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Resumo 
Esta dissertação se propõe a estudar semelhanças e diferenças entre as revistas AnaMaria 

e Claudia, que se destinam a públicos femininos de classe C e de classe A, 

respectivamente. O corpus deste estudo é formado por oito edições da revista AnaMaria e 

quatro edições da revista Claudia, publicadas de fevereiro a maio de 2007. Tomando por 

base a concepção bakhtiniana de que os gêneros são caracterizados por estilos, temas e 

formas, traçamos comparações entre as estratégias lingüístico-discursivas das publicações 

em análise. Na pesquisa, também trabalhamos com o conceito de formação discursiva, da 

primeira época de Pêcheux, fortemente associado à questão de luta de classes. 

Observamos que os grupos sociais em que estão inseridas não restringem os interesses das 

leitoras. Temas como sexualidade, beleza, moda, casamento, educação dos filhos, entre 

vários outros atraem o público, independentemente da classe social da mulher. O conceito 

de heterogeneidade discursiva complementou este estudo, fundamentando a idéia de que 

as duas publicações são povoadas por discursos recorrentes, especialmente no que se 

refere aos universos da beleza, da moda e do sexo. Verificamos que as duas revistas são 

atravessadas por discursos que materializam as ideologias dominantes sobre o papel da 

mulher na sociedade. Prevalece a concepção de que a mulher deve ser boa mãe, esposa 

dedicada, profissional atuante e dona de casa prendada, sem jamais descuidar da 

aparência, um dos principais apelos das revistas femininas.  

Palavras-chave: imprensa feminina, revistas populares, discurso feminino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Abstract 

This dissertation purposes to study similarities and differences between the AnaMaria and 

Claudia magazines, directed to the feminine public of C and A classes respectivement. 

The corpus of this research is composed of eight publications of AnaMaria magazine and 

four publications of Claudia magazine, published in the period of February to may of 

2007. With the Bakhtin’s conception of gender, qualified by the styles, themes and 

formes, we did comparations between the linguistic-discoursives strategics worked in the 

publications of this study. In the research, we’ve also used the formation discoursive 

concept, by Pêcheux in his first phase, hardly associated to the question of fight of class. 

We’ve observed that the social groups where are inserted don’t limit the interests of the 

readers. Themes as sexuality, beauty, fashion, wedding, education of the sons and many 

others attract the feminine public, independently of woman social class. The discoursive 

heterogeneity concept has completed this study, basing the idea that two publications have 

discourses specially about the beauty, fashion and sex. We’ve verified that both 

magazines are crossed by discourses that materializing the dominants ideologies about the 

woman’s role in the society. Prevail the concept of the woman that has be good mother, 

devoted wife, active professional and talented howsewife, without never to neglect of the 

appearance, one of the most important appeals of the feminine magazines.  

Keywords: feminine press, popular magazines, feminine discourse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Résumé 
Cette dissertation se propose d’étudier les ressemblances et les différences entre les 

magazines AnaMaria et Claudia, qui se destinent aux publiques féminins de classe C et 

de classe A, respectivement. Le corpus de ce travail est composé par huit éditions du 

magazine AnaMaria et quatre éditions du magazine Claudia, publiées pendant la période 

de février à mai 2007. A partir du concept bakhtinien selon lequel les genres sont 

caractérisés par les styles, les thèmes et les formes, nous avons fait des comparaisons 

entre les stratégiques linguistique-discoursives utilisées dans les publications en analyse. 

Dans la recherche, nous avons aussi travaillé avec le concept de formation discoursive, de 

la première époque de Pêcheux, fortement associé à la question de lutte de classes. Nous 

avons observé que les groupes où elles sont insérées, ne limitent pas les intérêts des 

lecteurs. Les sujets comme la sexualité, la beauté, la mode, le mariage, l’éducation des 

enfants, entre autres, attirent le publique féminin, indépendemment de la classe sociale de 

la femme. Le concept d’hétérogénéité discoursive a complementé cette étude, 

fondamentant l’idée selon laquelle ces deux publications sont pleines de discourses 

récourants, spécialement en ce qui concerne les universes de la beauté, de la mode et du 

sexe. Nous avons verifié que les deux magazines sont traversés par des discourses qui 

matérialisent les idéologies dominantes sur le rôle de la femme dans la societé. Prévaloie 

dans les deux publications la conception selon laquelle la femme doit être une bonne 

mère, épouse dédiquée, professionellle actuante et femme au foyer complète, sans jamais 

négliger l’apparence, un des principaux appels des magazines féminins.  

Mots-clé: presse féminine, magazines populaires, discours féminin 
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INTRODUÇÃO 

A partir dos anos 70, as investigações sobre a mulher no contexto da comunicação 

passaram a ter maior evidência no âmbito acadêmico1. Inicialmente, os estudos se 

voltavam sobretudo à análise dos meios impressos, como revistas femininas e 

fotonovelas. Hoje, os pesquisadores se debruçam também sobre temáticas femininas 

trabalhadas na TV, rádio, cinema e propaganda. Revelam as estratégias discursivas e 

lingüísticas que cada um desses veículos utiliza para atrair o seu público-alvo e, ao 

mesmo tempo, trazem à tona a discussão acerca da representação da figura feminina na 

mídia.  

Os estereótipos, modas, modelos, modismos e todos os demais itens fortemente 

trabalhados pela mídia voltada para a mulher costumam ser objeto não apenas de 

estudiosos da Comunicação, mas também da Sociologia, Antropologia, Lingüística, entre 

diversas outras áreas das ciências humanas e sociais. O mais completo levantamento sobre 

a imprensa feminina foi realizado pela francesa Evelyne Sullerot. Na obra La presse 

fémenine (1963), a autora resgata a história dos periódicos femininos da França e analisa 

folhetins, contos, consultórios sentimentais e fotonovelas, além de traçar um panorama da 

imprensa estrangeira. O livro La Cultura de la opresión femenina (1977), de Michèlle 

Mattelart, também se tornou célebre pela análise da relação imprensa-mulher, mais 

especificamente dos estereótipos femininos daquela época. A obra trata de fotonovela e da 

questão do moderno na imprensa feminina, tentando mostrar que a imagem de progressão 

daquele momento mascarava a permanência e o estatismo de determinadas esferas na 

sociedade.  

A imprensa feminina brasileira começou a ser amplamente estudada a partir de 

análises de publicações como A Cigarra, O Cruzeiro, Revista Ilustrada, A Senhorita, 

entre outros títulos de grande circulação do início do século passado. Sonia Mascaro 

(1982) realizou importante pesquisa sobre o periódico A Revista Feminina, de 1914. Dez 

anos antes, Ecléa Bosi havia publicado Cultura de massa e cultura popular: leituras de 

operárias (1972), um aprofundado estudo sobre a leitura de jornais, revistas e livros 

 
1 Os dados históricos apresentados nesta introdução foram coletados principalmente nas obras de Dulcília 
Buitoni, Mulher de Papel: a representação da mulher pela imprensa feminina brasileira (BUITONI, 1981) 
e Imprensa Feminina (BUITONI, 1986), e em artigos assinados por Maria João Silveirinha 
(SILVEIRINHA, 2004) e Helena Corazza (CORAZZA, 2005).  
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realizada por operárias de uma fábrica de São Paulo. A preocupação de Bosi girou em 

torno da comunicação de massa e sua incidência na vida das operárias. Dulcília Schroeder 

Buitoni também realizou minuciosa pesquisa sobre a imprensa feminina. No livro Mulher 

de Papel: a representação da mulher pela imprensa feminina brasileira (1977), sua obra 

de maior relevância, traçou o percurso histórico e fez reflexões sobre essa imprensa na 

Europa, Estados Unidos e Brasil. Bebendo nesses e em outros trabalhos de autores 

considerados canônicos, inúmeros pesquisadores vêm dedicando especial atenção ao 

tema.  

O interesse em estudar a mídia e sua relação com a mulher está intrinsecamente 

associado à nova realidade que se delineia na sociedade nas últimas décadas. Antes, o 

homem reinava absoluto no campo profissional, sem concorrência alguma do sexo 

feminino, o qual se dedicava apenas aos afazeres da casa e da família. A mulher de hoje 

indaga sobre determinadas situações como a igualdade de oportunidades e direitos em 

relação ao homem e à sua exclusão de temas públicos e econômicos. A “terceira mulher”, 

na perspectiva de Lipovetsky (2000), provoca questionamentos sobre o novo lugar das 

mulheres e suas relações com os homens.  

A primeira mulher era diabolizada e desprezada; a segunda mulher, 
adulada, idealizada, instalada num trono. Mas em todos os casos a 
mulher era subordinada ao homem, pensada por ele, definida em relação 
a ele: não era nada além do que o homem queria que fosse. Essa lógica 
de dependência diante dos homens já não é o que rege mais 
profundamente a condição feminina nas democracias ocidentais. 
Desvitalização do ideal da mulher no ar, legitimidade dos estudos e do 
trabalho femininos, direito de voto, “descasamento”, liberdade sexual, 
controle da procriação: manifestações do acesso das mulheres à inteira 
disposição de si em todas as esferas da existência, dispositivos que 
constroem o modelo da “terceira mulher” (LIPOVETSKY, 2000, p. 
236-237). 

 

Os esforços das mulheres em eliminar ou amenizar as barreiras diante do sexo 

masculino geraram e continuam a gerar significativas mudanças sociais, culturais, 

econômicas e políticas. E os meios de comunicação têm papel fundamental na 

determinação e na definição do lugar feminino nos dias de hoje. A mídia tem poder de 

influenciar, de acentuar ou reduzir as responsabilidades e as preocupações das mulheres. 

Afinal, os veículos de comunicação influenciam nos padrões de comportamento e ajudam 
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na formação da identidade da mulher na sua nova forma de atuação, que se configurou 

mais independente, especialmente no mundo ocidental.  

Instigante e complexa, a relação entre a mulher e a mídia pode ser abordada em 

dimensões diferentes, como assinala Silveirinha (2004, p. 10):  

Para analisarmos esta questão na sua complexidade, deveremos olhar 
três dos “nódulos” da representação mediática que, estando 
absolutamente interligados e sempre enraizados em práticas e 
preocupações históricas, podem ser separados para fins analíticos: os 
textos, as audiências e as instituições mediáticas.  

 

Nesse sentido, optamos pelo primeiro nódulo. Esta dissertação tem o intuito de 

contribuir com o enorme universo de estudos acerca da mulher na mídia, a partir da 

análise das revistas AnaMaria e Claudia, escolhidas como representantes dos segmentos 

de revistas populares e de revistas não-populares. Nosso objetivo central é verificar 

semelhanças e diferenças entre AnaMaria e Claudia, observando de que maneira elas se 

apresentam ao longo de matérias2 e colunas e como configuram a imagem do enunciador 

em cada uma das publicações. Ao mesmo tempo, é também nosso intuito deixar 

transparecer e comparar os discursos populares e não-populares em revistas femininas no 

Brasil do século XXI. Partimos da observação de que as revistas femininas populares 

ganharam destaque no mercado editorial brasileiro na última década,  trabalhando estilos 

e formas bem específicos e dividindo espaço com revistas já consagradas. Norteia, 

portanto, todo este trabalho o questionamento sobre quais são os pontos de aproximação e 

de dispersão entre as revistas AnaMaria e Claudia. A partir desse problema, formulamos 

as seguintes hipóteses: 

H.1 Há, subjacente aos temas trabalhados em AnaMaria e em Claudia, fortes valores de 
base como acesso, custo, sofisticação, que exprimem bem a relação entre as duas 
publicações em sua totalidade.  

H.2 As revistas AnaMaria e Claudia têm estratégias lingüístico-discursivas que se 
aproximam em alguns momentos, caso do uso excessivo de adjetivações e 
linguagem coloquial. Há também estratégias diferentes, principalmente quanto à 
escolha de assuntos trabalhados dentro de um mesmo tema e aos investimentos 
semânticos de determinados itens lexicais. 

H.3 Percebem-se grandes diferenças entre AnaMaria e Claudia no que se refere à 
estética das duas revistas. Em AnaMaria, predominam características plásticas que 

 
2 Trabalharemos aqui com o conceito de matéria, entendida enquanto sinônimo de material jornalístico 
como notícia, artigo ou reportagem. 
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reforçam uma imagem de maior indiscrição. Em Claudia, prevalecem modos de 
figurativização que buscam a sobriedade. 

H4.  O ethos visado em AnaMaria é o de mulher voltada especialmente para os cuidados 
do lar e da família e que, apesar de menor cabedal de conhecimento e menos 
recursos financeiros, quer se manter em forma, linda e em dia com a moda. Já o 
ethos que se busca configurar em Claudia é o de mulher moderna, sofisticada, 
informada, com recursos financeiros e sem muito tempo para as atividades no lar. 

H.5 Perpassam nas duas revistas discursos que materializam as ideologias hegemônicas 
sobre o papel da mulher na sociedade. Apesar de suas características singulares, 
prevalecem e se cruzam nas duas publicações os discursos da boa mãe, da boa 
esposa e boa profissional, que deve sempre ser jovem, magra, sexy, compreensiva, 
gentil e ainda cuidar do lar e das crianças.    
  

Aspectos Metodológicos  

Escolha do Corpus 

As revistas escolhidas para este estudo são AnaMaria e Claudia, publicadas pela 

Editora Abril. A seleção de revistas como objeto de análise partiu da constatação de que 

as mesmas, ao longo do tempo, tornaram-se o veículo por excelência da imprensa 

feminina, tanto no que se refere à apresentação gráfica como na forma de estruturar seu 

conteúdo.  

Inicialmente, nossa intenção era estudar apenas as publicações populares, tomando 

como corpus o periódico AnaMaria. Em seguida, verificamos que a pesquisa poderia se 

tornar bem mais abrangente se o objeto de estudo fosse ampliado, de forma a realizar um 

trabalho comparado. Passamos, portanto, à tarefa de verificar diferenças e semelhanças 

entre a revista AnaMaria, como representante do segmento das populares femininas, e a 

revista Claudia, como representante do segmento das não-populares femininas. A escolha 

dessas duas publicações para a análise se deu pelo fato de que ambas representam a 

consolidação e o sucesso de um mercado editorial específico.  

 

O Corpus – Características gerais  

Década de 60: o cineasta Jean Luc Godard lança o longa Acossado (1960); o filme 

O Pagador de Promessas (1962) recebe a Palma de Ouro em Cannes e é indicado ao 

Oscar de melhor filme estrangeiro; o rock se torna popular; a jovem guarda e a MPB 

conquistam os brasileiros; Neil Armstrong pisa na lua; começam as transmissões de TV 
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em cores; a informática dá seus primeiros passos; a contracultura toma corpo; o Brasil 

ganha sua segunda Copa do Mundo; a economia brasileira vive um intenso período de 

crise, mas também de avanços na indústria; começa a ditadura política no país.  

Em meio a esse caldeirão de acontecimentos surge, em 1961, a revista Claudia, da 

Editora Abril, uma importante publicação para a imprensa feminina nacional.  

Claudia, com nome de gente, veio ao encontro de uma certa busca de 
identidade da mulher de classe média urbana; também veio estimular e 
ser estimulada por todo um consumo emergente. Abriu espaço para 
Carmem da Silva, que, de 1963 até sua morte, em 1985, tratou a 
problemática feminina de modo corajoso e instigante, contribuindo para 
maior consciência de algumas gerações de mulheres. Toda uma infra-
estrutura de produtoras de moda, fotógrafos e manequins foi-se 
formando ao longo dos anos. A “Cozinha Experimental”, ao testar cada 
prato cuja receita é publicada, estabeleceu novas relações de 
credibilidade e utilidade (BUITONI, 1986, p. 49). 

 

A Editora Abril conceitua Claudia, hoje, como:   

A revista que está ao lado da mulher para todos os seus desafios: dia-a-
dia, família, carreira, beleza, moda, qualidade de vida. CLAUDIA é para 
a mulher de hoje, que olha o mundo, se reconhece e expressa essa 
atitude diante da vida. Tem a maior variedade de assuntos relevantes 
para a mulher moderna3.  

