quem são as leitoras de Máxima? São as 

primeiras mulheres da família a colecionar sapatos, a aproveitar as 

maravilhas dos cosméticos, a usar roupas da moda e a investir no seu lazer. 

Pioneiras nas conquistas, tradicionais nos valores; se preocupam com a 

estética e a moda e querem se sentir e parecer mais bonitas; querem ter uma 

alimentação mais saudável; querem uma casa organizada e relaxante; querem 

entender os códigos sociais da classe à qual passaram a pertencer (MÍDIA 

KIT-MÁXIMA, 2014, p. 04-05).  
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Com base na citação, temos a impressão de que é recente a chegada da 

leitora ao novo estrato social, e que tal chegada, cheia de descobertas e situações novas, 

precisa ser acompanhada de perto. Por isso, a proposta de uma revista que acompanha a 

leitora em cada conquista, ali, junto, é bem vinda. 

Os textos em geral apoiam o leitor em sua busca para saber: que realidade é 

essa à qual pertenço e devo pertencer como ser em devir que sou? Como 

entendo melhor o mundo? Tais questões implicam modalizações de ser, de 

saber, de fazer, de poder, modalizações tais que não são formatadas somente 

a partir do dado bruto da informação mediática, mas segundo regimes de 

visibilidade e de atenção ancorados em fortes estratégias de passionalização 

(PRADO, 2013, p. 55). 

 

A construção do discurso na revista feminina não é um simples emaranhado 

de receitas de bolo e de sedução, são conteúdos ancorados em estratégias de 

passionalização como cita Prado (2013), mas também de fidelização do público a quem 

os discursos são dirigidos. É necessário um texto que convoque a fazer parte, a 

participar de um todo maior, onde os especiais estão, e explicar os empreendimentos 

necessários para deixar de ser comum: comprar alguns produtos, pagar por alguns 

serviços, treinar, ler manuais, histórias de sucesso etc. Desse modo, para o autor, os 

discursos não precisam convocar apenas para inteligência do leitor, mas é necessário 

que ofereçam o tempo todo promessas de satisfação e pertencimento.  

Máxima teve o quarto aumento de preço em maio de 2014 (R$ 6,90), mas 

continua com um peso relevante em assinaturas e venda nas bancas
53

. Além disso, 

entendendo o que é e o que objetiva um mídia kit, apreendemos como a revista faz – ou 

busca fazer – um público leitor. Uma ideia que parte especificamente de um público 

consumidor o qual receberá discursos orientados por valores de mercado, bens que 

podem ser consumidos e anunciados, adequando-se todo o conteúdo editorial ao 

conteúdo publicitário e não necessariamente vice-e-versa. 

Para Ciampa (2005), “a posição de uma identidade, em última análise, 

resulta de um processo de medida, em que dois objetos são relacionados, considerando-

se, um deles, como o padrão que serve para identificar o outro; como o padrão não é 

problemático – pressupostamente, é verdadeiro e correto –, por equivalência, segundo 

também o é.” (p. 169).  É nesse mecanismo que as revistas se apoiam para, por um lado, 

                                                           
53

 Preço de capa atual: R$ 6,90, com tiragem de 166.755 exemplares e circulação líquida de 93.862. Fonte 

IVC Ago/2014. Disponível em: http://www.publiabril.com.br/marcas/maxima/revista/informacoes-gerais  

 

 

http://www.publiabril.com.br/marcas/maxima/revista/informacoes-gerais
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cativar seu público leitor e, por outro, manter seus respectivos patrocinadores. 

Obviamente não haverá conteúdo editorial e nem publicitário voltado para um público 

consumidor de artigos de luxo em revistas populares. Notamos isso ao observar os 

conteúdos nas contracapas de revistas femininas para diferentes classes sociais. É 

possível ver joias, malas, cruzeiros internacionais etc. em revistas para os públicos A e 

B; enquanto, em revistas populares, é comum ofertas de empréstimos, cursos de 

microempresa e, não há ocorrência do oposto em relação a esses patrocínios, porque a 

identidade que se parte é também uma identidade pressuposta, estudada, pesquisada.  

 

Figura 40 - Comparação entre contracapas de revistas femininas para as classes A e B 

 (publicidade H.Stern e Joico) e as revistas femininas populares (publicidade Programa Nacional de 

Microcrédito e Risqué) durante o mesmo período. 

 

 
 

Fontes: Contracapas revistas Claudia (2013) e Nova (2013) e AnaMaria (2013) e Máxima (2013). 

 

O fato é que estamos falando de uma revista ao mesmo tempo popular e 

mensal, adquirida em bancas e também via assinaturas. Apesar da busca por uma 

identidade-marca, em Máxima ainda essa identidade-marca está em processo. Neste 

momento da pesquisa, observamos que a revista resguarda elementos comuns às outras 

revistas femininas populares já analisadas, especialmente em relação ao seu conceito 

editorial X público alvo. Nesse contexto, os contratos comunicativos de Máxima 

propõem ao seu enunciatário como ser uma mulher-máxima com o mínimo de dinheiro. 

Inferimos isso com base na descrição das seções fixas da revista:  

Amor e Sexo: Tudo sobre relacionamento amoroso, como melhorar o sexo e 

a relação a dois; Autoconhecimento: Orientações para a mulher sobre como 

desenvolver todo o seu potencial, cuidar das emoções e resolver conflitos; 

Beleza: Como estar sempre bonita sabendo em que produtos e cuidados 

investir; Culinária: Receitas fáceis, saborosas e nutritivas, para variar o 

cardápio e economizar; Finanças: Dicas e orientações sobre como cuidar das 

finanças pessoais e da família; Moda: A melhor roupa com o melhor preço, 

para cada ocasião e tipo de corpo; Saúde, nutrição e bem-estar: Dietas 

eficientes, novidades médicas e os melhores produtos e receitas caseiras para 

http://www.publiabril.com.br/marcas/maxima/revista/informacoes-gerais#amor-e-sexo
http://www.publiabril.com.br/marcas/maxima/revista/informacoes-gerais#autoconhecimento
http://www.publiabril.com.br/marcas/maxima/revista/informacoes-gerais#beleza
http://www.publiabril.com.br/marcas/maxima/revista/informacoes-gerais#culinaria
http://www.publiabril.com.br/marcas/maxima/revista/informacoes-gerais#financas
http://www.publiabril.com.br/marcas/maxima/revista/informacoes-gerais#moda
http://www.publiabril.com.br/marcas/maxima/revista/informacoes-gerais#saude-nutricao-e-bem-estar
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manter a saúde e o bem estar da mulher e da família (PUBLIABRIL, 2014
54

) 

(grifos nossos). 