 
Década de 90: Quentin Tarantino lança Pulp Fiction (1994) e ganha o Oscar de 

melhor roteiro original; o filme Central do Brasil (1998) recebe o Urso de Ouro no 

Festival de Berlim e é indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro; o Brasil ganha sua 

quarta Copa do Mundo; a Internet toma fôlego; a ovelha Dolly é clonada; surge o grunge, 

estilo musical de bandas como Nirvana e Pearl Jam. No Brasil, grupos de hip hop, reggae 

e pop e alguns movimentos culturais fora do eixo Rio-São Paulo entram no circuito 

nacional; as telecomunicações avançam; as exportações crescem e a economia vive alguns 

anos de estabilidade.  

Simultaneamente a esses e outros milhares de acontecimentos que fizeram ferver os 

anos 90, o mercado de revistas no Brasil e no mundo passou por um intenso processo de 

segmentação, em meio ao qual surge a revista AnaMaria, da Editora Abril. A chegada de 

AnaMaria ocasionou o lançamento de outros títulos populares. 

 
3 Fonte: http://www.publiabril.com.br/homes.php?MARCA=13, acessado em 12/05/2008 
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Sodré (1972) afirma que, até o início da década de 70, apenas quatro grupos de 

segmentação prevaleciam no Brasil: informação geral e entretenimento, informação e 

análise de notícias, revistas femininas ou dedicadas a problemas da família e revistas de 

conhecimentos gerais. Com o fim da inflação e o início do Plano Real, na década de 90, a 

Editora Abril passou a fazer títulos para as leitoras da classe C, as chamadas revistas 

populares.  

A revista AnaMaria foi criada para informar, educar, 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 deixa de valorizar primeiramente seu lado mulher, esposa, 
dona-de-casa (GIUDICE, 2003, p. 9). 

 
Na concepção da Editora, a revista AnaMaria é:  

Tão atraente para a leitora quanto para você, anunciante, AnaMaria 
presta serviço, informa  e diverte com os mais variados temas: beleza, 
saúde, educação dos filhos, relação marido e mulher, moda, sexo, 
culinária, astrologia, decoração, notícias de artistas e resumo de 
novelas4.  

 

Claudia foi a primeira revista feminina brasileira de comportamento nos moldes que 

dominam o mercado atual. AnaMaria foi a primeira revista da nova safra de populares de 

comportamento, já que até então a imprensa popular feminina focava basicamente 

novelas, bastidores e celebridades. Ambas vieram para atender ao desejo e à necessidade 

de um público específico, abrindo as portas para um caminho trilhado posteriormente por 

publicações semelhantes. 

Estudos sobre Claudia existem diversos, o que se justifica pelo seu longo tempo de 

existência e por tudo o que a revista representou para a imprensa feminina brasileira na 

segunda metade do século XX. Buitoni (1986, p. 94) destaca a publicação por representar, 

nos anos 60,  “o espírito da década em relação à mulher”. O crescente leque de edições 

voltadas para mulheres de classe C e as grandes tiragens dessas publicações nos anos 90 e 

início deste século também têm sido objeto de inúmeros estudos acadêmicos. 

             Eis alguns hábitos de audiência das duas revistas usadas como objeto de análise: 

Claudia circula mensalmente e AnaMaria, semanalmente. Claudia tem 88% do seu 

público formado por mulheres e AnaMaria, 87%. Claudia tem 73% de seu público 
 

4 Fonte: http://www.publiabril.com.br/homes.php?MARCA=4, acessado em 12/05/2008 
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formado pelas classes A e B, enquanto AnaMaria tem 73% do seu público pertencentes às 

classes B e C5. Total de leitores de Claudia: 1.615.000. Total de leitores da AnaMaria: 

1.174.0006.  

 

Coleta de Dados 

Para começar este estudo, a metodologia utilizada se centrou na revisão 

bibliográfica sobre os aspectos socioculturais da imprensa feminina. Isso abrangeu 

também leituras sobre revista enquanto meio de comunicação e como produto da indústria 

cultural. Pesquisamos ainda sobre a representação da mulher na imprensa atual. Nesse 

momento, tivemos como fontes alguns respeitados autores como Dulcília Buitoni; 

Michèlle Matellart; Carla Bassanezi, Marilia Scalzo; Edgard Morin; Ecléa Bosi; Gilles 

Lipovetsky, além de artigos científicos e dissertações com abordagem específica sobre a 

imprensa dirigida ao público feminino. 

Como resultado de nossas primeiras análises acerca das duas revistas, optamos por 

trabalhar com as matérias e colunas de beleza, moda, sexo e decoração. A escolha desses 

gêneros ocorreu pelo fato de os mesmos apresentarem as diferenças mais significativas 

entre as duas publicações. Em relação aos temas escolhidos, levamos em consideração 

aqueles mais comumente abordados em publicações femininas.    

Foram selecionadas para esta pesquisa as edições mensais de fevereiro a maio de 

2007 da revista Claudia, num total de quatro exemplares, e as edições semanais de 

fevereiro e março de 2007 da revista AnaMaria, num total de oito exemplares. Essa 

diferença no número de edições (quatro de Claudia e oito de AnaMaria) se deu pela 

periodicidade e tamanho das revistas, uma vez que Claudia é mensal e AnaMaria é 

semanal, tendo esta última quase um terço do total de páginas de cada edição de Claudia. 

Foram recortados e analisados ao todo 74 enunciados. Nesse sentido, é importante 

ressaltar que estamos tratando aqui do conceito de ‘enunciado’ sob a perspectiva de 

Bakhtin (2003). Para o autor, o enunciado é uma unidade real da comunicação, 

 
5 Fonte: Estudos Marplan Jan a Dez 2007 - As 10 + anos - 9 mercados, disponível em 
http://www.publiabril.com.br/homes.php?MARCA=4, acessado em 10/08/2008 
 
6Fonte: Projeção Brasil de Leitores com base nos Estudos Marplan Consolidado 2007, disponível em  
http://www.publiabril.com.br/homes.php?MARCA=13, acessado em 10/08/2008 
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precisamente delimitada pela alternância dos sujeitos do discurso, a qual termina com a 

transmissão da palavra ao outro. Todo enunciado tem um princípio absoluto e um fim 

absoluto: antes do seu início, os enunciados de outros; depois do seu término, os 

enunciados responsivos de outros.  

Depois de selecionado o corpus, partimos para a leitura e observação dos textos e 

figuras e para a escolha do arcabouço teórico. Nas duas revistas, percebemos temas, 

estilos e formas7 trabalhados de maneiras diferentes. Tais elementos, para Bakhtin (2003), 

estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente determinados pela 

especificidade de um determinado campo da comunicação. “Evidentemente, cada 

enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus 

tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominados gêneros do discurso” 

(BAKHTIN, 2003, p. 262). Esses elementos passaram, portanto, a direcionar nosso olhar 

sobre o corpus textual e plástico em AnaMaria e em Claudia, permitindo-nos também 

verificar os discursos de cada uma delas.  

Para aprofundarmos a análise dos discursos das duas revistas, utilizamos também  

alguns conceitos da Análise do Discurso (AD) francesa, tais como Formação Discursiva 

(FD), da primeira fase de Michel  Pêcheux, e Heterogeneidade Discursiva.  

 

Apresentação dos Capítulos 

Este estudo está estruturado em quatro capítulos. Como tratamos de revistas 

femininas, cuja linguagem costuma ser bem coloquial, tomamos a liberdade de fugir um 

pouco dos padrões fortemente recomendados aos trabalhos acadêmicos e abrimos cada 

capítulo com um texto curto e informal, inspirado nos editoriais de revista feminina. Em 

cada um deles, pincelamos os assuntos que são trabalhados na seqüência.  

No primeiro capítulo, abordamos o meio revista, suas principais características e 

sua relação com a indústria cultural, o que nos pareceu oportuno, uma vez que as revistas 

de grande tiragem são tidas por muitos como mercadoria da indústria de entretenimento, 

que se consolidou na segunda metade do século XX. Fazemos também um resgate 

 
7 As diferentes traduções das obras de Bakhtin e os autores que operam com seus fundamentos teóricos 
referem-se, indistintamente, aos termos organizações composicionais, construções composicionais e formas. 
Também em nosso estudo adotaremos as três termos de formas equivalentes. O mesmo se aplicará em 
relação a  ‘temas’ e ‘conteúdo temático’.  
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histórico da imprensa feminina no mundo e no Brasil e uma explanação da representação 

da mulher na mídia.  

A fundamentação teórica é abordada no capítulo 2. Primeiramente, traçamos um 

breve perfil de Mikhail Bakhtin, cujos concepções foram importantes ferramentas para 

este trabalho. Em seguida, destacamos os conceitos que nos servem como parâmetro de 

pesquisa: enunciado e dialogismo, gênero, conteúdo temático, estilo e construção 

composicional. Para tanto, nos concentramos principalmente nas obras de Bakhtin, 

Marxismo e Filosofia da Linguagem e Estética da Criação Verbal. Também nos 

apoiamos em outros estudiosos que traduziram e/ou interpretaram a obra de Bakhtin entre 

eles Beth Brait, José Fiorin, Carlos Alberto Faraco e Diana Barros. Para explanar melhor 

cada conceito, trabalhamos alguns enunciados de capas de AnaMaria e de Claudia. A 

análise de capas nesse capítulo se dá apenas com o objetivo de exemplificar os conceitos 

explanados e, ao mesmo tempo, de não confundir o leitor, já que a análise das matérias e 

colunas, corpus selecionado para esta dissertação, é objeto do capítulo seguinte. Ainda no 

mesmo capítulo, abrimos um tópico para tratar de FD, conceito imprescindível para 

aprofundar os discursos das revistas em análise.  

No capítulo 3, dedicado à análise mais detalhada do corpus, verificamos, por meio 

do estudo de textos e figuras, como são trabalhados e construídos os estilos, formas e 

temas presentes em colunas e matérias de AnaMaria e de Claudia. Foram selecionadas 

matérias e colunas de beleza, moda, sexo e decoração. Trata-se, em resumo, da parte da 

dissertação onde constam quadros explicativos e análises a partir de recortes do nosso 

corpus. Nesta parte do estudo, utilizamos, além de Bakhtin, autores como Maingueneau e 

Charaudeau.  

No capítulo 4, nos fixamos nos discursos das duas revistas, utilizando dois 

conceitos da AD francesa: o de FD, de Pêcheux em sua primeira fase, cuja idéia central 

era a de máquinas discursivas fechadas e justapostas, determinadas pelo estado de luta de 

classes, e o de heterogeneidade discursiva, que fundamenta a idéia de que as duas 

publicações são povoadas por discursos recorrentes, especialmente no que se refere aos 

universos da beleza, da moda e do sexo.  
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1 A imprensa feminina em três tópicos. Um guia completo para 

você!  Aspectos socioculturais 
 

Começamos este capítulo falando sobre o meio revista e algumas de 

suas características. Em seguida, tocamos em uma questão polêmica: a 

imprensa feminina pode ser encarada como jornalismo? Como o 

assunto não se esgota, fazemos somente algumas considerações a esse 

respeito para que você possa se situar melhor em relação à imprensa 

feminina e à forma como ela é encarada por jornalistas e acadêmicos. 

Tratar de revistas femininas exige, sem dúvida, um retrospecto e um 

resgate da evolução da imprensa dirigida a esse público desde o século 

XVII, quando surgiu o primeiro periódico para mulheres de que se tem 

notícia, o Lady’s Mercury, na Inglaterra. Essa volta no tempo permite 

uma compreensão maior do que existe hoje no mercado editorial, 

possibilitando, inclusive, perceber o que mudou e o que se mantém 

estático, ainda que com nova roupagem. Tal resgate histórico, que 

segue nas próximas páginas, estende-se também ao Brasil, cuja 

imprensa passou a operar a partir da chegada da família real portuguesa 

no início do século XIX.  

Em seguida, abordamos uma questão clássica e de extrema importância 

para que você avalie melhor o papel do sexo feminino na mídia: como 

a mulher é representada na grande maioria dos periódicos? Essa 

relação da mulher com a mídia e a forma como se dá a interação com a 

leitora vêm mudando? Qual a imagem da mulher no atual mercado de 

revistas nacionais?   

Perguntas, perguntas e mais perguntas que, certamente, este trabalho 

não responderá de forma plena, dada a complexidade do assunto. Mas 

julgamos impossível realizar um levantamento acadêmico sobre 

revistas femininas e seus discursos sem abordar esses temas. 

Boa leitura!
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1.1  Revista Feminina, Jornalismo e Indústria Cultural 

O termo revista é a tradução da palavra inglesa magazine, que por sua vez deriva 

da francesa magasin, cuja origem árabe é a mesma da palavra armazém. Em outra 

palavras, ganhou esse nome por oferecer um conteúdo bem eclético, assim como um 

armazém oferece de tudo em suas prateleiras, do feijão ao produto de limpeza. Se a 

comparação parece um tanto grotesca, nossa intenção é apenas mostrar que o ecletismo de 

um armazém pode ser comparado à diversidade de assuntos que uma revista oferece.  

Desde que surgiram, no século XVII, as revistas sempre encantaram. Seja pela 

variedade de assuntos, pela atemporalidade de suas reportagens -  pelo menos na maioria 

das publicações - ou apenas por ser uma excelente forma de passatempo na sala de espera 

de um consultório médico. A durabilidade obtida pelo papel couchê, bem mais resistente 

que o papel jornal, e a facilidade com que uma revista é transportada para toda parte, sem 

que haja necessidade de dobrar ou amassar suas folhas, também contam pontos a favor 

desse veículo. Há ainda um outro grande diferencial, como explica Scalzo (2006, p. 37): 

“As revistas tratam o leitor de você, falam com ele diretamente e, às vezes, com 

intimidade”. Para Chafe (apud Gomes, 1995, p. 71), essa relação com o leitor constitui o 

que ele chama de envolvimento com o ouvinte, “que é evidenciado pelo emprego da 2ª 

pessoa, referência ao nome do ouvinte, respostas a questões do interlocutor e uso de 

marcadores conversacionais como forma de pedir confirmação do que é dito”.  

Circulam hoje no Brasil 3.833 títulos de revistas8. São publicações semanais ou 

mensais que movimentam o mercado da imprensa nacional. Do ranking das trinta revistas 

mensais de maior circulação, pelo menos 30% são publicações dirigidas a mulheres.  

Com o passar dos anos, especialmente no século XX, a revista foi-se tornando o 

veículo por excelência da imprensa feminina. Uma imprensa que nasceu sob o viés da 

literatura, que em seguida trilhou pelo da moda e que hoje oferece uma miscelânea de 

temas como sexo, saúde, beleza, moda, educação e decoração.  

Há, porém, um sem-número de questionamentos a respeito da imprensa feminina 

enquanto jornalismo. Questionamentos que partem do princípio de que as revistas 

femininas não costumam ir atrás dos fatos e trabalham apenas com amenidades, serviços e 
 

8  Fonte: Associação Nacional dos Editores de Revistas, disponível em www.aner.org.br, acessado em 
11/08/2008.  
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entretenimento. Como se o jornalismo de verdade só existisse na notícia objetiva, no 

debate dos fatos que acontecem no mundo a todo o momento. Mas afirma Buitoni (1986, 

p. 12):  

Talvez não exista uma única forma de fazer jornalismo. Para não 
entrarmos em choque com os princípios teóricos vigentes, diremos que 
nem tudo na imprensa feminina é jornalismo [...] A imprensa feminina é 
passível de críticos, porém os critérios para análise não devem partir da 
oposição jornalismo/não jornalismo. 

 

Na revista feminina não se trabalham exatamente os fatos, mas o novo. Ou seja, 

usa-se o novo para parecer atual. O novo da moda, o novo da aparência, aquilo que é 

inédito ou apresentado dessa forma. São bons exemplos dessas novidades as tendências da 

moda para as temporadas primavera/verão e outono/inverno, lançadas pelas grandes grifes 

mundiais e nacionais. Também são bem exploradas as novidades na indústria de 

cosméticos e as últimas técnicas que garantem a juventude. Esse novo é o eixo central, 

inclusive, do sucesso comercial dos veículos. Um bom exemplo são as edições que 

trazem, juntamente com matérias e sugestões de serviços e produtos, os anúncios desses 

mesmos serviços e fabricantes. Se em alguns periódicos percebem-se matérias repletas de 

alusão a serviços comerciais, característica do chamado jornalismo de serviço, em outras 

publicações esses serviços se configuram mesmo como uma publicidade mascarada. É aí, 

via de regra, que se fundam as críticas ao conteúdo das revistas e os questionamentos se 

elas configuram ou não um produto jornalístico. Afirma Sodré (1972, p. 45): 

Mais do que qualquer outro veículo impresso, a revista está diretamente 
vinculada à estrutura capitalista do mercado. E o interesse do editor é 
que ela se venda, assim como um sabonete ou uma roupa. Por isso, a 
revista é feita para o entretenimento ou a evasão do consumidor.  