Por mais que em suas seções Máxima aborde diferentes assuntos, segundo 

Buitoni (2009), os temas recorrentes nas publicações dirigidas para mulheres fazem 

parte do caráter sentimental da imprensa feminina e funcionam como uma válvula de 

escape para a mulher. Para Oliveira (2011), esses temas são ainda mais eficazes quando 

dirigidos às mulheres de classe econômica mais baixa.  

 Outro detalhe que corrobora para a proposta de uma mulher máxima com o 

mínimo é que, em praticamente todas as seções, está implícito – ou em evidência – o 

uso correto do dinheiro. Além disso, as subseções “Soluções Geniais para...”, diluídas 

em todo o conteúdo da revista, reforçam o aspecto pedagógico da publicação, ao 

apresentar “a solução genial” como uma categoria especial de remoção de problemas, 

que, se executada, trará o sucesso prometido em relação ao corpo, a si mesma ou ao 

bolso.   

E como ser uma mulher máxima?  

Já a partir da capa são apresentadas propostas infalíveis e inovadoras. As 

celebridades que estampam a capa – atrizes, apresentadoras, modelos, jornalistas – 

disponibilizam formas, “ensinam” e “entregam” o passo a passo, as dicas para um leque 

bastante extenso de possibilidades: “Realize o seu potencial com dicas de Marjorie 

Estiano + Como se motivar” (M, edição 32 janeiro de 2013); “Presente para você: 

Ticiane Pinheiro ensina o mantra do sucesso” (M, edição 49, junho de 2014); 

“Giovanna Ewbark dá uma aula de estilo para se vestir bem sempre” (M, edição 45, 

fevereiro de 2014); “Poderosa Eliane Giardini não perdeu a beleza e a sensualidade para 

o tempo” (M, edição 41, outubro de 2013).  

De acordo com Silva et al (2012), quando celebridades e marcas são 

apresentadas simultaneamente, os consumidores formam associações entre as duas 

entidades, possibilitando a transferência de significados da celebridade para a marca. 

Para os autores, quanto mais credibilidade a celebridade transferir à marca endossada, 

mais positivamente a marca será avaliada. Assim, o uso das celebridades como capa e 

parte expressiva do conteúdo da revista Máxima é uma das estratégias de “crença” da 

revista. Em geral, as famosas escolhidas para a capa são mulheres reconhecidas, pessoas 
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sem envolvimento em questões polêmicas ou escândalos que denigram de alguma forma 

sua imagem midiática. 

Diferentemente de Sou Mais Eu, em que a mulher comum assume o papel 

de especialista, aqui é a celebridade que orienta e inspira. Os enunciados, muitas vezes 

baseados na própria vida da celebridade, orientam porque não fogem do gênero 

conselho, em uma frase ou outra ele se desenrola, quando não em tópicos ou dicas 

diretas; inspira porque não se trata de qualquer pessoa ou colunista que narra, são 

mulheres belas, bem sucedidas e admiradas justamente por esses atributos, que, de 

algum modo, passam a ser compartilhados com a respectiva leitora.  

 

Figura 41 – Matéria “Bem cuidada” 

 

 

Marjorie Estiano disponibiliza dicas para a leitora atingir todo o seu potencial. 

Fonte: Máxima, edição 32, janeiro de 2013, p.35. 
 

A edição na qual a atriz foi capa destaca sua perseverança e tudo o que foi 

conquistado em virtude dessa característica. A história de sucesso na carreira de 

Marjorie Estiano serve de ponto de partida para as dicas que a atriz disponibiliza, 

tornando ainda mais crível o seu conteúdo. 

Além das celebridades e suas histórias inspiradoras, as demais chamadas de 

capa convocam seu público leitor para a conquista e para o ápice, muitas vezes de modo 

ilimitado, anunciando consequências apenas positivas – “Saúde para sempre: aprenda a 

retardar o envelhecimento” (M, edição 32, janeiro de 2013); “100% linda: os segredos 
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para ficar loira, morena ou ruiva, em casa (com resultado de salão; produtos e soluções 

que combatem celulite, estrias, gordurinhas, manchas e rugas” (M, edição 41, outubro 

de 2013); “Rosto jovem em 2 minutos: turbine a ação do seu creme com uma massagem 

fácil” (M, edição 49, junho de 2014); “Emprego dos sonhos: encontre o seu sem stress” 

(M, edição 45, fevereiro de 2014). 

Mais uma vez de acordo com Prado (2011), observamos as convocações em 

movimento. Para o autor, a “palavra chave dos enunciadores é convocação” (p. 08). Nos 

exemplos citados, a revista convoca suas leitoras a engajarem-se na conquista da saúde 

para sempre, da beleza permanente, da juventude em dois minutos, do emprego dos 

sonhos. Cada uma pode, individualmente, alcançar o sucesso, destacar-se: ser linda, 

saudável, jovem e bem sucedida na carreira. Ainda de acordo com Prado (2011), as 

convocações criariam cenários imaginários em que as leitoras se sentiram plenas de 

tudo, um lugar onde não haveria espaço para a falta, justamente por essa ideia de 

plenitude presente na convocação.   

Sobre as possíveis identificações da mulher com a revista, Mira (2001) 

ressalta que as revistas tem sua utilidade, pois trazem conhecimentos práticos e 

possíveis de serem executados. Destacamos como exemplo em Máxima: “151 ideias 

para um show de verão: beleza instantânea: hidratação, brilho, juventude; corpão 

definido: exercícios fáceis para firmar; guarda-roupa inteligente: para praia, campo e 

cidade” (M, edição 32, janeiro de 2013). Em uma só revista, várias modalizações de 

transformação e sucesso, em uma só matéria, inúmeras possibilidades. No entanto, Mira 

(2001) analisa que muitas dessas receitas podem ficar simplesmente espalhadas pela 

casa e poucas serão de fato executadas – contribuindo para permanência de uma ideal a 

ser alcançado, ideal este reatualizado a cada edição como uma nova chance de 

aprendizado e pedagogização da vida. Afinal, não é difícil perceber a repetição dessas 

temáticas: o corpo pode ser emagrecido de diversas formas; a beleza pode ser alcançada 

com variadas técnicas e produtos; o status de uma mulher máxima pode ser conquistado 

por diferentes caminhos etc.  

Há, nas capas de Máxima, o anúncio de sua revista de culinária. Trata-se de 

um encarte no meio da revista, com receitas nem sempre alinhadas com os textos sobre 

dietas, também presentes no espaço. Esse detalhe, comum às três revistas analisadas, 

denota uma informação relevante sobre esse segmento de mídia: a ideia da mulher no 

contexto doméstico, que, embora trabalhe fora, tenha planos de carreira, também se 

realiza neste âmbito. Dentre as revistas do corpus, em todas as capas, há destaque para o 
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encarte culinário. Porém, apenas em duas há destaque para temas ligados ao trabalho ou 

carreira.  

 Além dos temas recorrentes, a própria repetição se torna uma 

característica da publicação: a faixa retangular sobre uma forma/fórmula de 

emagrecimento que atravessa a capa de lado a lado; a posição da celebridade da capa; as 

cores, fontes e demais recursos gráficos, o uso de números em algarismos para ressaltar 

dicas (151, 27), valores (R$ 65), perda de peso (4 kg, 14 cm), rapidez (2 minutos, 4 

dias) com que as consequências positivas serão experimentadas etc. A repetição de 

temas e formas é sem dúvida um elemento comum na revista feminina como um todo e 

para Mengate, Vandresen & Scoz (2014), a repetição é uma técnica própria e 

constitutiva das revistas populares:  

uma das estratégias visuais que atraem o público da nova classe C são as 

repetições. É devido a essa característica que a diagramação investe na 

reprodução da maioria dos elementos gráficos e da disposição destes em 

todas as edições. Grandes mudanças no layout podem acabar repelindo a 

leitora dessa classe [...]. É também muito utilizada para a sinalização de 

promoções, por gerar mais recordação no consumidor que busca este tipo de 

oferta (MENGATE; VANDRESEN & SCOZ, 2014, p. 24-25). 

Dentre os diversos receituários presentes em Máxima, observamos também 

a veiculação de técnicas ou dicas de autoajuda disponibilizadas para solucionar os mais 

diversos dramas/problemas da leitora: “Como a ciência da gratidão pode mudar sua vida 

para melhor” (M, edição 45, fevereiro de 2014); “Vença seus medos: confira na pág. 

62” (M, edição 41, outubro de 2013).  Nos dois casos, falas de psicólogos fazem a ponte 

entre a proposta das matérias e a ciência: “Quanto mais uma pessoa é grata, menos ela 

fica deprimida” (M, 2014, p. 47); “Além disso, o medo de ficar sozinha pode levar a 

pessoa a manter relacionamentos destrutivos” (M, 2013, p. 63). As falas dos 

profissionais, ou tecnólogos do discurso (FAIRCLOUGH, 2001), as quais partem de 

apontamentos científicos, transmitem veracidade às convocações sobre como ser grata 

e vencer os medos, e isso tende a deixar o enunciatário bem mais seguro quanto ao 

engajamento nos agenciamentos das convocações. 

Nesse ponto cabe questionar: a que serve a Psicologia na costura dos 

discursos veiculados nas revistas femininas populares? Não é incomum, entre os 

especialistas chamados a participar das matérias, a figura do terapeuta, do psicanalista, 

em ultima instância de alguém que fala à luz da ciência psicológica. Que verdades este 

especialista refuta e instaura nas (entre)linhas sobre dietas, ensinamentos sobre o ser 

mãe, o ser mulher? O modo como operam nos textos colocam os psicólogos também 
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como tecnólogos do discurso e a serviço valores para a vida e para o eu mais amplos 

que os propriamente informativos.  

Ao tematizarem sobre saúde, as revistas populares estabelecem uma 

vinculação com discursos científicos, vínculo que atribui autenticidade ao texto, já que é 

necessário conhecimento específico para o público leitor negar ou questionar o 

enunciador.  Por isso, a introdução de especialistas, uma vez que seus conhecimentos 

sobre o tema a respeito dos quais opinam ou descrevem foram objetos de estudo e 

formação e não estão disponíveis para o público leitor ou as pessoas comuns.  

Nesse eixo, abordamos os recursos da revista para levar suas leitoras a 

atingirem o máximo em suas conquistas. Termos como “sempre”, “dos sonhos”, 

“ideal”, “perfeito”, “para todas” etc., disseminados nas capas e matérias, se adequam ao 

título da publicação, que propõe o ápice, o tudo, o absoluto, o máximo. Observamos 

que, embora existam seções fixas na revista sobre beleza, finanças e receitas culinárias, 

esses temas são mais uma vez abordados em seções sobre as “soluções geniais”.  

 

 

4.3.2 Soluções geniais para você  

 

Nesta subseção, analisamos o conteúdo da seção “Soluções geniais para 

você”. O título, bastante atraente, remete a um espaço muito amplo de dicas curtas e 

simples, em que pode haver informações sobre produtos e anúncios. Não nos interessou 

aqui analisar cada solução proposta, mas sim do que essas soluções tratam, que temas 

abordam, para quem e por quem são distribuídas.  

As soluções, em geral, são propostas para resolver problemas do dia-a-dia 

feminino. Eventualmente, alguma instrução sobre o uso de dinheiro, cuidados com os 

bichos de estimação, dicas voltadas para o bem-estar ou saúde, ou mesmo a abordagem 

de algum problema fora do contexto doméstico. Das quatro edições, apenas uma (M, 

edição 49, junho de 2014) não trouxe a seção, substituindo-a por “Soluções para morar 

melhor”.  
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Figura 42 – Seção “Soluções geniais para você”. 

 

Fonte: Máxima, edição 45, fevereiro de 2014, p.10. 
 

Como observado, na imagem não há, necessariamente, conexão entre os 

temas abordados. Em tempo produtivo, o enunciador propõe ao enunciatário que seu 

tempo de percurso – no transporte público ou próprio – seja melhor aproveitado. São 

utilizados dados de uma pesquisa divulgada pela empresa Tom Tom
55

 sobre o tempo 

médio que os motoristas gastam no trânsito. Com base na informação, o texto 

recomenda “Se tiver que ficar parada, aproveite o tempo de forma útil”. A informação 

extra de um balão reforça a ideia de que a distração torna a viagem mais curta, embora 

não haja evidência científica para a afirmação. É indicado para aqueles que usam 

transporte público a leitura de livros, audiolivros, jogos de memória, a leitura de 

Máxima etc. No carro, é indicado ao motorista ouvir CDs de cursos de idiomas; aos 

acompanhantes, atividades de entretenimento. 

Na mesma edição, o enunciador explica a diferença de consumo entre a 

cerveja e a caipirinha. O parâmetro de comparação é a quantidade de açúcar e calorias. 

A informação é acompanhada de uma dica para evitar altos índices de álcool e 

embriaguez.  