 

Não nos parece justo, contudo, considerar todos os textos da imprensa feminina 

apenas recheio de catálogo de anúncios, ainda que tenhamos consciência de que os fatos 

histórico-políticos de interesse geral não sejam seu objeto. Isso de fato acontece em 

algumas publicações, como constatou Gomes (2006, p. 54-55) em pesquisa sobre as 

revistas Boa Forma, Corpo a Corpo e Plástica e Beleza: “Estabelece-se um perigoso jogo 

entre divulgação comercial e informação. O jornalismo, assim como o discurso científico 

e da promoção da saúde, existe como simulacro, para dar credibilidade aos serviços”. 

Acreditamos, todavia, que existem as revistas femininas que fazem jornalismo, guardados 
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os excessos nesse jogo de informação e divulgação comercial. Um jornalismo de 

amenidades e de entretenimento. A explicação de Scalzo (2006) sobre o meio revista 

ajuda a embasar essa idéia e, de certa maneira, justifica o conteúdo das revistas femininas:  

Uma revista é um veículo de comunicação, um produto, um negócio, 
uma marca, um objeto, um conjunto de serviços, um mistura de 
jornalismo e entretenimento. Nenhuma das definições acima está errada, 
mas também nenhuma delas abrange completamente o universo que 
envolve uma revista e seus leitores. [...] Revista é também um encontro 
entre um editor e um leitor, um contato que se estabelece, um fio 
invisível que une um grupo de pessoas e, nesse sentido, ajuda a construir 
identidades, ou seja, cria identificações, dá sensação de pertencer a um 
determinado grupo. [...] Por isso, não se pode nunca esquecer: quem 
define o que é uma revista, antes de tudo, é o seu leitor (SCALZO, 2006, 
p. 11-12).  

 
A partir dessa perspectiva, conclui-se que quem define a revista feminina é a 

mulher e é focando esse público que se elaboram o conteúdo e a forma dessas 

publicações. Pensamento que se aplica ao que pregava Bakhtin nos anos 20, quando 

considerou que o ouvinte é definido como aquele que o falante leva em conta, aquele para 

quem o discurso é orientado e que intrinsecamente determina a estrutura do discurso. 

Constrói-se a imagem de um homem num processo de interação ativa, no qual o sujeito se 

vê, se reconhece através do outro, na imagem que o outro faz dele.  

O discurso íntimo é impregnado de uma profunda confiança no 
destinatário, em sua empatia  - na sensibilidade e na boa vontade da sua 
compreensão responsiva. Nesse clima de profunda confiança, o falante 
abre as suas profundezas interiores (BAKHTIN, 2003, p. 304). 

 
Em resumo: a imprensa feminina é destinada à mulher e é concebida objetivando 

um público feminino. Ela é dirigida e pensada para mulheres. E esse é o seu grande 

diferencial.   

Falar de revista exige tratar também de conceitos relacionados a esse meio de 

comunicação e ao universo sociocultural no qual ele está inserido. Entre eles, a cultura de 

massa e a indústria cultural. O termo cultura de massa surgiu no século XIX, nos Estados 

Unidos e Europa, a partir de reflexões sobre o processo de industrialização, que começou 

na Revolução Industrial do fim do século XVIII e estendeu-se até o século XIX. 

Industrialização que atingiu seu ápice com a produção e a distribuição da eletricidade. O 

momento era de transição: da sociedade antiga, tipicamente rural, para uma sociedade 
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moderna, que passava a habitar as cidades. Essa concentração populacional, caracterizada 

pela urbanização e pela industrialização, levou a refletir sobre massificação.  

Para Morin (1997), a industrialização promoveu a colonização do corpo, na 

medida em que provia o homem com bens de consumo, mas escravizava a mão-de-obra 

com a força do trabalho massificada. Segundo o autor, a idéia de indústria cultural surgiu 

já no século XX e promoveu a industrialização do espírito, derrubando sobre ele 

mercadorias que tinham como matéria-prima palavras e imagens. “É no amanhã da 

Segunda Guerra Mundial que a sociologia americana detecta, reconhece a Terceira 

Cultura e a denomina mass culture” (1997, p. 14). Uma Terceira Cultura que vinha da 

imprensa, do cinema, do rádio e da TV e que surgiu e se desenvolveu ao lado das demais 

culturas: as clássicas – religiosa ou humanista – e as nacionais. Como a cultura de massa 

passa a ser marcada e reconhecida pelo seu processo de produção, confunde-se com o 

conceito de indústria cultural. Explica Morin (1997, p. 14): 

Cultura de massa, isto é, produzida segundo as normas maciças da 
fabricação industrial; propagada pelas técnicas de divulgação maciça, 
destinando-se a uma massa social, isto é, um aglomerado gigantesco de 
indivíduos compreendidos aquém e além das estruturas internas da 
sociedade (classes, famílias etc).  

 
No caso específico das revistas, nosso objeto de estudo, o crescimento desse meio 

de comunicação após a Segunda Guerra Mundial foi vertiginoso e o mesmo se segmentou 

de tal maneira que abarcou um público que antes não tinha acesso a esse mercado 

editorial.   

Pela restrição de público, a imprensa do século XIX apresentava a tendência 

burguesa voltada ao psicologismo, aos conflitos sentimentais, aos dramas, que eram os 

temas mais freqüentes dos folhetins. Aos poucos, eles foram sendo substituídos por temas 

melodramáticos como o mistério do nascimento, padrastos, madrastas, sósias, falsas 

mortes, perseguição de inocentes, entre vários outros. A substituição da cultura impressa 

burguesa do século XIX pela cultura de massas do século XX seguiu a preferência do 

público. Público formado de pequenos artesãos, pequenos proprietários, empregados 

assalariados, entre vários outros que passaram a consumir o que antes era privilégio das 

classes mais abastadas. Foi para atender a essa massa bastante diversificada que a 

imprensa se segmentou. 
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De acordo com Morin (1997), a indústria da cultura, fabricada em larga escala não 

apenas pela imprensa escrita, mas também pelo filme, disco, rádio e televisão, 

desenvolve-se em todos os regimes: nos quadros do Estado e na iniciativa privada. No 

primeiro, o interesse é sempre político e ideológico e faz-se de tudo para educar e 

convencer. No último, busca-se o máximo lucro, objetivando, antes de tudo, agradar ao 

consumidor. Apesar de estar integrada num sistema de produção industrial, essa cultura 

exige criação, que vem de uma certa autonomia. Uma liberdade restrita, é verdade, mas 

que permite dar acabamento à produção-padrão. Digamos que seja uma criação 

industrializada e as obras de arte da indústria cultural oscilam, portanto, entre o padrão -  

já visto, já lido e já ouvido - e o original.   

Segundo Bosi (1981, p. 52), “repuxada de um lado por um aparelho burocrático e, 

de outro, pela tendência do público que exige periodicamente formas novas, a indústria 

cultural acaba realizando uma produção de compromisso”. Essa produção se fundamenta 

no pensamento de Morin (1997), segundo o qual a criação tende a se tornar produção, 

ressuscitando, de certa maneira, o antigo coletivismo do trabalho artístico que acontecia 

na Idade Antiga. Para Bosi (1982, p. 53), esse é um caráter inerente à grande indústria 

contemporânea: a extrema divisão do trabalho. Isso quer dizer que a autoria deixa de ser 

importante para a arte, como produto midiático, devido a uma série de fatores: questões 

mercadológicas, patrocínio, necessidade de agradar às massas, entre outros. Sobre isso, 

considera Bosi (1972, p. 52): 

O teor do imaginário, da originalidade, da inovação que a cultura de 
massa pode oferecer é limitado não por uma fatal carência de talento dos 
realizadores artísticos, mas por força da organização industrial-
burocrática que a rege estruturalmente.  

 

Toda essa questão de cultura de massa e indústria cultural e mais a polêmica que 

sempre despertou entre pesquisadores não é o foco deste trabalho, mas tem aqui papel 

importante, na medida em que é nesse contexto que surgiram e estão inseridas as revistas 

que são o objeto desta dissertação.  

 
1.2 A Imprensa Feminina no Mundo e no Brasil - Resgate Histórico 

A ponta do novelo da imprensa feminina aparece no século XVII, na Europa. O 

primeiro periódico feminino com circulação regular de que se tem notícia é o inglês 
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Lady’s Mercury, de 16939. Na seqüência vieram muitos outros títulos, quase todos 

gazetas literárias. Além da Inglaterra, diversos países passaram a ter edições para o 

público feminino nessa mesma época, caso da Alemanha, cujo primeiro periódico, 

Akademie der Grazien, veio em 1774. Na Itália, Toilette, de 1770, foi seguida de 

publicações do mesmo gênero nos anos seguintes. Mas foi na França que a imprensa 

feminina desabrochou. A mais completa obra sobre a imprensa feminina, La Presse 

Féminine, de Evelyne Sullerot (1963), detalha a história dos periódicos femininos 

franceses e analisa fórmulas predominantes. Segundo ela, o primeiro periódico francês foi 

o Courrier de la nouveauté, feuille hebdomaire à l’usage des dames, de 1758.  

Nos Estados Unidos, o primeiro magazine feminino foi o American Magazine, de 

1828, conhecido como Ladies Magazine. Até a metade do século XIX, esse e outros 

magazines eram produtos que se voltavam para a elite. 

As leitoras podiam ser contadas em poucos milhares, pois somente as 
mulheres da aristocracia e da elite da burguesia sabiam ler e dispunham 
de tempo para isso. Em outras palavras, eram verdadeiras “damas”, não 
raro muito cultivadas. Nos EUA, a guerra civil, o crescimento industrial, 
e a evolução das editoras como negócio vêm modificar o perfil da leitora 
(BUITONI, 1986, p. 28). 

 
E o que liam essas “damas”? Do que tratavam esses primeiros periódicos 

femininos? Em geral, traziam conselhos de economia doméstica e de medicina caseira, 

além de moldes para a moda. Literatura, aconselhamento sentimental e previsões astrais 

também eram destaque. Um conjunto de fatores alavancou a imprensa feminina do século 

XIX. A propagação dos moldes de papel, que em 1863 passaram a ser encartados em 

algumas revistas americanas, foi um passo importante. Outro ponto interessante foi a 

comercialização das revistas em lojas e livrarias, já que antes o único meio de adquirir um 

exemplar era pelo correio. Presentear a leitora com brindes também foi estratégia adotada 

por alguns veículos. Além dos moldes de moda, os romances em páginas destacáveis, que 

formavam um livro, conquistaram as mulheres do fim do século XIX. Igualmente decisivo 

 
9 As informações que serviram de base para este histórico da imprensa feminina no mundo e no Brasil 
encontram-se principalmente nas obras de Dulcília Buitoni, Mulher de papel: a representação da mulher 
pela imprensa feminina brasileira (BUITONI, 1981) e Imprensa Feminina (BUITONI, 1986); de Carla 
Bassanezi, Virando as Páginas, Revendo as Mulheres (BASSANEZI, 1996); e no livro A Revista no Brasil 
(ABRIL, 2000).   

 26



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
O popular e o não-popular na imprensa feminina 

Aproximações e dispersões no estilo e no discurso das revistas AnaMaria e Claudia 
 
para o impulso da imprensa feminina foi o avanço da indústria de cosméticos, cujas 

novidades eram sempre estampadas nas páginas desses periódicos.  

Em 1893, o americano Lady’s Home Journal já vendia 700 mil exemplares e sua 

linha editorial era basicamente formada por temas ligados à aparência física e algumas 

abordagens de interesse público como informações sobre doenças venéreas e campanhas 

para que banheiros fossem construídos dentro de casa. O diretor Edward Bok chegou a 

publicar uma planta de nove cômodos, com banheiro interno, projeto que foi copiado por 

milhares de pessoas. Essa foi uma das centenas de idéias que as publicações femininas da 

época veicularam e pelas quais chegaram à marca de mais de um milhão de exemplares 

no fim daquele século. 

No século XX, a imprensa feminina ganhou formas e conteúdos editoriais mais 

próximos dos atuais. Sucesso na França, a revista Confidences trazia depoimentos 

amorosos e despertou o interesse do segmento pelo nicho sentimental, que, não muito 

depois, deu origem às fotonovelas. Estas apareceram na Itália e se consolidaram na 

França. Vogue, Cosmopolitan, Good Housekeeping, Self e Mc Call’s são algumas das 

publicações que vieram no século XX.  

Durante a Segunda Guerra, muitas revistas européias pararam de circular. Assim, 

Marie-Claire, que inaugurara em 1937 uma nova era na imprensa francesa, deixou de 

funcionar durante o conflito, só voltando em 1954. Já Elle apareceu em 1945 e refletia 

toda uma filosofia americana de editar para mulheres.  

Dentro do amplo leque de revistas femininas surgidas no século XX, também 

aparece a Ms, nascida em 1972 e cuja última edição comercial foi em 1989. Foi a primeira 

revista comercial americana a assumir a perspectiva feminista e pretendia ser um “fórum 

aberto, um lugar onde mulheres de diferentes origens poderiam encontrar ajuda e 

informação para melhorar suas vidas” (FARRELL, 2004, p. 13). 

É preciso, também, que se fale um pouco da mídia dirigida pelas feministas, que 

batalharam para mudar o que enxergavam na grande mídia: uma forte opressão contra a 

mulher e a oposição feminista. A imprensa feminista germinou na França e um dos 

periódicos mais famosos foi o L’Athénée des Dames, que nasceu logo depois da 

Revolução Francesa. O periódico La Fronde, conduzido pela jovem atriz Marguerite 

Durand, foi lançado em 1896 e produzido só por mulheres. Trazia editorias diversas: 
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economia doméstica, educação, descobertas científicas, serviços sociais, bolsa de valores, 

entre muitos outros assuntos até então pouco abordados pela imprensa feminina.  

A revista feminina, portanto, que em princípio era luxo para poucas mulheres, 

expandiu-se por toda Europa e pelos Estados Unidos. A França foi sua grande 

impulsionadora. Aos poucos, surgiram os primeiros periódicos femininos e também os 

feministas, com conteúdo político, cujos discursos revolucionários clamavam pelos 

direitos das mulheres, defendendo causas como proteção da mulher trabalhadora, direitos 

civis, restabelecimento do divórcio, ação de investigação de paternidade, direito de votar e 

de exercer determinadas profissões.  

Apesar de ressaltar essas questões de profunda importância para a mulher, ainda 

hoje a grande maioria das edições perpertua a imagem estereotipada da mulher como dona 

de casa, mãe e consumidora, interessada sempre em agradar os homens da sua vida. 

Voltaremos a falar sobre isso mais adiante.  

No Brasil, a imprensa feminina começou mais de um século depois de seu 

surgimento na Europa. A sociedade brasileira do século XIX passava por intensas 

transformações: as áreas urbanas começaram a ganhar fôlego e a vida rural ficava para 

trás. Também o sistema de transportes começou a mudar e um serviço regular de vapores 

entre Rio e Santos, que se estendeu posteriormente a outras províncias, fez a imprensa 

crescer em razão da maior agilidade na distribuição dos periódicos. Antes, tal distribuição, 

era feita por estradas de terra e as publicações tardavam semanas ou até meses para chegar 

às casas das leitoras.  

Novos elementos, como a passagem da sede do governo de Salvador 
para o Rio de Janeiro, aceleram as transformações. As áreas urbanas 
começam a ganhar vida própria, libertando-se pouco a pouco da 
supremacia rural. Surgem ferrovias [...] A moda assumiu grande 
importância para a mulher que morava  nas cidades, ainda mais se fosse 
na Corte. As tendências européias eram copiadas e aí entra o fator 
imprensa, primeiro com a importação de figurinos vindos de fora e 
depois com a publicação, aqui, de jornais e revistas que reproduziam 
gravuras de moda. Foi por isso que as primeiras publicações dirigidas à 
mulher no Brasil traziam moda. Jornalismo feminino, nessa época, 
significava basicamente moda e literatura (BUITONI, 1981, p. 11-12). 