Há, na mesma página, o espaço “Dica da leitora”, com uma dica sobre a 

conservação de anéis folheados. Ao final da página seguinte, Máxima sugere às leitoras 

como “solução infalível” que entrem em contato com a revista por meio de um e-mail. 

Se a dica for selecionada, poderá ser divulgada no mesmo espaço nas próximas edições. 
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Ainda na página seguinte, a revista traz dicas sobre os cuidados com cães de estimação, 

roupas, aparência e exercício inspirado na ashtanga e raja ioga para obter “energia a 

mil”. Ao lado das dicas, a coluna “Boa leitura”, presente em três das quatro revistas, 

recomenda os melhores livros com seus respectivos resumos e preços.  

“Soluções geniais para você” pode ser entendido como uma seção de 

informações em geral, dicas diversas, para diferentes enunciatários. Nas quatro edições, 

em duas, houve espaço para dicas da leitora; o tema pets também esteve presente em 

dois exemplares. Houve, na mesma seção, temas ligados ao meio ambiente, com dicas 

de conservação e consumo “consciente” de produtos. Exercícios para memória, 

remédios caseiros para dor ou machucado, reuso de materiais, leitura, modelagem do 

corpo etc. foram os temas apreciados no espaço. Mas o que este emaranhado de 

soluções geniais têm a nos dizer?  Inferimos que se trata de mais um lócus em que o 

conselho é disseminado livremente. 

Figura 43 – Seção “Soluções geniais para você”. 

 

Fonte: Máxima, ed. 32, janeiro de 2013, p. 12-13. 
 

Há indicação dos especialistas em algumas dicas, e, mesmo que, 

eventualmente, uma leitora aconselhe outra, é o enunciador que, em última instância, 

escolhe o que é melhor para você, o que é mais ambientalmente correto, o que é melhor 

para ser lido, como cuidar melhor da saúde ou como aproveitar melhor o tempo.   

Claramente, o enunciatário deixa margem para as leitoras executarem ou não os 

receituários. Porém, com um título tão robusto, sobram poucas dúvidas. Tudo parece 

mais simples e próximo do que é de fato melhor. 
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Não podemos esquecer as muitas vozes presentes nos discursos, articulistas 

e sutis em propor soluções. De acordo com Prado (2013) para cada usuário há 

enunciadores oferecendo a completude, e esta completude aparece a partir de saberes 

que indicam meios para a supressão da falta – “se te falta isso, pega isso e aprende a 

usar para resolver tua falta” (p.18) –, mas para a plenitude suposta é necessário dirigir-

se a certas metas, participar de determinados programas.  E nessa permuta, os 

enunciadores publicizam seus códigos e oferecem mais que dicas, oferecem sucesso, 

saúde, qualidade de vida. São discursos que instigam sobre o que a mulher precisa ter, 

saber, fazer, pensar e ser.   

  

 

4.3.3 Soluções geniais para ser linda e sexy 

 

Essas soluções exploram elementos ligados à moda e à beleza, temas 

bastante disseminados em Máxima, correspondendo a 92% de seu conteúdo. Nas quatro 

edições, a seção aparece duas vezes em duas páginas e nas outras em uma única página, 

em ambas, quatro ou cinco assuntos são tratados: maquiagem, cabelo, acessórios, 

roupas etc., sendo estes os temas de destaque. As soluções geniais para ser linda e sexy, 

assim como as demais, prescrevem o correto modo de comportar-se; nesse caso, em 

relação à aparência.  

Nas duas edições em que a seção é apresentada em duas folhas, aparece o 

quadro “Aula de maquiagem”, em que o enunciador ensina “truques” para a leitora 

melhor disfarçar imperfeições, destacar pontos fortes e usar a maquiagem como aliada.  

No exemplo, o texto mostra como conquistar ângulos perfeitos no rosto, descrito entre 

parênteses como “o carão de modelo, como dizem os maquiadores”. Na aula, é 

explicado em três passos o uso correto de bases e pincéis para se chegar ao “carão”. O 

tema maquiagem aparece também no início da página, na dica “Curvas poderosas”, na 

qual se ensina o uso adequado do curvex – um acessório utilizado para levantar os cílios 

– para ser/ter um “show de verão”. O foco da receita é que a leitora conquiste uma 

piscada arqueada e não quebre os pelos dos cílios, visto o acessório ser de compressão 

mecânica, e, em seu uso, acidentes serem comuns.  
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Figura 44 – Seção “Soluções geniais para ser linda e sexy”. 

 

Fonte: Máxima, edição 32, janeiro de 2013, p. 22-23. 
 

Em um dos quadros, ensina-se sobre o uso de vestido longo. É ressaltado 

que a peça pode ser usada por qualquer pessoa – “inclusive para as baixinhas, basta usar 

salto” – mulheres famosas são eleitas como modelo para orientar o uso, durante o dia ou 

à noite; para quem tem barriga chapada ou uns quilinhos a mais. 

Em “Cheiro Tropical”, a revista anuncia dois perfumes importados 

inspirados em cidades brasileiras, a imagem dos perfumes, seus respectivos preços e 

onde encontrar são informações disponibilizadas pela publicação. Ao lado, em “Sorriso 

nota 10”, Máxima explica a nova tendência “lente de contato”, uma técnica de 

clareamento usada por estrelas de Hollywood, capaz de garantir um sorriso “invejável”. 

Apesar da divulgação, o enunciador alerta: “o problema da novidade é mesmo o preço: 

R$ 1.200 a R$ 2.500 por dente (ui!)” (M, edição 00, janeiro de 2013).  

“Ser sexy” é, sem dúvida, um dos valores mais disseminados na 

contemporaneidade. Seres e objetos adjetivados como sexys – homens, mulheres, 

adolescentes, batons, roupas, perfumes, cabelo, unhas – se constituem como alegorias 

da publicidade, enfeitando produtos e modos de se comportar. Na seção em questão, não 

basta ser linda, é preciso também ser sexy – ser sexy pode ser entendido como o a mais 

a que Prado (2013) se refere.  
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No caso dos discursos dirigidos para mulheres, o linda e o sexy, há tempos, 

passaram a ser imperativos. O caso da Vogue kids
56

 é um emblemático exemplo de que 

textos sobre beleza e moda se aliaram ao sexy como conceito e estilo de vida. Meninas-

mulheres, desde muito cedo precisam entender o universo sexy e seus códigos, 

consumir receituários, serviços e produtos adequadamente, visando conquistar esse 

patamar.  