 
As palavras da autora expressam bem o momento vivido na incipiente imprensa 

feminina brasileira há quase 200 anos. A primeira revista feminina no Brasil foi lançada 

pelo francês Pierre Plancher e surgiu em 1827, no Rio de Janeiro. Tinha como título O 
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Espelho Diamantino – Periódico de política, litteratura, bellas artes, theatro e modas 

dedicado as senhoras brasileiras. A segunda foi em 1831, no Recife, intitulada Espelho 

das Brasileiras. Tais revistas não tinham artigos de cunho feminista, o que só veio 

aparecer em 1852 no Jornal das Senhoras.  

A Revista Ilustrada, de 1876, ficou igualmente conhecida. Chegou a atingir quatro 

mil exemplares, fato inédito conquistado por periódicos ilustrados na América do Sul. 

Abordou alguns assuntos em relação à mulher e sua posição profissional na sociedade, 

mas sempre de forma tímida, defendendo, por exemplo, que a mulher não deveria se 

intrometer em lutas políticas. De maneira geral, a imprensa feminina do século XIX era 

amadora, artesanal e havia duas linhas bem claras: 

A tradicional, que não permite liberdade de ação fora do lar e que 
engrandece as virtudes domésticas e as qualidades “femininas”; e a 
progressista, que defende os direitos das mulheres, dando grande ênfase 
à educação (BUITONI, 1981, p. 28-29).  

 
Já o século XX ficou marcado pela popularidade das revistas ilustradas, ao mesmo 

tempo em que os jornais tornavam-se maiores e funcionavam como grandes empresas 

comerciais. Aos poucos, a imagem ia tomando espaço e não se dependia tanto da 

litografia e da xilogravura. Em São Paulo, na década de 10, surge a Revista Feminina, de 

periodicidade mensal, que chegou a alcançar tiragem de trinta mil exemplares e existiu de 

1914 a 1935. Era um veículo que explorava a potencialidade de seu público, com maior 

oferta de seções. Pode-se dizer que, de alguma forma, ele antecipou uma tendência que 

mais tarde se tornou comum na imprensa feminina: abrangia um grande número de 

assuntos, quase todos voltados para as prendas domésticas, com perspectiva comercial. 

Em 1914, nasceu também o Jornal das Moças, um semanário ilustrado e literário que 

existiu até 1965. “O IBOPE revela a popularidade desta revista: 1º lugar na imprensa 

feminina em 1945 (SP) e 1º lugar entre as revistas femininas semanais durante a década 

de 50 (SP e RJ)” (BASSANEZI, 1996, p. 23). 

Nos anos 20, a imprensa geral foi-se distanciando do opinativo e passou a investir 

mais fortemente nas reportagens. Em 1925, surgiu no Rio, pelas mãos de Irineu Marinho, 

o jornal O Globo. A especialização jornalística era uma realidade em jornais e revistas. O 

Jornal do Brasil, por exemplo, nascido em 1906, passou a destinar grande espaço ao 

cinema. Já o jornal A Gazeta Esportiva apareceu em 1928. Essa diversificação começou a 
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tomar conta da imprensa como um todo e era de se esperar que uma revista com uma 

estratégia comercial estivesse no forno. E assim veio a Cruzeiro, em 1928, do mesmo 

editor da também já conhecida Revista da Semana. A nova publicação trazia reportagens, 

fotos, ilustrações e anúncios. Pouco antes de Cruzeiro, uma outra revista marcou a história 

da imprensa no Brasil. Nascida em 1924, A Cigarra tinha editoria de moda e uma seção 

em que as leitoras podiam contar algumas experiências amorosas e mandar recados para 

rapazes. Ainda na mesma década, a revista Renascença merece registro por ter tentado 

oferecer às mulheres daquela época uma publicação não alienante, já que considerava que 

as outras edições femininas e mundanas eram deseducativas. Trazia artigos que se 

concentravam em educação e psicologia. Buscava o aperfeiçoamento da mulher.  

Uma série de acontecimentos movimentou os brasileiros, especialmente as 

mulheres, nas décadas de 30 e 40: Revolução Constitucionalista, em 1932; direito a voto, 

em 1934; Estado Novo, em 1937, e a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Foram os 

anos de ascensão de algumas revistas e decadência de outras. De novidades, a revista A 

Cigarra passou a ter um suplemento feminino que se chamava A Cigarra Feminina. A 

revista Carioca tinha a maior parte dos anúncios voltada para as mulheres. Surgem, no 

fim da década de 40, as precursoras das fotonovelas, publicadas pela revista Grande 

Hotel, de 1947. Eram histórias de amor ilustradas em quadrinhos. Em 1951, aparece então 

a fotonovela no formato como ficou conhecida posteriormente. Esse gênero de texto foi 

muito freqüente na imprensa feminina dos anos 60 e 70. 

No Brasil, as revistas de fotonovelas correspondiam à idéia de uma 
imprensa popular feminina. O caráter feminino é reforçado no sentido 
de veicular o romanesco e o sentimental, e o popular, por destinar-se 
aos grupos sociais de baixo nível de renda e escolaridade (BOHN, 
2007, p. 11).  

 
Antes disso, porém, é preciso destacar que os anos 50 foram de modernização na 

imprensa brasileira. O jornal O Estado de S. Paulo passou a publicar um suplemento 

feminino todas as sextas. Ao mesmo tempo, as revistas passaram a ganhar contornos mais 

industrializados. Em 1952, Capricho, da incipiente Editora Abril, segue o caminho aberto 

por Grande Hotel e Encanto, e se consolida com suas fotonovelas. Capricho inaugurou 

uma nova fase na imprensa feminina brasileira. Sobre as fotonovelas, comenta Bassanezi 

(1996, p. 33): 
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Fotonovelas como Capricho e Grande Hotel são também bastante 
populares na década de 50. Constituem-se na grande novidade da época 
em termos de imprensa feminina. Exploram o veio “sentimental” e são 
proibidas em muitos lares, por focalizarem paixões arrebatadoras, 
mocinhas decididas, cenas “picantes”, etc.  

 

Um dos atributos de Capricho foi, ao contrário das demais revistas, publicar as 

histórias completas e não em capítulos. Para concorrer com ela, veio a revista Manchete, 

com novos padrões gráficos e mais cores. Apesar das novidades dos veículos que se 

dirigiam à mulher daquela década, ainda era marcante o conteúdo de que a mulher 

precisava se adaptar sempre. O ‘seja você mesma’, no fundo, era apenas um artifício que a 

mulher devia usar para conquistar seu príncipe encantado e não um conselho para crescer, 

amadurecer ou se desenvolver como ser humano. Ainda nos anos 50, a revista Querida, 

publicação carioca da Rio Gráfica Editora, tinha boa parte de seu material importado dos 

Estados Unidos. Tratava de família, juventude, vidas de artistas, moda, beleza e trazia a 

cada edição quatro ou cinco contos considerados ousados para a época. Era lida por 

muitas jovens sem aprovação dos pais, às escondidas. 

Foi na década de 60 que surgiu um dos marcos da imprensa feminina nacional do 

século XX, a revista Realidade, da Editora Abril. Vivia-se o momento da ditadura militar 

no Brasil e a revista pretendia traçar um panorama da mulher brasileira nesse regime, em 

diversas faces, da dona de casa à mãe solteira e empresária. Em 1961, surge Claudia, 

também da Editora Abril, um grande sucesso editorial que se mantém até hoje. Sobre ela, 

eis as palavras de Buitoni (1981, p. 94): 

O alvo principal de uma revista que tem por trás o consumo emergente 
nas cidades só podia ser a mulher da classe média urbana (geralmente 
casada), que tem mais poder aquisitivo para comprar os bens anunciados 
em suas páginas. Além dos assuntos tradicionais – moda, beleza, 
culinária, decoração; a sofisticação da vida exige uma variedade maior 
de seções, que vão de consultas jurídicas a cuidados com o cachorro, 
passando por reportagens sobre assuntos de saúde, contos, orçamento 
doméstico e assim por diante.   

 

Nos anos 70, ocorre o ápice do consumo das revistas brasileiras. Além de Claudia, 

a revista Desfile também abocanhava parte do público feminino de classe média. Fora os 

anúncios, o forte dessas publicações eram as matérias de moda, beleza, decoração, muitas 

vezes com a indicação do nome do fabricante, preços e endereços para encontrar os 
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artigos sugeridos. Mas foi o sexo que mais tomou conta das páginas femininas dos anos 

70, fruto da insatisfação da repressão política exacerbada. Enquanto o mundo estava em 

ebulição política e social, o Brasil vivia um período de forte censura à cultura, arte e  

expressão. Surgiram, então, revistas como Carícia, da Editora Abril, e Mais, da Editora 

Três. Elas tratavam de questões sexuais de forma mais aberta. A revista Nova, também da 

Editora Abril, versão brasileira da americana Cosmopolitan, foi a mais representativa 

dessa linha “liberada”. Nova focava a mulher adulta, casada ou não, com poucas 

preocupações domésticas e com muita preocupação quanto a sexo.  

No fim da década de 70 e início dos anos 80, iniciou-se um novo período na 

história das revistas no Brasil: a era da comunicação global. As publicações passaram a 

procurar o que o leitor tinha em comum com os leitores de todo o mundo e o mercado 

começou a se segmentar. Nos anos 90, esse processo de segmentação de mídia se 

consolidou. 

Segundo Scalzo (2003), desde aqueles anos, os tipos de segmentação mais comuns 

são: por gênero (masculino e feminino), por idade (infantil, adulta, adolescente), 

geográfica (cidade ou região) e por tema (cinema, esportes, ciência). Dentro dessas 

grandes correntes, existem ainda outras segmentações.  

De acordo com a Associação Nacional dos Editores de Revistas (ANER, 2007), as 

revistas respondem hoje por 8,47% do mercado total dos meios. Apesar da queda no 

número de exemplares em circulação no país no período de 2000 a 2007, passando de 447 

milhões para 391 milhões de exemplares, o número de títulos cresceu de 2.034 para 3.833.  

Dentro desse processo de segmentação, um grande acontecimento no mercado 

brasileiro de revistas dos últimos quinze anos foi a proliferação de títulos populares. As 

editoras apostaram em novos filões. Algumas publicações surgiram e se consolidaram ao 

atender as mulheres das classes B, C e também D, que até então não costumavam ter o 

hábito de ler revistas e tinham acesso a publicações cujos conteúdos não se encaixavam 

em sua realidade ou que tratavam exclusivamente de celebridades e fofocas de novelas. 

Para Silva (2004), publicações como AnaMaria, de 1996, foram criadas com a idéia de se 

investir em um setor de mercado que tradicionalmente teria sido ignorado pelas editoras.  

De lá para cá, outros novos títulos na linha popular surgiram, a exemplo de Viva 

Mais! (Editora Abril), Mais Feliz (Editora Símbolo), Sete Dias com Você (Editora 
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Escala), Malu (Editora Alto-Astral) e Sou + Eu (Editora Abril). Sucessos editoriais que se 

consolidaram no mercado ao abordar temas do universo feminino, com custo acessível 

nas bancas e, principalmente, com estratégias lingüístico-discursivas para atrair a mulher 

de baixa renda. 

Contribuíram para esse êxito a estabilidade da moeda alcançada pelo Plano Real, 

que possibilitou às classes C e D maiores rendimentos, especialmente nos primeiros anos 

do Plano, na primeira metade dos anos 90. O maior poder aquisitivo para artigos de 

primeira necessidade foi ampliado e passou-se a adquirir outros produtos como, por 

exemplo, revistas. De acordo com Scalzo (2003), entre 1996 e 2002, esse segmento de 

público tenha sido, talvez, o maior responsável pelo crescimento do mercado brasileiro de 

revistas.  

 

1.3 A representação da mulher na imprensa 

“Um rosto de mulher reina sobre as capas das revistas, sejam elas femininas ou 

não”. A frase de Morin (1997, p. 144) se refere à promoção dos valores femininos na 

mídia. Para o autor, parece haver uma única razão para que as figuras femininas 

estampem as publicações na maior parte das vezes:  

Se o rosto da mulher e não do homem impera na revista feminina é 
porque o essencial é o modelo identificador da mulher sedutora, e não o 
objeto a seduzir. Se na grande imprensa periódica a mulher eclipsa 
igualmente o homem, é porque ela ainda é sujeito identificador para as 
leitoras, enquanto ela aparece como objeto de desejo para os leitores. 
Essa coincidência da mulher-sujeito e da mulher-objeto assegura a 
hegemonia do rosto feminino. É o reino não só da mulher sujeito-objeto, 
mas dos valores femininos no seio da cultura. Não há o modelo 
identificador masculino que se imponha concorrentemente (MORIN, 
1997, p. 144).  

 
A influência no que se refere ao físico se projeta também na conduta. Além dos 

rótulos de maravilhosa e deslumbrante, relacionados à beleza, há vários outros ligados a 

qualidades morais. São parte de um todo que se costuma chamar de imagem feminina: 

sexy, mas ao mesmo tempo doce, carinhosa, mãe e esposa dedicada. Isso leva à questão 

do gênero como categoria de análise na mídia.  

Segundo Silveirinha (2004), Simone de Beauvoir na obra Segundo Sexo (1949) 

defendia que as características humanas consideradas femininas não derivam de uma 
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suposta natureza biológica, mas são adquiridas mediante um complexo processo 

individual e social, do qual a representação na mídia é sem dúvida uma parte. As 

feministas anglo-saxônicas sistematizaram as idéias de Beauvoir, notadamente em torno 

do que se chama gênero, que começou a ser usado para designar a construção 

sociocultural dos comportamentos e atitudes de homens e mulheres.  

A mídia, para Portela (2006), contribuiu para definir e redefinir comportamentos 

socialmente distintos entre homem e mulher, determinando como cada um é visto e aceito 

dentro do grupo social em que vive, o que contribui para a construção das respectivas 

identidades.  

Para Silveirinha (2004), os meios de comunicação sempre foram lugares sociais e 

políticos onde se constroem identidades. Os processos de construção e seus produtos são 

chamados de representações, que estão presentes não apenas nos textos midiáticos, mas 

também em confluências de textos, audiências e nas instituições midiáticas. 

Representação, nesse sentido, não significa reflexo, mas sim o trabalho de selecionar e 

apresentar, de estruturar e moldar. Além da linguagem, existem outros sistemas 

envolvidos que devem ser relacionados com o significado. Caso, por exemplo, do 

discurso e da ideologia, que são a base sobre a qual os indivíduos dão sentido ao que está 

à sua volta, organizando e regulando as práticas sociais.    

Segundo Silveirinha (2004), uma análise internacional das representações 

midiáticas das mulheres realizada em 1995 demonstrou que apenas 17% dos atores das 

notícias eram mulheres. Cinco anos mais tarde, esse número ainda era de 18%. Em alguns 

países, a representação das mulheres é ainda menor, o que ocorre com mulheres 

refugiadas, africanas, árabes etc. Nas revistas femininas, elas são certamente maioria e nos 

interessa aqui falar da mulher-modelo desenvolvida particularmente nesse meio pela 

cultura de massa.  

A imprensa feminina ao longo de seus mais de três séculos de vida nem sempre foi 

igual. No decorrer do século XIX, as revistas publicavam temas relativos à casa, à 

literatura, à poesia, às belas artes e ao teatro. A sociedade era constituída em grande parte 

por donas de casa, que cuidavam do lar e da família. Pouco se abordava o relacionamento 

entre homens e mulheres. Na época, a função social da mulher, definida por normas 

coletivas, era de esposa e mãe. Mas a identidade feminina aos poucos passou a comportar 
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outros papéis como: mãe, trabalhadora, solteira e emancipada. Ao mesmo tempo, as 

preocupações feministas tomavam fôlego. Se a maioria das revistas do início do século 

passado estava focada em temas costumeiros, paulatinamente foi-se percebendo uma certa 

reflexão sobre as fronteiras da feminilidade tradicional e outros valores passaram a ser 

questionados, tais como a sexualidade e os cuidados com a beleza. Surgia um novo 

discurso feminino e as revistas passaram a se adequar a ele. Para Portela (2006), dos 

meios de comunicação, foram as revistas que mais contribuíram para determinar e definir 

o lugar feminino na contemporaneidade, levando em consideração o contexto 

transformador em que a mulher esteve inserida nas últimas décadas.  