Para Teles & Melo (2003), a mulher por muito tempo permaneceu 

“imutável no seu papel de mãe, esposa e dona-de-casa. Com o tempo, alguns papéis 

[lhe] foram ‘adicionados’: sexy, sensual, trabalhadora, bonita – justamente os papéis 

trabalhados pela publicidade através de suas representações” (p. 157). 

É notório que, para a imprensa feminina, inclusive as revistas analisadas 

nesse estudo, a mulher continua intimamente associada ao papel de mãe, de esposa e 

dona de casa. Mas é fato também que esse modelo vem sofrendo modificações e os 

conceitos de mulher multitarefas, sexy e independentes buscam, em algum sentido, 

camuflar o perfil anterior, apesar de estarem subjacentes a esses conceitos ideias de 

submissão. Submissão aos padrões, aos modos de consumo e também em relação ao 

exercício da própria sexualidade, travestida de feminilidade.  

Segundo Costa (2010), estudos apontam as brasileiras como as mais 

preocupadas em ter um rosto bonito, a pele cuidada, o corpo em forma e uma imagem 

sexy. Para a autora, esses dados poderiam ser interpretados como uma prova da 

obsessão das brasileiras pelo físico. Porém, não há como negar o quanto a mídia 

nacional se esforça para expressar e impor um modelo único de beleza feminina, o qual 

mostra às mulheres brasileiras a saga por um ideal estético perfeito, projetado como 

acessível pela mídia, mas inalcançável.  

Ser linda e sexy é produto do nosso tempo, tempo em que somos impelidos, 

a todo momento, para que sejamos alguém mais. Assim como os mercados de consumo 

se especializaram na desvalorização quase imediata de antigos produtos e ofertas, as 

revistas também precisam propor algo a mais diante de tantas outras possibilidades de 

aprendizagem às quais as mulheres têm acesso. As páginas impressas das revistas 
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precisam trabalhar minunciosamente a insatisfação identitária da mulher que compra 

“151 ideias para um show de verão”.  

Ser, além de linda, sexy é construir uma imagem para um outro, para um 

público. Os instrumentos mais associados ao sexy – roupas provocantes ou maquiagem 

forte – não são os únicos que a mídia de hoje se exaspera para anunciar. Em “Soluções 

geniais para ser linda e sexy”, isso é notado facilmente. Seja linda e sexy simplesmente 

arqueando os cílios, usando um vestido longo, um perfume com cheiro de verão, um 

sorriso de estrela ou uma base bem espalhada. Ser linda e sexy na publicação é ser sutil, 

atenciosa, antenada. Ser linda e sexy é pagar mais de R$ 200 reais em um perfume 

importado, mais de R$ 1.200 reais no clareamento dental das celebridades, mesmo com 

uma renda mensal de nova classe média. Ser linda e sexy é ousar. A divulgação da 

marca Dove, que parte ao meio as “Soluções geniais” é mais que um mero detalhe, é um 

lembrete: ser linda e sexy é possível para todas, mesmo aquelas que só podem comprar 

os produtos deste anunciante. 

No próximo tópico, analisamos os discursos em torno do uso correto do 

dinheiro em Máxima. Os textos constituem-se, em geral, de dicas rápidas, e lançam mão 

de conselhos financeiros e dicas de especialistas.  

 

 

4.3.4 Soluções geniais para o seu bolso 

 

Como ser genial com as próprias finanças é a proposta da seção “Soluções 

geniais para o seu bolso”. Para ser genial nesse âmbito, é necessário mais do que saber 

diferenciar poupança de investimentos, e a leitora de Máxima precisa entender sobre 

isso.  

A primeira edição analisada organiza o ano da leitora através de um 

calendário. No azul garante que, se o enunciatário seguir as dicas mês a mês, terá mais 

facilidade e um ano “sem aperto”. A imagem de uma mulher segurando um cofre em 

forma de porco do qual saem carro, casa e dinheiro sugere a conquista da independência 

financeira e a realização de projetos materiais a partir da organização. Não sabemos de 

qual renda o enunciador parte para elaborar o roteiro para um ano financeiro promissor, 

mas, a princípio, a fala parece dirigida às pessoas que começaram o ano de 2013 sem 

dívidas, e já com dinheiro reservado, além de possuírem algum tipo de ocupação que 

lhes garanta seguir mensalmente o calendário. 
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As duas primeiras hipóteses, no entanto, não condiziam com a realidade da 

maioria das pessoas pertencentes à classe C entre 2012 e 2013
57

. Após uma política 

econômica voltada para o aumento salarial nos últimos 10 anos de governo, com 

políticas de incentivo, abertura de crédito e desonerações tributárias, a classe C obteve 

crescimento recorde. Todavia, também foi levada ao endividamento contínuo.  

Os índices de endividamento do período sugerem que as pessoas recém-

chegadas à nova classe média não possuíam dinheiro reservado para as novas 

oportunidades de consumo oferecidas ou por conta das múltiplas possibilidades de 

financiamento – empréstimos, cartão de crédito, casa própria e transporte próprio – não 

conseguiram controlar o aumento da renda concomitante ao aumento de gastos.  

Nesse sentido, vale um olhar sobre a seção e seus respectivos conselhos, 

que, em alguns momentos, parecem paradoxais, principalmente entre os 

comportamentos concorrentes: “poupar” vs. “gastar”. A seção especial traz a fala de 

Marica Tolotti e um selo “expert em finanças”. Ela é apresentada como psicanalista, 

consultora em educação financeira e diretora de uma empresa, a expert elabora os 

passos necessários a cada mês para garantir um ano sem preocupações.   

Figura 45 – Seção “Soluções geniais para o seu bolso”.  

 

Fonte: Máxima, edição 32, janeiro de 2013, p. 70-71. 

 

                                                           
57

 “Sobre o endividamento das famílias em 2013”. In: Jornal do Brasil. Disponível em: 

http://www.jb.com.br/economia/noticias/2013/06/24/apos-o-consumo-desenfreado-as-dividas/; e Jornal 

da Força sindical: http://fsindical.org.br/imprensa/sao-paulo-sp-classe-c-possui-o-nivel-mais-elevado-de-

endividamento/ . Acesso em: 16 fev. 2015.  

http://www.jb.com.br/economia/noticias/2013/06/24/apos-o-consumo-desenfreado-as-dividas/
http://fsindical.org.br/imprensa/sao-paulo-sp-classe-c-possui-o-nivel-mais-elevado-de-endividamento/
http://fsindical.org.br/imprensa/sao-paulo-sp-classe-c-possui-o-nivel-mais-elevado-de-endividamento/
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Em janeiro, o foco é organizar projetos financeiros para o ano. Uma das 

dicas – “economizar é o caminho” – vai de encontro à outra que menciona o período 

como um bom mês para comprar eletrodomésticos. Fevereiro é o momento para fazer “o 

pé de meia”. Essa dica também esbarra em outra, quando sugere à leitora que, mesmo 

antes do pagamento das dívidas, esta precisa guardar, no mínimo, 10% do dinheiro. 

Março é nomeado com “presenteie-se”, e o presente para si mesma pode ser um 

investimento, um curso ou mesma uma viagem. Além disso, é dito para a leitora já 

programar as férias de julho, visto os preços estarem mais atrativos e com boas 

condições de pagamento/financiamento. Abril é apontado como o mês para fazer a 

declaração de imposto de renda, apenas. Comprar um imóvel, mesmo que financiado, é 

aconselhado em maio. Junho, mencionado como o mês dos namorados, é também o mês 

para “economizar com carinho”: presentes feitos pela própria leitora, um jantar ou 

mesmo comprar algo com pontos e bônus é a melhor saída apontada. Julho é o mês para 

programar as férias de dezembro, também por conta das possibilidades de pagamento. É 

ainda aconselhada a economia de aproximadamente R$ 330/mês para esse fim. Agosto, 

mês relacionado ao dia dos pais, é o mês para se pensar no bem estar da família: seguro 

de vida, plano de saúde, plano de previdência. As contas pagas, seus comprovantes, 

notas fiscais de produtos/serviços, documentação relativa a contratos etc. devem ser 

organizadas em setembro. Outubro é a época de fazer o filho feliz. Em alusão ao dia da 

criança, aconselha-se a compra de uma lembrancinha para o filho e também uma 

pequena aula de educação financeira. Novembro é o período indicado para mais uma 

dívida: um carro novo, pois é quando as concessionárias realizam as melhores 

promoções. No último mês do ano, é solicitado que a leitora não faça nenhuma dívida, 

compre tudo a vista e, assim, comece 2014 sem dívidas.  

Com base no calendário, entendemos que será uma tarefa, no mínimo, 

complexa: equilibrar finanças, poupar, viajar, e ainda adquirir bens de consumo 

duráveis como uma casa e um carro, isso em um mesmo ano. Mais uma vez, é 

importante ressaltar que não há indicações de que faixa salarial ou renda a especialista 

parte para emitir os seus conselhos. Porém, sabemos a que nicho Máxima dirige seus 

discursos. Apesar de possuírem uma renda média maior que um salário mínimo, o teto 

da classe C não chega a 5mil reais/mês, o que dificulta muito assumir tantos 

compromisso e ainda passar o ano “sem aperto”. O azul de que fala a especialista só 

seria alcançado se o enunciatário já dispusesse de uma quantia razoável de dinheiro 

investido, algo difícil de ter acontecido, visto o período da veiculação da revista ter sido 
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no início de um ano de baixo crescimento econômico, o que acabou afetando as práticas 

de consumo e as taxas de juros, dificultando o crédito e favorecendo a inadimplência.  

Nas demais edições, a seção aparece em apenas uma página. Nestas, estão 

presentes conselhos relacionados à poupança, financiamentos, atividade informal, 

pagamento de dívida, além de estatísticas sobre o uso de dinheiro. Há a possibilidade de 

a leitora enviar suas dúvidas, que serão prontamente respondidas por um especialista no 

assunto; em sua maioria, economistas ou pessoas descritas como consultores 

financeiras. 

    Figura 46 – Seção “Soluções geniais para o seu bolso”. 
 

 

Fonte: Máxima, das edições de  de 2013 e fevereiro e junho de 2014. p. 66, 68, 52, 

respectivamente.  

Com base no exposto, é possível questionar: o que significa ser uma mulher 

que sabe lidar com dinheiro nas revistas femininas populares?  Significa ser uma mulher 

bem sucedida, precavida, atenta aos princípios de regulação financeira e, por isso, mais 

sábia em seus investimentos. E por que elas precisam seguir as dicas e soluções? Porque 

os enunciados partem de uma posição de conhecimento e saber: o especialista sabe do 

que fala – poupança, CDB
58

, renda fixa, previdência privada. A leitora precisa ser 

informada e formada. Segundo Prado (2011), “acima de tudo, esses mapas cognitivos 

são apresentados por um enunciador sabedor, que tem saberes ou sabe onde encontrá-

los, que sabe delegar a fala a especialistas, para um leitor ou uma leitora que está na 

posição de falta. Falta de que? De caminhos, de conhecimentos dos valores a buscar, de 

                                                           
58

 CDB significa Certificado de Depósito Bancário e é um título privado, bastante popular, emitido pelos 

bancos e vendido aos clientes para captação de recursos. Em outras palavras, ao emitir um CDB, o banco 

assume a obrigação de um pagamento futuro pelo dinheiro captado. O comprador de um CDB torna-se 

credor do banco. Em contrapartida, o banco lhe paga juros, que podem ser pré ou pós-fixados, e são 

definidos no momento da aplicação, assim como o prazo pelo qual o dinheiro ficará aplicado. Disponível 

em: http://www.investpedia.com.br/artigo/O+que+e+CDB+e+como+calcular+sua+rentabilidade.aspx. 

Acesso em: 15 fev. 2015. 
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imagens com as quais se identificar, aquelas que podem colocar a pessoa carente (ou 

faltosa) – na trilha adequada dentro da comunidade globalizada” (PRADO, 2011, p. 04).  

Assim, como as demais revistas, Máxima também possui caminhos 

adequados para orientar sobre a renda. Termos mais próximos do universo da 

Economia, temas mais abrangentes sobre o uso do dinheiro, denotam que o enunciador 

de Máxima pressupõe um público leitor preocupado com custos a curto e médio prazos, 

e não apenas os custos mensais, como nas demais publicações analisadas. Mas o que 

esses enunciados sobre custo de vida têm a nos dizer?   

Mesmo que tracem seus mapas a partir de recursos e conteúdos diferentes, 

os textos das revistas populares só encontrarão leitores se conseguirem conversar com 

as pessoas que efetivamente buscam esse tipo de revistas para o entretenimento e a 

instrução, ou seja, as pessoas que precisam se preocupar com o pagamento das contas 

mês a mês, mas que acabam comprando mais do que podem pagar; as pessoas que 

precisam adquirir um bem, mas não sabem a melhor forma poupar; as pessoas que têm 

sonhos materiais, mas não sabem como alcançar. 