Tomando o conceito de discurso como o processo de articulação entre ideologia e 

lingüística, como diz Brandão (2004), e considerando a linguagem o lugar onde a 

ideologia se manifesta concretamente, podemos concluir que a  mídia tem o poder de 

influenciar, de acentuar ou reduzir as responsabilidades e preocupações femininas. Um 

olhar mais atento, porém, é capaz de perceber que, apesar das particularidades lingüísticas 

de cada época e algumas aberturas temáticas, a orientação do texto e do discurso foram 

bem semelhantes todo esse tempo. Usando as palavras de Barthes, Buitoni (1981) destaca 

que a imprensa sempre tratou e continua tratando a mulher como mito, como imagem 

idealizada, sem contornos reais, salvo algumas publicações de cunho mais feminista. O 

mito pode ser lido nos enunciados anônimos da imprensa, da publicidade, nos objetos de 

consumo. É um reflexo social que transpõe a cultura em natureza, o social em cultural, o 

ideológico e histórico em natural. Mesmo o que é formado e influenciado pela cultura, 

apresenta-se como se fosse um fato da natureza. A imprensa feminina privilegia a mulher, 

propõe modelos culturais como sendo lógicos e naturais. Todos os assuntos da imprensa 

feminina são tratados de forma mítica e a própria representação da mulher aparece como 

mito. 

Para Morin (1997), os temas mais fortemente abordados pelas revistas femininas 

são a casa, o bem-estar, a moda, a beleza e o amor, este último relacionado diretamente 

com a sedução e o erotismo. A mulher retratada nesse meio raramente é um agente 

político do mundo. É como se existisse um universo paralelo, o universo feminino, que 

trata apenas dos mesmos temas de sempre.  

 35



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
O popular e o não-popular na imprensa feminina 

Aproximações e dispersões no estilo e no discurso das revistas AnaMaria e Claudia 
 

Os dois grandes temas da imprensa feminina, de um lado, a casa, o bem-
estar, de outro lado, a sedução, o amor, são, de fato, os dois grandes 
temas identificadores da cultura de massa, mas é na imprensa feminina 
que esses temas se comunicam estreitamente com a vida prática: 
conselhos, receitas, figurinos-modelos, bons endereços, correio 
sentimental orientam e guiam o saber-viver quotidiano (MORIN, 1997, 
p. 141).  

 

A busca perpétua pelo novo é outro aspecto bastante emblemático na imprensa 

feminina. Novos cosméticos, novas tendências da moda, novos penteados, novas técnicas 

para rejuvenescer são artifícios que garantem a reestimulação da mulher sedutora e, ao 

mesmo tempo, da afirmação individual, que a faz diferente das demais. Já falamos da 

questão do novo como tática para se manter atual. No início da imprensa feminina, apenas 

a idéia do moderno bastava para atrair a leitora. Com o tempo, o conceito de novo e 

termos semelhantes foram ganhando espaço nas capas das revistas femininas. 

Normalmente, trabalha-se esse novo no nível da aparência e, para garantir esse caráter, a 

imprensa dirigida à mulher utiliza diversos recursos, colocando sempre o novo como 

virtude maior do objeto que será consumido, com o qual se torna possível obter 

conquistas em todos os sentidos: no amor, na forma física, etc. Acreditamos que essa 

exaltação do novo ajuda apenas a manter o status quo, já que o mesmo dá a sensação e 

cria a ilusão de que se está compartilhando de um padrão de vida moderno. A novidade 

apenas camufla a tradição, as normas vigentes.  

O direcionamento em relação à destinatária é outra marca da representação da 

mulher nas revistas femininas e as sentenças vocativas ou imperativas ainda são maioria. 

Esse tom amistoso utilizado na linguagem, como se a revista estivesse conversando com a 

leitora, sempre foi padrão nesses veículos. Essa forma coloquial, próxima, que faz as 

idéias parecerem simples e de bom senso, passa conceitos e opiniões, naturalmente, sem 

chance de defesa.  

Para encerrar este tópico, que mereceria certamente outras tantas páginas, mas que 

por ora não podemos estender, consideramos adequadas as palavras de Buitoni (1981, p. 

144):  

A imprensa feminina brasileira colabora para a mitificação e a 
mistificação do ser feminino, ajudando a manter padrões. A artimanha 
do novo usa principalmente a mulher, por ser mais vulnerável. No 
entanto, a ilusão da moderninha está contaminando também o homem e, 

 36



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
O popular e o não-popular na imprensa feminina 

Aproximações e dispersões no estilo e no discurso das revistas AnaMaria e Claudia 
 

pior, as novas gerações. Dos papéis usados para impressão, aos papéis 
atribuídos à mulher, chega-se ao papel da imprensa feminina – diluir os 
conflitos sociais. Um teatro, um carnaval: usa-se a fantasia, ganha-se 
personalidade, pensa-se que é feliz.  

 
Entendemos que a imprensa feminina incentiva a mulher a seguir os padrões da 

sociedade, nos quais ela acredita e dos quais ela imagina precisar para se inserir nessa 

mesma sociedade. Contudo, não enxergamos as revistas como vilãs. Isso porque, como 

diz Bakhtin (2003), o discurso é parte integrante do contexto sócio-histórico. Tais revistas 

falam para as mulheres, que, por sua vez, influenciam na construção de seus enunciados. 

São publicações que refletem desejos e aspirações de muitas mulheres: casar, ter um bom 

marido, ter filhos educados, manter-se jovem. Trata-se de discursos padronizados, que se 

retroalimentam na sociedade feminina. 

O universo feminino, entretanto, não se restringe a esses interesses. E trabalhar 

unicamente com eles é, no nosso entender, um grande equívoco das revistas femininas. 

Ainda é muito pequeno, quando não nulo, o espaço dedicado a temas como política, 

economia, literatura, superação de preconceitos, o papel da mulher na família e no 

mercado de trabalho. As transformações pelas quais a mulher vem passando em todos os 

cenários da vida moderna ainda são coadjuvantes no grande universo editorial e ainda 

prevalecem os temas de sempre, maquiados aqui e ali, como estratégia para fazer crer que 

se acompanha as mudanças do mundo.  

Resta-nos acreditar que essa mesma mulher de hoje, que ouve, segue e também 

acaba por influenciar as regras impostas pela sociedade e pelas revistas, poderá ter e 

impor outros padrões e ideais e, dessa forma, o conteúdo das revistas também mudará. 

Novas perspectivas de mundo deverão contribuir para isso, já que para Bakhtin (2003), o 

sujeito vai se construindo discursivamente, apreendendo vozes sociais que constituem a 

realidade em que está imerso. O mundo exterior é constituído de diferentes vozes, não 

está nunca acabado, fechado, mas em constante vir a ser. O conteúdo discursivo da 

consciência vai se alterando.  

Ainda de acordo com o autor, a apreensão do mundo é sempre situada 

historicamente, o sujeito está sempre em relação com outros e a consciência constrói-se na 

comunicação social, ou seja, na sociedade. É na percepção das relações com o discurso do 
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outro que se compreende a História que perpassa o discurso, seja ele da literatura, da 

política ou da imprensa feminina (popular ou não).  
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2  Truques que vão ajudar você a entender de verdade as revistas 

femininas: Referencial teórico 
 

Este capítulo se dedica a alguns conceitos-chave de Bakhtin, com os 

quais vamos trabalhar em boa parte da análise. Antes de qualquer 

explanação, traçamos um breve perfil do autor. Na seqüência, 

descrevemos os conceitos de dialogismo, enunciado, gênero, conteúdo 

temático, estilo e construção composicional. 

Para cada tópico e principais conceitos abordados, optamos por usar 

exemplos práticos, selecionados em algumas capas das edições que 

constituem o  corpus deste estudo. Escolhemos quatro capas da revista 

AnaMaria e quatro capas da revista Claudia.  

Encerrando, também dedicamos atenção ao conceito de formação 

discursiva, com o qual iremos trabalhar no capítulo 4, em que 

aprofundaremos nosso estudo sobre os discursos das revistas 

analisadas.  

Esperamos, portanto, que você compreenda todo o referencial teórico 

aqui apresentado, que é ferramenta fundamental para os próximos 

capítulos.  

Até lá!
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2.1 Bakhtin e seu pensamento  

Mikhail Mikhailovitch Bakhtin nasceu em 1895, na cidade de Orel, sul de 

Moscou. Formou-se em Letras pela Universidade de Petrogrado e trabalhou como 

professor em Nevel, também na Rússia10. Foi lá que, de 1918 a 1920, manteve um círculo 

de amigos, posteriormente conhecido como Círculo de Bakhtin. Dos grupos em que 

estava envolvido participavam nomes como Matvei I. Kagan, de quem teve forte 

influência na iniciação à filosofia alemã, além de Valentin N. Voloshinov e Pavel N. 

Medvedev, os quais assinaram alguns de seus textos, mas cuja autoria efetiva é atribuída a 

ele. 

Entre 1924 e 1929, publicou trabalhos essenciais à sua obra: O método forma nos 

estudos literários, Discurso na vida e discurso na arte, Freudismo: uma crítica marxista, 

e Marxismo e filosofia da linguagem. Nesse período, foi alvo de perseguições conduzidas 

pela polícia de Leningrado. Surgiam seus estudos e sua tese de doutorado sobre o 

romance de Rabelais, intitulada Rabelais e a cultura popular, que na verdade só foi 

publicada em 1975.  

Vítima de osteomelite, Bakhtin teve a perna amputada em 1938. Em 1945, após a 

Segunda Guerra Mundial assumiu a Chefia do Departamento de Estudos Literários no 

Instituto Pedagógico na cidade de Saransk, Rússia. Aposentou-se em 1961 e até sua 

morte, em 1975, tratou de sua frágil saúde.  

Bakhtin teve uma vida marcada pelo ostracismo, mas sua obra é extensa e rica, 

sendo hoje um dos pensadores mais respeitados e comentados do mundo acadêmico. 

Nunca foi dado à fama, prestígio, cargos e posições, mas paradoxalmente estudar seus 

conceitos é, hoje, sinônimo de moda entre pesquisadores. No Ocidente, seu nome 

começou a circular nas discussões acadêmicas a partir do fim da década de 50. 

Primeiramente, seus estudos repercutiram na literatura, especialmente por suas 

análises dos textos de Dostoievski e Rabelais e de suas críticas ao formalismo russo. De 

acordo com Faraco (1988), todos os seus estudos têm intersecções dos campos do 

conhecimento em que trabalhou: a lingüística, no que se refere à sintaxe e à semântica; a 

filosofia da linguagem, nas discussões sobre a natureza da linguagem; a psicolingüística, 
 

10 As informações sobre a vida pessoal de Bakhtin consultadas para este tópico podem ser encontradas em 
Marxismo e Filosofia da Linguagem (BAKHTIN, 1992); Uma Introdução a Bakhtin (FARACO, 1988); e 
Mikhail Bakhtin (CLARK & HOLQUIST, 2004).   
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nas questões de aquisição e uso da linguagem; a sociolingüística e a análise do discurso, 

com a estratificação histórico-social das vozes; os atos de fala, a psicanálise, na discussão 

dos fundamentos do freudismo; a teoria e cultura popular, com o tema do carnaval e do 

riso popular, entre vários outros segmentos, que surgiram da interpretação e da 

complexidade da leitura de sua obra.  

O legado de Bakhtin não detém uma súmula onde estão inseridos, definidos e 

classificados todos os seus conceitos. “Não elaborou uma obra didática, pronta para ser 

ensinada na escola. Não há nela uma teoria facilmente aplicável nem uma metodologia 

acabada para a análise dos fatos lingüísticos e literários” (FIORIN, 2006, p. 12). Seus 

conceitos passaram a ser vistos com grande ênfase numa nova forma de análise do 

discurso, como explica Brait (1994, p. 20): 

[...] no começo dos anos 20, ele detonava uma postura totalmente 
inovadora diante do discurso, diante dos atos de fala, diante do 
enunciado e da sua forma de produção, dimensionando um 
enfrentamento dos fatos de linguagem que só muito mais tarde passaram 
a fazer parte do universo dos lingüistas, analistas do discurso e analistas 
da conversação. 

 
O princípio unificador da obra de Bakhtin é o dialogismo, as relações de sentido 

que se estabelecem entre dois enunciados. O tema central de seus primeiros ensaios era a 

relação entre o ‘eu’ e o ‘Outro’, bem como o lugar, o tempo e a forma como cada um dos 

participantes do discurso responde.  

É com o dialogismo que ele estuda o discurso inteiro, o monólogo, a 
comunicação diária, os vários gêneros do discurso, a literatura e outras 
manifestações culturais. Ele aborda o dito dentro do imenso universo do 
já-dito; dentro do fluxo histórico da comunicação; como réplica ao já-
dito e, ao mesmo tempo, determinada pela réplica ainda não dita, todavia 
solicitada e já prevista (FARACO, 1988, p. 23-24).  
 
 

2.2 Enunciado e Dialogismo  

 Entender o dialogismo, eixo central da obra de Bakhtin, requer uma compreensão 

mais aprofundada do conceito de enunciado. Em russo, o termo enunciado é chamado 

viskázivanie, que deriva do verbo viskázivat, significando ato de enunciar, de exprimir, 

transmitir pensamentos em palavras. Para o autor, o emprego da língua se dá em forma de 

enunciados, orais e escritos, e tais enunciados são proferidos pelos integrantes desse ou 

daquele campo da atividade humana. Todos eles, independentemente de sua dimensão, 

 41



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
O popular e o não-popular na imprensa feminina 

Aproximações e dispersões no estilo e no discurso das revistas AnaMaria e Claudia 
 
são dialógicos. Estão ligados a enunciados anteriores e se ligarão a enunciados futuros. 

“Cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de outros enunciados” 

(BAKHTIN, 2003, p. 272).   

Falar de enunciado requer, por sua vez, falar de enunciação. De acordo com Bakhtin 

(2003), através da enunciação, a interação verbal é realizada como fenômeno social. Em 

suas palavras: 

A enunciação como um todo se realiza no discurso como atividade de 
linguagem ininterrupta, que atende aos objetivos sociais de comunicação. 
Enquanto um todo, a enunciação só se realiza no curso da comunicação 
verbal, pois o todo é determinado pelos seus limites, que se configuram 
pelos pontos de contato de uma determinada enunciação com o meio 
extraverbal e verbal (isto é, outras enunciações) (BAKHTIN, 1992, p. 
125).  

 
Acrescenta o autor: 

A enunciação realizada é como uma ilha emergindo de um oceano sem 
limites, o discurso interior. As dimensões e as formas dessa ilha são 
determinadas pela situação da enunciação e por seu auditório. A situação 
e o auditório obrigam o discurso interior a realizar-se em uma expressão 
exterior definida, que se insere diretamente no contexto não verbalizado 
da vida corrente, e nele se amplia pela ação, pelo gesto ou pela resposta 
verbal dos outros participantes na situação de enunciação (BAKHTIN, 
1992, p. 125).   

 
 

Frutos da enunciação, os enunciados são dialógicos e irrepetíveis, são 

acontecimentos únicos, diferentemente das unidades da língua, que são repetíveis. As 

unidades da língua são neutras e os enunciados são investidos de valores, juízos, emoções, 

porque são da ordem do sentido. Existe, por exemplo, uma grande diferença entre as 

palavras ‘nova’ e ‘dieta’, tomadas de forma aleatória, descontextualizadas, e uma 

chamada de capa de revista cujo destaque é ‘Nova dieta!’. Isso porque, neste caso, as 

palavras se transformaram em um enunciado, ganharam um acabamento que admite uma 

resposta. Essa é outra grande diferença entre a unidade lingüística e o enunciado: aquela 

não se dirige a alguém, enquanto este tem sempre um destinatário. O enunciado possui 

fronteiras determinadas pela alternância dos sujeitos da comunicação. Já uma oração, por 

exemplo, tem fronteiras marcadas gramaticalmente, não pela alternância dos 

interlocutores.  
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Podemos concluir, portanto, que o princípio constitutivo do enunciado é a 

contraposição entre o eu e o Outro, que acontece na alternância dos sujeitos, no 

acabamento específico do enunciado e na relação do enunciado com o enunciador e com 

os outros parceiros da comunicação.  

Para Bakhtin (2003), um enunciado concreto está acabado quando permite a 

resposta do outro. Essa resposta se dá em função de uma posição definida que o 

enunciador ocupa numa dada esfera da comunicação verbal. Ao assumir uma dada 

posição, o sujeito manifesta sua visão de mundo, de modo que, para assumi-la, é 

necessário correlacioná-la com outras posições. Essas respostas a enunciados anteriores, 

também chamadas de reações-respostas, podem ocorrer em tons de confirmação, de 

recusa etc.  

Essas são algumas das particularidades que caracterizam o enunciado como uma 

unidade concreta da comunicação. Se o ato de fala, ou, mais exatamente, seu produto, não 

pode ser considerado como individual no sentido estrito do termo e não pode ser 

explicado a partir das condições psicofisiológicas do sujeito falante, como dizia Bakhtin 

(2003), parece-nos evidente que a enunciação é de natureza social.  

A enunciação enquanto tal é um puro produto da interação social, quer 
se trate de um ato de fala determinado pela situação imediata ou pelo 
contexto mais amplo que constitui o conjunto das condições de vida de 
uma determinada comunidade lingüística (BAKHTIN, 1992, p. 121). 

 

Aproveitando essa abordagem, convém destacar que Bakhtin (1992) teceu fortes 

críticas a duas orientações observadas na filosofia da linguagem e nas divisões 

metodológicas correspondentes da lingüística geral, como aponta o próprio autor.  

Chamaremos a primeira de subjetivismo idealista e a segunda de 
objetivismo abstrato. A primeira interessa-se pelo ato de fala, de criação 
individual, como fundamento da língua, e a segunda se baseia na idéia 
de que o centro organizador de todos os fatos da língua, o que faz dela o 
objeto de uma ciência bem definida, situa-se, ao contrário, no sistema 
lingüístico, a saber o sistema das formas fonéticas, gramaticais e lexicais 
da língua. [...] Enquanto para a primeira orientação, a língua constitui 
um fluxo ininterrupto de atos de fala, onde nada permanece estável, nada 
conserva sua identidade, para a segunda orientação a língua é um arco-
íris imóvel que domina este fluxo. [...] Ao considerar que só o sistema 
lingüístico pode dar conta dos fatos da língua, o objetivo abstrato rejeita 
a enunciação, o ato de fala, como sendo individual. Essa é a ‘primeira 
mentira’ do objetivismo abstrato. O subjetivismo individualista, ao 
contrário, só leva em consideração a fala. Mas ele também considera o 
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ato de fala como individual e é por isso que tenta explicá-lo a partir das 
considerações da vida psíquica individual do sujeito falante. E essa é sua 
primeira mentira (BAKHTIN, 1992, p. 72-109).  

 
Discordando dessas duas orientações, Bakhtin concebe como princípio 

constitutivo da linguagem e condição do sentido do discurso o dialogismo. O dialogismo 

discursivo decorrente da interação verbal entre o enunciador e o enunciatário e o 

dialogismo no que se refere ao discurso do Outro no enunciado. Em resumo: o primeiro 

aspecto do dialogismo a ser considerado se baseia na relação entre o eu e o tu e, nesse 

sentido, seu estudo abrange a interação verbal entre sujeitos e as relações de persuasão e 

de interpretação. “O sujeito perde o papel de centro e é substituído por diferentes (ainda 

que duas) vozes sociais, que fazem dele um sujeito histórico e ideológico” (BARROS, 

1994, p. 2-3). Já o segundo aspecto do dialogismo é o diálogo entre os diversos textos que 

se instalam nos textos.  

Fiorin (2006) esquematiza o dialogismo de Bakhtin em três conceitos que nos 

parecem bem didáticos. O primeiro diz respeito ao modelo de funcionamento real da 

linguagem: todos os enunciados se constituem a partir de outros. O segundo conceito é o 

de que dialogismo é uma forma composicional. São maneiras visíveis de mostrar outras 

vozes no discurso, o que torna externo o princípio de funcionamento da linguagem na 

comunicação real. Pode-se inserir o discurso do Outro no enunciado citando-o 

abertamente ou de forma não tão nítida, internamente dialogizado. O terceiro conceito de 

dialogismo se refere à subjetividade constituída pelo conjunto de relações sociais de que 

participa o sujeito. Sujeito esse que não é assujeitado e nem é uma subjetividade 

autônoma em relação à sociedade.  

Para encerrar este tópico, escolhemos algumas das principais proposições de 

Bakhtin (1992) no que se refere a enunciado e dialogismo: 1) A língua é apenas uma 

abstração científica que só serve a certos fins teóricos e práticos particulares e que não dá 

conta da realidade concreta da língua; 2) A língua constitui um processo de evolução 

ininterrupto, que se dá por meio da interação verbal social dos locutores; 3) As leis da 

evolução lingüística são essencialmente sociológicas; 4) A criatividade da língua não 

pode ser compreendida sem levar em conta os conteúdos e valores ideológicos que a ela 

se ligam; 5) A estrutura da enunciação é uma estrutura puramente social.  
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2.2.1 O discurso do Outro 

O dialogismo nos leva a falar de vários outros conceitos. A começar pelo de 

intertextualidade, termo que não aparece na obra de Bakhtin, embora tenha sido 

introduzido por Júlia Kristeva, em sua apresentação do autor para uma revista francesa, 

em 1967. Kristeva chama texto o que Bakhtin denomina enunciado e ao cruzamento de 

superfícies textuais de que ele tratava no discurso literário, ela deu o nome de 

intertextualidade. Digamos que seria um diálogo entre textos. “Roland Barthes vai 

difundir o pensamento de Kristeva e, a partir daí, o termo passa a substituir dialogismo” 

(FIORIN, 2006, p. 52). 

Fiorin (2006) condena essa denominação por acreditar que texto e enunciado para 

Bakhtin são duas coisas diferentes: o primeiro é do domínio da manifestação e o segundo, 

do domínio do sentido. O enunciado não é manifestado apenas verbalmente, o que 

significa que seu texto não é exclusivamente verbal, pois ele pode ser qualquer conjunto 

de signos, seja sua forma de expressão pictórica ou mesmo gestual. Para Fiorin, dever-se-

iam chamar intertextualidade apenas as relações dialógicas materializadas em textos. Já 

para as relações que se referem ao discurso, ele prefere chamar interdiscursividade. 

Inúmeros outros lingüistas vêm se dedicando a discutir o conceito de intertextualidade e 

interdiscursividade.  

Charaudeau e Maingueneau (2004) definem a intertextualidade como propriedade 

constitutiva de qualquer texto e como uma variante da interdiscursividade. Pode-se 

distinguir uma intertextualidade interna, que ocorre entre um discurso e aqueles do 

mesmo campo discursivo, e uma intertextualidade externa, com os discursos de campos 

discursivos distintos, por exemplo, entre um discurso tecnológico e um discurso 

científico.  

Já Authier-Revuz (1982) trabalha com o termo heterogeneidade discursiva e 

elaborou uma distinção entre heterogeneidade constitutiva e heterogeneidade mostrada. A 

primeira ocorre quando o discurso é colocado em relação de alteridade, ou seja, na medida 

em que ele se constitui na e pela presença do Outro, considerando-se aí a heterogeneidade 

como condição para o discurso. Esta se complementa pela heterogeneidade mostrada 

enquanto referência à presença do Outro no discurso, de maneira que tal presença pode 

ser localizada por meio da análise. Para a autora, existem formas marcadas e não-
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marcadas da heterogeneidade mostrada, sendo ainda que ela se mostra pelo 

reconhecimento/denegação da heterogeneidade constitutiva. As formas marcadas são da 

ordem da enunciação, visíveis na materialidade lingüística, como no discurso direto e nas 

palavras entre aspas. As não-marcadas são da ordem do discurso, sem visibilidade, como 

o discurso indireto livre e a ironia.  

Todos esses conceitos, como dissemos, se fundamentam na concepção de 

dialogismo de Bakhtin. Por essa razão, optamos por trabalhar com esse termo no lugar de 

intertextualidade ou interdiscursividade (apenas no capítulo 4, usaremos o termo 

heterogeneidade discursiva, bastante caro à AD francesa). Consideramos aqui, conforme a 

perspectiva bakhtiniana, o dialogismo também como forma composicional. Ou seja, o 

dialogismo como forma de absorver o discurso alheio no próprio enunciado, tornando 

visível o funcionamento da linguagem na comunicação real. Como já mencionamos, isso 

se dá citando o discurso do Outro no enunciado, abertamente ou de forma não tão nítida. 

O primeiro caso é o que Bakhtin chama de discurso objetivado, em que existem 

procedimentos como o discurso direto, discurso indireto, aspas, negação. Já o segundo 

caso pode ser exemplificado pela paródia, pela estilização, pela polêmica clara ou velada, 

pelo discurso indireto livre. 

Para exemplificar os conceitos recém-apresentados, escolhemos quatro capas de 

AnaMaria e quatro capas de Claudia.  
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          FIGURA 1                    FIGURA 2                      FIGURA 3                             FIGURA 4 

       
 AnaMaria, ed. 538, fev 2007               AnaMaria, ed. 539, fev 2007            AnaMaria, ed. 540, fev 2007                AnaMaria, ed. 541, fev 2007   
 

        FIGURA 5                        FIGURA 6                        FIGURA 7          FIGURA 8 

     
   Claudia, ed. 545, fev 2007               Claudia, ed. 546, mar 2007              Claudia, ed. 547, abr 2007             Claudia, ed. 548, mai 2007 

 

Podemos perceber em todas as capas acima um primeiro exemplo de 

relacionamento dialógico a partir da interação que ocorre entre a revista e a leitora. 

Verificamos um enunciador que instala a intimidade com o enunciatário por meio de uma 

espécie de conversa informal, como mostram as chamadas a seguir:  

Novidade! A dieta da caloria inteligente. Você perde 6 quilos por mês e 
fica magra para sempre (AnaMaria, ed. 538, jan 2007). 
 
Sexo. 14 coisas novas que você precisa saber (Claudia, ed. 546, mar 
2007). 
 
Tome mais vitamina (AnaMaria, ed. 541, fev 2007). 
 
Mulheres que já ganharam o primeiro milhão. Teste se você tem esse 
perfil (Claudia, ed. 548, mai 2007).  
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É importante, porém, não confundir dialogismo com interação face-a-face. O 

dialogismo é o embate de dois discursos: o do locutor, que neste caso são as revistas, e o 

do interlocutor, a mulher. O interlocutor só existe enquanto discurso. Isso significa, como 

diz Bakhtin (2003), que o dialogismo se dá entre discursos. E o discurso do universo 

feminino influencia diretamente o discurso da revista. Isso porque, segundo Bakhtin 

(1992), os recursos discursivos são organizados no processo das relações sociais e 

marcados pelo horizonte de uma época e de um grupo social determinado. Daí porque 

predominam, aqui e ali, questões que se encaixam melhor nos costumes, hábitos e 

linguagem cotidiana da mulher de classe C, de menor poder aquisitivo e menor grau de 

escolaridade (leitora de AnaMaria), e da mulher de classe A, de maior poder aquisitivo e 

maior grau de escolaridade (leitora de Claudia).  

Muitas das chamadas se dirigem à mulher num tom de intimidade entre amigas, 

que parecem compartilhar da mesma linguagem, dos mesmos truques, dos mesmos 

segredos. Há um efeito de subjetividade produzido justamente pelo uso do “eu” que se 

dirige diretamente ao “tu”. Parece haver uma simbiose entre enunciador e enunciatário, 

numa tentativa sempre de impor o que se deve fazer. Boa parte das chamadas de capa 

oferece novas dietas e programas de emagrecimento, dicas quase milagrosas para entrar 

no biquíni em tempo recorde, tendências da moda para a estação, tratamentos mais 

eficientes para a celulite e dicas para melhorar a performance sexual.  

Verificamos um segundo relacionamento dialógico entre os enunciados das duas 

revistas. Podemos observar que os discursos presentes nos enunciados das capas de 

AnaMaria e de Claudia se relacionam dialogicamente com o já-dito centenas de vezes por 

outras revistas femininas, havendo, inclusive, relação entre as duas publicações. É o caso, 

por exemplo, do tão comum discurso da boa forma, da mulher que deve se manter magra 

e jovem, como reforçam as chamadas a seguir:  

Dieta do cubo mágico (AnaMaria, ed. 538, fev 2007). 
 
Dieta da caloria (AnaMaria, ed. 539, fev 2007). 
 
Dieta sob medida (AnaMaria, ed. 540, fev 2007). 
 
Morta de preguiça de entrar em forma? Um programa para enxugar 
medidas feito para você. + 258 idéias de moda e beleza (Claudia, ed. 
546, mar 2007). 
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32 formas de ser mais jovem por dentro e por fora + 331 idéias de Moda 
e beleza para a estação (Claudia, ed. 547, abr 2007). 
  

Nesses exemplos, é possível observar como as duas revistas se relacionam entre si, 

destacando tópicos discursivos recorrentes em publicações femininas. Entre eles, saltam 

aos olhos os aspectos ligados a padrões de beleza e comportamento como: a busca 

incessante pela boa forma (e aí se enquadram dezenas de sugestões de dietas e programas 

de exercícios revolucionários), a moda de cada estação, incluindo o que é certo e o que é 

errado de acordo com as tendências, e as dicas para conquistar um homem na cama.   

Esse dialogismo entre os enunciados ocorre, portanto, entre as edições femininas em 

geral e também entre as edições de AnaMaria e Claudia, a despeito de seus estilos e 

formas. E não apenas no que se refere a tópicos discursivos do universo feminino, mas 

também na incorporação de um texto em outro, seja para reproduzir o sentido 

incorporado, seja para transformá-lo.  

 
2.3 Gênero  

As discussões acadêmicas em torno de questões de gênero estão em voga. 

Falaremos especificamente de gêneros de discurso, sob a abordagem de Mikhail Bakhtin, 

que utilizou o conceito pela primeira vez para estudar os gêneros literários. Grosso modo, 

podemos falar que gênero é uma estabilidade de modos de falar e de escrever que se 

constitui historicamente. 

Para Bakhtin (2003, p. 262) “cada enunciado particular é individual, mas cada 

campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os 

quais denominamos gêneros do discurso”. Fiorin (2006, p. 61) explana bem o assunto: 

Os seres humanos agem em determinadas esferas de atividades, as da 
escola, as da Igreja, as do trabalho num jornal, as do trabalho numa 
fábrica, as da política, as da relações de amizade e assim por diante. 
Essas esferas de atividades implicam a utilização da linguagem na forma 
de enunciados. Não se produzem enunciados fora das esferas de ação, o 
que significa que eles são determinados pelas condições específicas e 
pelas finalidades de cada esfera. Essas esferas de ação ocasionam o 
aparecimento de certos tipos de enunciados, que se estabilizam 
precariamente e que mudam em função de alterações nessas esferas de 
atividades.   

 

É por isso que em seu conceito de gênero Bakhtin utiliza a expressão 

“relativamente estáveis”. Significa que é preciso levar em conta a historicidade dos 
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gêneros, isto é, sua mudança. As revistas femininas do início do século passado, por 

exemplo, não eram iguais as de hoje. Continham gêneros diferentes com acabamentos 

diferentes, formas diferentes e temas que se aplicavam àquela época. A passagem do 

estilo de um gênero para outro não só modifica esse gênero, como o destrói ou o renova. 

Ou seja, os gêneros não são estanques e sua diversidade é tão grande que não há como 

catalogá-los. Sejam orais ou escritos, é inegável a extrema heterogeneidade dos gêneros.  

Bakhtin (2003) chamou a atenção para a diferença entre os gêneros primários 

(simples) e secundários (complexos). Estes correspondem aos romances, dramas, 

pesquisas científicas, gêneros publicísticos, entre vários outros que incorporaram os 

gêneros primários. Os primários, por sua vez, são os gêneros da vida cotidiana, pertencem 

à comunicação verbal espontânea  e têm relação direta com o contexto mais imediato. 

Para Bakhtin (2003, p. 264): 

Em qualquer corrente especial de estudo faz-se necessária uma noção 
precisa da natureza do enunciado em geral e das particularidades dos 
diversos tipos de enunciados (primários e secundários), isto é, dos 
diversos gêneros do discurso.  

 

Os aspectos formais têm relevância no que concerne aos gêneros, já que muitas 

vezes o suporte interfere no gênero. Convém então explicar a diferença entre gênero e 

suporte, que nem sempre é simples. Para Marcuschi (2003, p. 8), “o suporte de um gênero 

é uma superfície física em formato específico que suporta, fixa e mostra um texto”. Para o 

autor, o suporte firma ou apresenta o texto para que se torne acessível de um certo modo, 

mas não deve ser confundido com o contexto nem com a situação, nem com o canal em si. 