No fundo, esse é o fulcro da questão da não-metamorfose: ao conhecer a 

identidade como mesmice, como sempre igual a si mesma, exclui a 

temporalidade e, consequentemente, a diferença; então deixando de ser a 

articulação da diferença; então a identidade deixa de ser a articulação da 

diferença e da igualdade (independentemente da temporalidade, ela também é 

unidade do igual e do diferente); então, deixando de ser a identidade essa 

articulação, ignorada essa unidade, a identidade se torna abstrata. A 

identidade é concreta; a identidade é o movimento de concretização de si, que 

se dá, necessariamente, porque é o desenvolvimento do concreto e 

contingencialmente, porque é a síntese de múltiplas e distintas 

determinações. O homem, como ser temporal, é ser-no-mundo, é formação 

material. É real porque é a unidade do necessário e do contingente. 

(CIAMPA, 2005, p. 199).  

É necessário conservar a ideia de que o enunciatário das revistas populares 

não tem esse tipo de conhecimento. Parafraseando Ciampa (2005), se a identidade 

pressuposta nas revistas é de alguém que não sabe gastar, que outro papel o público 

leitor poderá desempenhar além desse? Por isso, nas seções envolvendo dinheiro, é o 

especialista quem responde à demanda do leitor e não o contrário; este é convidado a 

enviar dúvidas e não sugestões. Ocupar esse lugar é necessário justamente porque a 

revista precisa representar para o leitor, que é o seu contraponto, embora haja aí também 

certa pressuposição em relação à revista de que seus textos correspondem à verdade.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal desta pesquisa foi compor um panorama das 

construções identitárias disseminadas pelas revistas femininas populares. Através dos 

textos declaradamente dirigidos para o público C, verificamos de que modos os 

enunciadores das revistas populares constroem modelos identificatórios dentro de seus 

contratos de comunicação. Nosso interesse foi perceber como essas mídias atuam na 

proposta de identidades de mulher-leitora-consumidora para a classe C. 

Para isso, procuramos, por meio de itinerários, contar as histórias – da 

segmentação e de cada uma das revistas –, falar sobre as revistas e seus aspectos, seus 

contratos comunicativos e o que estas trazem como conteúdos para pensarmos sobre 

identidade e significados identificacionais.  

Verificamos que, embora as mulheres atuem fora dos limites do privado – o 

lar, os filhos, as preocupações domésticas – enquanto os homens se aproximam 

paulatinamente desse espaço – esse contexto, talvez por ser recente, ainda é pouco 

explorado pelas revistas femininas populares. Ser uma mãe melhor, saber ser amante do 

marido, preparar as melhores refeições e manter-se linda e sexy constituem-se temas 

ainda característicos desse segmento. A revista feminina, em especial sua modalidade 

popular, ainda não ousou transgredir a conformidade do sistema mediático e das 

relações de poder, trabalho e consumo entre homens e mulheres. Salvo alguns títulos do 

passado e da atualidade. Por mais atrevida e nova que seja a proposta, as mídias cercam 

a mulher de informação sobre esses elementos, ainda uns em mais destaque que outros.  

Esses dados, porém, não trazem nada de novo. Muitos estudos sobre revistas 

femininas, inclusive citados aqui, já chegaram a conclusões parecidas. Talvez a 

novidade esteja em relação a essas características também se estenderem para a revista 

feminina popular. Isso quer dizer que a imprensa feminina continua atenta e buscando 

atualização. Ao buscar o melhor para cada mulher – mais nova, mais velha, mais rica, 

mais pobre, mais bonita, mais feia, mais gorda ou mais magra – a imprensa feminina 

busca satisfazer com o meio-termo os extremos possíveis. Assim, pudemos observar 

que a revista feminina é algo ainda em crescente desenvolvimento, e a modalidade 

popular dessa mídia é apenas uma das formas de reinvenção do mesmo modo como é a 

produção de revistas em formato digital, os dois movimentos são igualmente formas da 

modalização do feminino, sobretudo em relação aos discursos sobre o dever fazer para 

chegar a ser. 
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As revistas femininas, em última análise, se constituem através de discursos 

que partem de uma identidade pressuposta e objetivam identificações em cada grupo de 

que se ocupam.  

Incentivando cada mulher na execução dos receituários ou ao uso de 

produtos, tanto as revistas femininas tradicionais quanto as recentes populares retratam 

basicamente dois modelos: o servil e o sedutor. Mesmo que estejam sendo publicizadas 

enquanto empreendedoras, solteiras etc., seus papéis mais marcantes nas revistas estão 

relacionados a esses modelos. Tais conteúdos remetem ao fato de que as mulheres, 

quando autorizadas a falar/ler/ser, ainda atuam por procuração, sem a autonomia 

declarada nos editoriais mais feministas, uma vez que são esses conteúdos e modelos 

que preenchem a grande maioria de revistas à venda atualmente. Mas, por que essas 

revistas encontram lugar nas bolsas e lares de muitas mulheres, quando estas têm outras 

fontes de ensino? Com base em Bauman (2008, p. 45), podemos dizer que isso ocorre 

porque a revista ainda se apresenta como uma tentadora alternativa de autoridade.  

Confusos e perdidos entre muitas reivindicações de autoridade concorrentes, 

sem que haja uma voz suficientemente alta e audível que se destaque da 

cacofonia que forneça um motivo condutor, os habitantes de um mundo 

líquido-moderno não encontram, não importa o quanto se esforcem, um 

“porta-voz confiável” (um que nos “sustente para nós o que não conseguimos 

sustentar quando deixamos por nossa conta”  e que “nos assegure, diante do 

caos, uma certa permanência – de origens, propósito e ordem”). Em vez 

disso, eles têm e aceitar substitutos notoriamente não-confiáveis.  Tentadoras 

ofertas alternativas de autoridade [...] sevem de sinalizadores móveis num 

mundo desprovido dos permanentes.   

Durante o percurso da pesquisa, pudemos notar que, se as revistas femininas 

ainda encontram solo no mercado e prateleiras das bancas, é porque há um público 

consumindo seus anúncios e enunciados. Os discursos veiculados pela revista feminina 

popular encontram lugar e prosperam por conta da realidade social do país. Nomeada de 

classe C ou nova classe média, as pessoas que correspondem a esse extrato da 

população já nasceram como grupo de consumo, e desde cedo precisaram conhecer seus 

códigos de pertença.  