Para facilitar a compreensão acerca do assunto, optamos por adaptar um pequeno gráfico 

de Marcuschi (2003), tomando como exemplo de suporte a revista feminina, objeto de 

nossa pesquisa.  

                                                          QUADRO 1 

JORNALISMO 
(Domínio discursivo) 

l 
REVISTA 
(Suporte) 

l 
           MATÉRIAS E COLUNAS 

(Gêneros) 
                    Fonte: MARCUSCHI, 2003, p. 10.  
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Então, nossa análise estuda os gêneros matérias e colunas do suporte revista 

feminina, que tem como domínio discursivo o jornalismo. Numa revista feminina são 

comuns, por exemplo, os editoriais, as cartas, as colunas, as reportagens, os artigos, entre 

vários outros. Entenda-se como domínio discursivo um campo da atividade humana, que 

não abrange um gênero em particular, mas dá origem a vários deles, propiciando o 

surgimento de discursos bem específicos. Digamos que seja a esfera da atividade humana 

onde os textos circulam.  

Os suportes podem ser assim divididos na acepção de Marcuschi (2003, p. 13):  

Há suportes que foram elaborados tendo em vista a sua função de 
portarem ou fixarem textos. São os que passo a chamar de suportes 
convencionais. E outros que operam como suportes ocasionais ou 
eventuais, que poderiam ser chamados de suportes incidentais, com uma 
possibilidade ilimitada de realizações na relação com os textos escritos.  

 

A revista é um suporte com muitos gêneros, assim como o jornal diário. Só que a 

revista utiliza uma diversidade de gêneros bem menor que um jornal e diverge daquele em 

função de sua periodicidade, que normalmente é semanal ou mensal. Assim, determinados 

gêneros que aparecem diariamente num jornal não têm razão de existir numa revista, caso 

de um obituário ou da seção de classificados. Os dois suportes também se diferenciam 

bastante no que se refere à forma. E isso tem a ver com a influência do suporte no gênero. 

Uma matéria de moda em uma revista feminina induz a uma relação diferente do leitor 

com o texto e as figuras. O papel brilhoso, as cores mais vibrantes e até a forma mais 

prática de manusear e carregar uma revista podem provocar modos diferentes de operar 

com os textos.  

Analisando, então, o suporte revista feminina, focamos os gêneros matérias e 

colunas. De volta à Bakhtin (2003), três elementos caracterizam o gênero: o conteúdo 

temático, a construção composicional e o estilo. O conteúdo temático seria aquilo sobre o 

que se fala no enunciado, sendo que esse conteúdo necessariamente seria veiculado por 

certa construção composicional e se realizaria lingüisticamente de acordo com o estilo 

desenvolvido no enunciado por seu autor.  
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2.3.1 Conteúdo Temático 

De acordo com Bakhtin (2003) o conteúdo temático não é o assunto específico de 

que trata um texto, mas sim o domínio de sentido de que se ocupa o gênero. As cartas de 

amor, por exemplo, apresentam o conteúdo temático das relações amorosas, mas cada 

uma delas trata de um assunto específico dentro do mesmo conteúdo temático.  

Para Bakhtin (1992, p. 129) “o tema da enunciação é concreto, tão concreto como 

o instante histórico ao qual ele pertence”.  Afirma o autor:  

O tema da enunciação é na verdade, assim como a própria enunciação, 
individual e não reiterável. Ele se apresenta como a expressão de uma 
situação histórica concreta que deu origem à enunciação (BAKHTIN, 
1992, p. 128). 
 

Devem interessar, como diz Brait (2005), não apenas os elementos que tendem à 

estabilidade da significação presentes nos temas, mas principalmente os elementos 

extraverbais, que compõem a situação concreta e histórica de produção, de recepção e de 

circulação.  

No nosso corpus há diversos temas em comum, como beleza, moda, sexo e 

decoração. Temas, porém, com abordagens e acabamentos diferentes. Observemos as 

seguintes chamadas que tratam do tema beleza:  

25 receitas caseiras de beleza. Cremes, máscaras e esfoliantes que 
deixam você linda da cabeça aos pés. A partir de R$ 0,50 (AnaMaria, 
ed. 540, fev 2007).  
 
191 idéias de moda. Calendário da beleza. cuidados e tratamentos até 
dezembro: dieta do sorvete, peeling ultra-sônico, botox definitivo, jato 
de ar contra a celulite (Claudia, ed. 545, fev 2007).  
 

A primeira chamada, da revista AnaMaria, sugere dicas práticas e baratas de 

beleza, voltadas principalmente para a mulher de menor renda. Tenta atrair pelo custo e 

pela valorização de receitas caseiras, dando crédito à sabedoria popular e aos tratamentos 

estéticos alternativos, tão comuns entre as camadas de menor poder aquisitivo, que 

configuram o público da revista. Na segunda chamada, verificamos uma exaltação da 

tecnologia como aliada da b oa forma, a partir de técnicas caras e novas que prometem 

pôr fim ao envelhecimento da pele e à celulite e que, muito provavelmente, são acessíveis 

ao público de Claudia. Isso mostra como um mesmo tema pode ser trabalhado sob 

diferentes assuntos e formas, levando-se em consideração o público a que se destina.  
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Bakhtin (1992) afirma que as palavras por meio das quais todo conteúdo temático 

é expresso recebem uma entonação expressiva que é decorrente do valor apreciativo que o 

enunciador imprime ao seu dizer. Assim, o tratamento do tema, que dá um acabamento ao 

enunciado, só é possível quando ele recebe uma determinada abordagem dentro dos 

limites do intuito discursivo definido pelo autor, uma vez que todo tema já terá sido 

sempre tema de outros enunciados.  

 

2.3.2 Estilo  

O conceito de estilo é bem mais abrangente do que se imagina. Ao ler um mesmo 

jornal todos os dias, certamente somos capazes de reconhecê-lo por suas cores ou fontes, 

pelas temáticas de suas reportagens ou ainda pela forma como um determinado colunista 

aborda os fatos. Também os fãs de Fernando Pessoa reconhecem a maneira como o poeta 

português entrelaça as palavras e aborda determinados temas. Mesmo em nosso círculo de 

amigos, há sempre aquele que se veste de forma menos convencional. Nesses e em outros 

tantos exemplos parece-nos natural afirmar que estamos tratando de estilos. O estilo 

jornalístico, o estilo literário, o estilo na moda. Há ainda quem afirme, de forma coloquial, 

que “Fulano tem estilo” ao se referir ao conjunto de comportamentos singulares de uma 

pessoa. Daí, portanto, a amplitude do conceito. É como se em tudo houvesse estilo. 

O termo designa disciplinas diferentes e é comum defini-lo, grosso modo, como a 

maneira de expressar o pensamento; o modo próprio de um determinado escritor, diretor, 

artista; a expressão de uma subjetividade; o desvio de uma norma. Desde a Idade Antiga, 

o estilo é tema de pesquisas. No Livro Terceiro de Retórica, de Aristóteles, aborda-se o 

estilo em sua beleza, em sua frieza, em gêneros diversos (GUIRAUD, 1960). Costuma-se 

dizer que o termo estilo alude a um fato diferencial: diferença de um autor em relação a 

outro, de um ponto relativamente a outro, de uma época em relação à outra. “Um estilo é 

o fator que simultaneamente diferencia uma realização do padrão seguido e de outras 

realizações do padrão” (CHOCIAY, 1983, p. 68). Os manuais de Estilística chamam essa 

dupla diferencialidade de modo próprio de trabalhar os enunciados. Estudar o estilo, nesse 

sentido, seria estudar vários textos de um mesmo autor para apontar as diferenças de 

outros, com base no conhecimento da norma que é seguida.  
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Interessa-nos aqui falar de estilo aos olhos de Bakhtin11, que se apresenta como 

um dos conceitos centrais para se perceber o que significa, no conjunto das reflexões do 

autor, dialogismo. Ou seja, o que significa esse elemento constitutivo da linguagem, esse 

princípio que rege a produção e a compreensão dos sentidos, essa fronteira em que 

eu/outro se interdefinem, se interpenetram, sem se fundirem ou se confudirem (BRAIT, 

2005). 

Bakhtin tem, no entanto, acepções diferentes acerca do estilo, verificadas ao longo 

de suas obras O Discurso na vida e o discurso na arte (1926); Marxismo e filosofia da 

linguagem (1929); Problemas da poética de Dostoiévski (1963); A cultura popular na 

Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais (1965); Estética da 

criação verbal (1979) (especialmente os textos O autor e o herói na atividade estética e 

os Gêneros do discurso); Questões de literatura e de estética: a teoria do romance 

(1975). Em todos eles, o conceito de estilo bakhtiniano foi sendo construído em função 

dos objetos tratados em cada um dos estudos, gerando, ao mesmo tempo, polêmica com 

correntes clássicas da lingüística e da estilística.  

Uma relevante reflexão bakhtiniana sobre o estilo, talvez a mais polêmica delas, 

está presente na obra Discurso na vida e discurso na arte (sobre a poética sociológica) 

(1926), na qual o autor expõe claramente sua posição contrária em relação ao conceito de 

estilo apenas como expressão individual e em relação ao conceito de estilo unicamente 

voltado para o texto (e não para o seu autor). 

Convém explicarmos, primeiramente, que um dos conceitos mais tradicionais de 

estilo enquanto expressão individual foi o de Louis Bufon que, em sua obra Discours sur 

le style (1753), afirma que “o estilo é o homem”. Essa afirmação manifesta a idéia de que 

as características particulares de um determinado autor conferem singularidade e estilo 

próprios a uma obra.  

Já o conceito de estilo voltado para o texto e não para o seu autor persegue o que 

há de particular na organização textual, no que se refere a registros, subcódigos, figuras de 

linguagem etc. Ducrot e Todorov (2001, p. 287-288) compreendem o estilo dessa 

maneira:  

 
11  As informações sobre as concepções de estilo de Bakhtin ao longo de suas obras foram consultadas em 
Bakhtin: Conceitos-Chave (BRAIT, 2005). 
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Definiremos estilo de preferência como a escolha que todo texto deve 
operar entre um certo número de disponibilidades contidas na língua. O 
estilo assim compreendido é equivalente aos registros de língua, a seus 
subcódigos; é a que se referem expressões como “estilo figurado”, 
“discurso emotivo”, etc e a descrição estilística de um enunciado é 
apenas a descrição de todas as suas propriedades verbais.   

 

Bakhtin discorda tanto da concepção de estilo apenas como expressão individual 

do autor, quanto da concepção de que o estilo se define na organização textual. Ele tenta 

compreender o estilo como resultante da relação que se estabelece entre uma pessoa e seu 

grupo social. Afirma o autor: 

Estilo é o homem, dizem; mas poderíamos dizer: o estilo é pelo menos 
duas pessoas ou, mais precisamente, uma pessoa mais seu grupo social 
na forma do seu representante autorizado, o ouvinte – o participante 
constante na fala interior e exterior de uma pessoa (BAKHTIN apud 
BRAIT, 2005, p. 83) 

 

Em Marxismo e Filosofia da Linguagem (1929), o estilo foi tratado a partir das 

formas de transmissão do discurso de outrem, ao contrário da tendência mecânica com 

que eram tratados até aquele momento os discursos direto, indireto e indireto livre. Nessa 

abordagem, as formas possíveis do discurso citado, históricas e não-idênticas ao longo do 

tempo em diferentes culturas, assumem a condição de estilo, ratificando a idéia de que o 

estilo não se restringe na autenticidade de um indivíduo, mas se inscreve também na 

língua e nos seus usos historicamente situados.  

Nas obras Problemas da poética de Dostoiévski (1963) e A cultura popular na 

Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais (1965), Bakhtin recorre 

às tradições literária e não-literária para estudar o estilo dos dois escritores (Dostoiévski e 

Rabelais)  em suas singularidades. Mas a busca do autor é no sentido de saber sob que 

ângulo dialógico o estilo se configura na obra. Para ele, esse ângulo dialógico não pode 

ser estabelecido por meio de critérios puramente lingüísticos, uma vez que as relações 

dialógicas pertencem ao campo do discurso.  

Em Estética da Criação Verbal (1979), dois textos também oferecem ferramentas 

para o estudo do estilo: O autor e o herói na atividade estética e Os gêneros do discurso. 

No primeiro, o estilo é pensado sob a perspectiva artística e como conjunto de 

procedimentos de formação e de acabamento do homem e do seu mundo. Bakhtin 
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considera que um grande estilo representa, antes de tudo, uma visão do mundo e, depois, 

um meio de elaborar um material.  

No texto Os gêneros do discurso, Bakhtin rompe com a tendência de falar de estilo 

sempre fazendo referência à arte. Ao definir os gêneros discursivos, ele destaca o fato de 

que eles transitam em todas as esferas de atividades humanas e são pensados a partir de 

temas, formas e estilos. Nas palavras do próprio autor: 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), 
concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo 
da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas 
e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo 
(temático) e por seu estilo de linguagem, ou seja, pela seleção dos 
recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua e por sua 
construção composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo 
temático, o estilo e a construção composicional -  estão indissoluvelmente 
ligados no todo do enunciado e são igualmente determinados pela 
especificidade de um determinado campo da comunicação (BAKHTIN, 
1992, p. 261-262).  

 

Trabalharemos aqui com essa concepção de estilo, enquanto elemento 

indissociável do dialogismo, conceito clássico e unificador da obra de Bakhtin, calcado 

nas relações de sentido que se estabelecem entre dois enunciados. Para Bakhtin (2003), o 

estilo se define dialogicamente, depende dos discursos do Outro. Trata-se do estilo 

pensado não a partir de uma produção tomada na sua individualidade, mas pensado a 

partir de aspectos da linguagem dentro de atividades específicas, o que envolve conceitos 

de esfera de produção, circulação e recepção, além da relação entre enunciação e interação 

e gênero. Afirma o autor: 

O enunciado é pleno de tonalidades dialógicas e sem levá-las em conta é 
impossível entender até o fim o estilo de um enunciado. Porque a nossa 
própria idéia – seja filosófica, científica, artística – nasce e se forma no 
processo de interação e luta com os pensamentos dos outros, e isso não 
pode deixar de encontrar o seu reflexo também nas formas de expressão 
verbalizadas do nosso pensamento (BAKHTIN, 2003, p. 298). 

 

Bakhtin (2003) faz duras críticas às análises tradicionais, nas quais a investigação 

do estilo foi desvinculada da noção de gênero e da esfera da comunicação verbal. Para o 

autor, esse tipo de análise considerou somente a relação do locutor com o seu enunciado e 

com seu objeto de sentido, ficando a relação com os outros parceiros da comunicação 
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desconsiderada. Essa desconsideração do Outro na determinação da expressividade do 

enunciado destrói o enunciado concreto e torna a análise meramente formal.  

É esse estilo em Bakhtin que nos interessa. O estilo trabalhado sob a ótica do 

gênero discursivo, que abrange os recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, 

selecionados em função da imagem do interlocutor e de como se presume sua 

compreensão responsiva do enunciado. Afirma Bakhtin (2003, p. 266): 

O estilo é indissociável de determinadas unidades temáticas e - o que é 
de especial importância – de determinadas unidades composicionais: de 
determinados tipos de construção do conjunto, de tipos de seu 
acabamento, de tipos de relação do falante com outros participantes da 
comunicação discursiva – com os ouvintes, os leitores, os parceiros, o 
discurso do outro, etc. O estilo integra a unidade de gênero do enunciado 
como seu elemento.  

  

Sobre essa mesma abordagem de estilo, parece-nos bem oportuna a consideração 

de  Possenti (2001) quando destaca que a seleção de um conjunto de recursos expressivos 

em vez de outros tem sempre a ver com os efeitos que o locutor quer provocar: o de 

informar, impressionar, convencer, obter uma resposta, entre outros. “Nunca é demais 

insistir, porém, que o interlocutor não é um receptor, que ele também trabalha sobre a 

língua e que por isso os intentos do autor podem não ser atingidos” (POSSENTI, 2001, p. 

78).  

As capas expostas no tópico 2.2.1 trazem exemplos bem representativos de estilos 

diferentes. Sobre esse aspecto, analisemos algumas chamadas, levando em consideração 

alguns recursos gramaticais e discursivos escolhidos pelas duas publicações. No 

enunciado “Batom baratinho presta, sim. 17 verdades sobre o item de maquiagem 

preferido pelas mulheres” (AnaMaria, ed. 538, fev 2007), notamos primeiramente o 

conceito do barato (“baratinho”), especialmente voltado para mulheres de menor renda. 