Financiar o carro, a casa, ir ao salão de beleza com certa frequência e 

consumir revistas que falam sobre o seu mundo baseados em sua linguagem, oferecendo 

receitas e produtos que cabem no seu orçamento, corresponde a toda uma cultura de 

consumo já experimenta pela chamada classe média brasileira e agora também são 

elementos comuns do consumo da nova classe média. Não importa em quantas parcelas 

seja o financiamento nem as incontáveis idas aos órgãos de proteção ao crédito para o 

negociamento de dívidas, o que importa é fazer parte, compartilhar os signos de quem 
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possui poder de comprar ou ao menos parecer ser. E, nesse sentido, os textos das 

revistas têm funções que vão além do simples informar. Como bem respondeu Prado 

(2013, p. 45), acerca da busca por “textos” nas revistas, internet e televisão, as pessoas 

não buscam textos apenas “para se informar”,  

mas para se integrar, ao se informar, para se localizar, para ter narrativas de 

enquadramento no mundo, para saber qual o meu mundo, como ele funciona, 

como eu posso pertencer melhor a esse que já é o meu mundo. Para me fazer 

percebido, para emitir, para ter visibilidade, para ser visto, para não ser um 

subcidadão (grifos do autor).   

O crescimento das revistas femininas populares também pode estar 

relacionado ao fato de que não há espaço nas páginas para tratar de problemas – os 

outros (Prado, 2008a) – da classe C. Por mais que se debrucem muito sobre o tema 

dinheiro/falta de dinheiro, não há problema financeiro que não possa ser solucionado a 

partir de passos razoavelmente simples. Sou mais Eu, por exemplo, não conta histórias 

de alguém que responde a processos por inadimplência. E, quando a revista trata de 

temas como violência doméstica, a história ensina dicas que não necessariamente 

servem para outras mulheres, no entanto é essa a ideia que se busca passar. Além do 

mais, nem todos os receituários estão ao alcance de todos que leem a revista. É preciso 

lembrar da amplitude e complexidade do cálculo para determinar quem pertence ou não 

à classe C e, desse modo, pensar que é bem diferente a realidade de quem ganha pouco 

mais que um salário mínimo e quem pode dispor de até cinco salários.  

Historicamente, as mulheres da classe média e agora da classe média C têm 

o poder de compra como traço distintivo. As poderosas da nova classe média, segundo o 

mídia kit das revistas populares da Editora Abril, estão ávidas por escolher suas marcas 

prediletas, os produtos que irão consumir e serviços que irão pagar. Em busca de modos 

de consumir e se diferenciar no mundo do consumo, as revistas femininas populares 

lhes sugerem um lugar de negociação – olha esse creme de R$ 29,00 que faz a mesma 

coisa daquele de R$ 2.000,00! Qual será o melhor para você, cara leitora? Nossas 

revistas não lhe deixarão querer o que é mais caro. Sabemos sua renda, conhecemos 

suas necessidades, nossas páginas publicitárias e nossas matérias acompanham de perto 

seu perfil. Não iremos lhe oferecer o caro, há outras coisas para comprar. Somos 

parceiras! Compre o de R$ 29,00 e seja feliz também. O exemplo, embora fictício, é o 

que comumente se esboça nas revistas de baixo custo. Um olhar sobre as contracapas é 

suficiente para entender que falamos de classes distintas e não unicamente de mulheres 

diferentes.  
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Instigando os leitores a agir conforme seus mapas de conhecimento, as 

revistas populares propõem para estes que também sejam produtos de sucesso: saber 

gastar, saber cuidar dos filhos e da casa, saber conquistar, saber cuidar de si mesma. O 

sucesso está em cada página e não há aliada mais devotada que a revista feminina, em 

sempre lembrar a leitora sobre o que ela tem e como pode gastar; sobre os desafios 

atuais da maternidade e da rotina doméstica; a necessidade de se destacar na conquista 

de parceiros ou na manutenção do casamento e a importância de ser mente-corpo-

espírito saudáveis.  

Quando Buitoni (2009) nos fala do tempo das revistas e seu aspecto 

jornalístico peculiar, entendemos o porquê dessas revistas conseguirem vender, todas as 

semanas e meses, as mesmas propostas, as mesmas imagens para se identificar, mas 

sempre travestindo-se de “Novo”. O suco emagrecedor vira “suco detox”, a roupa que 

afina vira a “roupa lipoaspiração”, o “perder peso” vira “secar”, e esses são apenas 

exemplos de discursos relacionados ao corpo.  

Em todos os eixos analisados ao longo do trabalho, observamos modelos 

melhores, corretos e adequados para uma leitora sempre necessitada de dicas. As listas, 

os passo a passo e os especialistas, falavam de lugares diversos e, às vezes, de temas 

diversos. Porém, a maioria, de algum modo, se mostrava preocupada com o ter e o 

poder gastar da leitora. Em todas as revistas, observamos, no mínimo, dois espaços 

dedicados ao dinheiro, construindo-se como discursos de orientação sobre o consumir, o 

poupar, o reaproveitar. 

Podemos afirmar, desse modo, que as revistas femininas populares 

cumprem bem a função de levar ao público leitor temas do universo feminino. Mas seu 

diferencial está em declinar orientações sobre finanças, seja para a urgência das 

compras no supermercado, seja para bens duráveis como um automóvel. Esse tipo de 

orientação representa uma tendência dentre as revistas analisadas, e podem ser um 

indício do funcionamento de demais revistas populares do país; embora outras revistas 

para esse público concentrem seus enunciados sobre a vida de pessoas famosas ou 

produtos fictícios como novelas e reality shows.  

É certo que este trabalho não respondeu a todas as lacunas sobre os 

conteúdos característicos das revistas femininas populares e que não esgotou todas as 

possibilidades da relação destas com a identidade, em especial na perspectiva dos 

estudos sobre a identidade-metamorfose.  
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Entretanto, com o que foi explorado em nossas análises, é possível dizer que 

a revista feminina popular, assim como uma série de produtos e objetos advindos da 

indústria cultural, oferece elementos para a compreensão de como tem ocorrido a 

construção de identidades pressupostas para os sujeitos da contemporaneidade. Na 

medida em que as revistas aqui estudadas se colocam na posição de guias necessários e, 

mais que isso, se apresentam como donas do saber, podendo, assim, modelar 

comportamentos e modalizar caminhos de vida. Sustentando promessas de vidas 

melhores e mais satisfatórias, mesmo para mulheres que ganham pouco. As soluções e 

enunciados seguros e pré-validados por muitas vozes dessas revistas, embora 

normalmente partam de pressuposições identitárias parciais acerca da mulher, oferecem 

mapas que servem de guias e influenciam diretamente a leitora na construção de seus 

papéis, de seu estilo de ser, na definição de suas personagens enquanto profissional, 

esposa, mãe e consumidora.  
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