Ao mesmo tempo, percebe-se a tentativa de dizer que não apenas o que é caro tem 

qualidade (“baratinho presta, sim”). Ou seja, tenta-se desmistificar a máxima de que só 

produtos de preços altos trazem bons resultados, ratificando simultaneamente a idéia de 

que, mesmo com poucos recursos, é possível ficar bonita. Na chamada “191 idéias de 

moda. Calendário da beleza. Cuidados e tratamentos até dezembro: Dieta do sorvete, 

peeling ultra-sônico, botox definitivo, jato de ar contra a celulite” (Claudia, ed. 545, fev 

2007), percebemos que são sugeridas técnicas ainda pouco difundidas, com 
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nomenclaturas incomuns e, provavelmente, inacessíveis financeiramente para a grande 

maioria das mulheres (“peeling ultra-sônico, botox definitivo e jato de ar contra a 

celulite”), mas que a revista supõe fazer parte do universo e do orçamento de sua leitora. 

Observamos, contudo, que tanto AnaMaria como Claudia se apóiam, em grande 

parte, em um vocabulário informal, semelhante a um bate-papo entre mulheres, e utilizam 

adjetivos, substantivos e verbos que sempre remetem ao ideal de sonho, conquista, 

perfeição, ao idílico em geral: “sonho”, “linda”, “jogo da sedução”, “fórmula do sucesso”.  

Também são bastante trabalhados itens lexicais associados à idéia do novo. A 

manchete principal “Novidade! A Dieta da Caloria Inteligente. Você perde 6 kg por mês e 

fica magra para sempre” (AnaMaria, ed. 539, fev 2007) chama a atenção da leitora para 

uma nova dieta, que promete aquilo que representa um dos principais objetivos da mulher 

moderna: ficar com o corpo em forma e encerrar “para sempre” a briga com a balança. 

Verifica-se a idéia do novo (“Novidade!”), para enfatizar um diferencial, já que a dieta, a 

boa forma e a perda de peso são alguns dos assuntos mais trabalhados na imprensa 

feminina. Caso contrário, a notícia poderia passar despercebida, em meio a tantas outras 

que versam sobre o mesmo tema. Notemos ainda o enunciado que complementa a mesma 

chamada: “Grátis! Tabela de bolso com as calorias inteligentes de 300 alimentos”. Ela 

tenta persuadir a mulher, na medida em que esta pode ganhar um forte aliado, a tabela de 

calorias, e se torna apta então a fazer a dieta. O termo “grátis” é um elemento extra, com 

o qual a mulher pode se sentir presenteada e amparada no processo de emagrecimento, 

como se a revista fosse de fato uma amiga num momento de grande sacrifício. Sendo “de 

bolso”, a tabela se torna uma ferramenta prática, que pode ser consultada em todo lugar, 

no trabalho ou em viagens.  

Já na edição 546 de Claudia, a capa tem como chamada principal “Morta de 

preguiça de entrar em forma? Um programa para enxugar medidas feito para você”. 

Aparecem aqui, como de costume, termos como “preguiça” em oposição à “forma”, assim 

como “enxugar medidas” em referência a emagrecimento. O “feito para você” tenta 

transmitir a idéia de que o programa foi elaborado especialmente para presentear a leitora. 

Trata-se de uma chamada que interessa às mulheres em geral, que transmite a idéia de 

cumplicidade e que poderia habitar quaisquer das capas em análise, já que trata do tema 
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beleza e dá dicas para obter a boa forma, assunto que costuma interessar ao público 

feminino de todas as classes sociais. Voltaremos a falar de estilo no capítulo 3.  

 

2.3.3 Construção Composicional 

O modo de organizar o texto, de estruturá-lo, ajuda a construir o gênero. Para 

Bakhtin (2003), as formas composicionais não devem ser analisadas sem se levar em 

consideração a esfera e o gênero em que se dá a comunicação verbal, aspectos que lhe 

conferem uma determinada especificidade. Quando se diz alguma coisa, ela é dita em um 

gênero, o que muda sua forma de recepção ativa. Isso significa que se o que é dito estiver 

em outro gênero, sua recepção pode ser diferente. Por mais que se diga o mesmo -  o que 

na realidade já é impossível -  a forma como esse dito é utilizado tem relação intrínseca 

com o gênero que é retomado.   

Em referência à construção composicional, tomada na concepção bakhtiniana, 

interessa-nos falar sobre o design gráfico em revistas e entendê-lo como um processo que 

envolve a concepção ampla de um produto desde seu rascunho mais primário, passando 

pela fase de protótipo, finalização e produção. Trata-se de uma especialização do design, 

voltado para publicações e produtos impressos de uma forma geral. Já o design de notícias 

é o nicho do design gráfico dedicado às publicações jornalísticas: jornais e revistas. Essa 

especialização se faz necessária diante das especificidades do discurso jornalístico. Ele 

vem para potencializar esse discurso, organizar os conteúdos, criar identidade, atrair a 

atenção do leitor e construir o sentido na relação entre verbal e não-verbal (FREIRE, 

2006).  

Para Scalzo (2006), o design em revistas é uma ferramenta que ajuda a tornar 

reportagens mais fáceis de ler. Considera a autora: 

Como tudo numa revista, é o leitor, também, que vai determinar o tipo de 
linguagem gráfica a ser utilizada pela publicação. [...] É o universo de 
interesses e de valores dos leitores que vai definir a tipologia, o corpo do 
texto, a entrelinha, a largura das colunas, as cores, o tipo de  imagem e a 
forma como tudo isso será disposto na página (SCALZO, 2006, p. 66-67). 
 

As revistas femininas têm um design que se tornou padrão para apresentar os 

gêneros que suporta. As capas, por exemplo, apresentam um design gráfico que atrai a 

partir de manchetes diversas e, via de regra, uma foto de uma bela mulher (quase sempre 
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de uma celebridade). Apesar dessas e outras características em comum, há diferenças 

específicas que caracterizam as publicações em análise no que se refere à construção 

composicional.  

A diagramação da revista AnaMaria se mostra mais confusa. Há notícias “soltas” 

na capa como mostra a chamada da edição 541 de AnaMaria (FIGURA 4) “Escova de 

mel. É melhor que a progressiva!”, que não se encaixa nem à esquerda e nem à direita, e 

sim, perto do centro. Além disso, chama a atenção o balão onde sempre é colocado o 

preço da revista. Tal figura fica sempre no canto superior esquerdo da capa, com a 

seguinte chamada: “Oferta! De R$ 2,95 por R$ 1,99”. A idéia de dar mais destaque ao 

preço tem razão de ser, já que AnaMaria só é vendida em bancas de revistas. Ou seja, 

utiliza-se essa ferramenta para chamar atenção e vender mais. O modelo do balãozinho, 

no qual vem inserido o preço, remete aos antigos cartazes de ofertas de magazines 

populares veiculados em jornais, TVs e nos próprios estabelecimentos. Tenta-se, assim, 

vincular a revista à idéia do barato e do que está em promoção. Como se a revista valesse, 

na realidade, mais do que o preço que está sendo cobrado naquele momento e a leitora, 

dessa forma, levasse grande vantagem com essa promoção.  

Os tipos gráficos de AnaMaria orientam relações de menos leveza e até aparente 

anarquia por causa da espessura das letras e das tarjas utilizadas para dar destaque a 

determinadas palavras. A revista utiliza várias fontes, quase sempre mais arredondadas. 

Também costuma misturar letras maiúsculas e minúsculas nos títulos, o que se observa 

em Claudia de maneira menos exagerada. Na edição 540 de AnaMaria, por exemplo, a 

notícia “Tratamentos que eliminam 90% da celulite!” traz as palavras “tratamentos” e 

“celulite” com igual destaque, em letras amarelas e com tarjas vermelhas, diferentemente 

do resto da manchete.  

As capas de AnaMaria apresentam fundo sempre em cores vibrantes, que 

contrastam com as letras coloridas das chamadas. Uma mistura que não se observa em 

Claudia, que opta sempre por fundo de tom neutro, em geral branco, e que utiliza duas ou 

três cores combinando entre si. 

Todas essas configurações acionam sentidos diferentes. Em AnaMaria, as 

características plásticas reforçam uma imagem de menos conservadorismo e mais 

indiscrição. Em Claudia, nota-se uma plasticidade, um modo de figurativização que busca 
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a sobriedade. Observemos as capas das edições 539 de AnaMaria e 547 de Claudia 

(apresentadas no tópico 2.2.1), que trazem a atriz Flávia Alessandra como destaque. Em 

AnaMaria, ela aparece de corpo inteiro, trajando um vestido bem colorido. Em Claudia 

apenas o rosto da atriz aparece. Percebemos naquela uma maior exposição da celebridade 

do que nesta. 

Em estudo feito sobre o design das imprensas popular e não-popular, Araújo 

(2007) reforça o que acabamos de tratar. No Quadro 2, expomos o que o autor aponta, em 

termos de design, como características desses dois tipos de imprensa. Aqui vale abrir 

parênteses para dizer que, em sua explanação original, o autor denomina a imprensa não-

popular de ‘imprensa dita séria’ o que, em nossa opinião, remete, equivocadamente, à 

idéia de que a imprensa popular não é séria. Como discordamos dessa conceituação, 

tomamos a liberdade de, no quadro a seguir, substituir a expressão ‘imprensa dita séria’ 

por ‘imprensa não-popular’, denominação que nos é cara desde o início deste trabalho.  

QUADRO 2 
Imprensa Não-Popular Imprensa Popular 

Textos grandes 
Nos projetos editoriais para jornais dirigidos a 
públicos de maior poder aquisitivo e maior nível de 
instrução, parte-se do pressuposto que o leitor 
deseja ler mais. 
 
Design tende a ser sóbrio, ‘limpo’(clean) 
Nos projetos dirigidos a um público 
intelectualmente e economicamente mais 
sofisticado, adota-se o pressuposto que o “bom 
gosto”, do modo como é entendido desde o século 
XX, está em um visual que privilegia uma estética 
mais austera. 
 
Uso moderado da cor em boxes, fios etc. 
No século XX e no início do século XXI, o ideal 
de bom gosto está vinculado à idéia de uso sóbrio 
da cor e, na maioria das vezes, esse gosto se traduz 
na predominância de cores frias (violeta, azul e 
verde), principalmente por tons pálidos de azul nas 
páginas impressas. 
 
Títulos mais “sóbrios” semanticamente 
O ideal de bom gosto contemporâneo rejeita o 
discurso exacerbado, hiperbólico. O título desses 
projetos editoriais devem obedecer a esse critério. 
 

Textos pouco extensos 
Nos projetos editoriais para jornais dirigidos a 
públicos com menor nível aquisitivo e menor nível 
de instrução, parte-se do pressuposto que o leitor 
não gosta de textos grandes.  
 
Design tende a ser mais extravagante, ‘barroco’ 
Nos projetos dirigidos a um público menos 
sofisticado intelectual e economicamente, adota-se o 
pressuposto que imagens fortes e recursos estéticos 
(fios, boxes, tipografias etc) chamativos, berrantes, 
agradam e prendem a atenção do público. 
 
Uso mais livre das cores no projeto gráfico 
Os projetos gráficos para jornais populares 
costumam adotar cores quentes (amarelo, laranja e 
vermelho) em seus projetos editoriais. A idéia é 
tanto atrair o olhar do leitor quanto dar vivacidade à 
página. 
 
 
Títulos mais “escandalosos” semanticamente 
A idéia do título popular é segurar o leitor, atrai-lo 
para o texto. Daí a idéia de títulos dramáticos, 
muitas vezes em caixa alta. 
 
 

Fonte: ARAÚJO, 2007, p. 5-6.  
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Pelas características apresentadas no Quadro 2, inferimos que AnaMaria apóia-se na 

idéia de que suas leitoras, por terem menor poder aquisitivo ou menor grau de 

escolaridade, se sentem atraídas pelo que é mais informal e mais exagerado. O contrário 

ocorre em Claudia, que busca a sobriedade em suas capas por acreditar que sua leitora, 

com mais recursos financeiros e mais instrução, se identificará com um visual mais 

discreto.  

A nosso ver, no entanto, o simples fato de uma mulher ter menor escolaridade e 

menor renda não significa que a mesma se identifique apenas com o colorido e o 

exagerado. Tampouco o contrário. Maior cabedal de conhecimento e mais recursos 

financeiros não justificam a atração pelo que é discreto. Parece-nos, sim, que se trata de 

dar continuidade às idéias de todo sempre, sustentadas por padrões impostos à sociedade e 

que, via de regra, restringem o universo da leitora a princípios e valores que, no nosso 

entender, são arcaicos e preconceituosos.  

Até aqui, pudemos verificar que, dentro da perspectiva bakhtiniana, o estudo dos 

gêneros deve considerar a indissolubilidade entre conteúdo temático, construção 

composicional e estilo. O conteúdo temático é o assunto de que vai tratar o enunciado em 

questão. Já o plano de composição alude à estrutura formal propriamente dita. O estilo 

leva em conta questões individuais de seleção e opção: vocabulário, estruturas frasais e 

preferências gramaticais. Contudo, essas três características nada representam se o 

enunciado não for analisado levando-se em consideração todo um contexto. Ou seja, os 

enunciados pertencem a determinada esfera da atividade humana, são devidamente 

localizados em um tempo e espaço e dependem de um conjunto de participantes e suas 

vontades enunciativas ou intenções (BAKHTIN, 2003).  

 
2.4 Formação Discursiva 

Como dissemos, nossa pesquisa se apóia principalmente nos princípios teóricos de 

Mikhail Bakhtin. Criticando a concepção de língua, de Saussure, como um sistema 

monológico, Bakhtin apresenta a noção de dialogismo, que, no nosso entender, serviu 

como alicerce para uma grande parte da Lingüística e mesmo para a Análise do Discurso 

(AD) francesa, com a qual também trabalhamos nesta pesquisa. Dentro da AD francesa, 

interessa-nos primeiramente o conceito de Formação Discursiva (FD) que, grosso modo, é 
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um conjunto de temas e figuras que materializa uma dada visão de mundo. Concentramo-

nos no conceito de FD de Michel Pêcheux, em sua primeira fase12. Para Pêcheux (1997, p. 

160): 

[...] as palavras, expressões, proposições, etc, mudam de sentido 
segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam, o que 
quer dizer que elas adquirem seu sentido em referência às formações 
ideológicas nas quais essas posições se inscrevem. Chamaremos, então, 
formação discursiva aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, 
a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, determinada pelo 
estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser dito 
(articulado sob a forma de uma  arenga, de um sermão, de um panfleto, 
de uma exposição, de um programa, etc).  

 

     Percebemos, como acredita Gregolin (2006), uma base fundamental na teoria de 

Pêcheux: a necessidade de pertencimento às teses de Althusser de luta de classes e 

ideologia. Os discursos, para ele, são atravessados e delineados pela ideologia. Busca-se 

evidenciar em corpus fechado o caráter institucional do discurso, buscando as 

particularidades das seqüências discursivas, selecionadas num espaço discursivo, 

dominado por condições de produção supostamente estáveis e homogêneas. O objeto de 

interesse são as FDs nas quais os sujeitos estão inscritos.  

       A concepção de FD de Pêcheux, em sua primeira fase, é a de maquinaria 

discursivo-estrutural fechada, em que os sentidos são determinados pelas formações 

ideológicas que regulam o que pode e deve ser dito e cujo processo se inscreve numa 

relação ideológica de classes (PÊCHEUX, 1997).  Tal concepção explica em parte os 

discursos do nosso corpus, de que trataremos mais detalhadamente no capítulo 4. Sobre 

essa abordagem, trabalharemos especialmente com dois aspectos: as referências à idéia de  
 

12 Convencionou-se dividir a AD em três épocas. Na primeira época (AD1), a análise discursiva consistiu 
em detectar e construir sítios de identidades que se davam num espaço discursivo supostamente dominado 
por condições de produção estáveis e homogêneas. Nessa fase, o discurso se compunha de um conjunto de 
enunciados que o tornaria idêntico a si mesmo e diferente dos outros. O que estivesse contido num discurso 
estaria excluído de outro. Buscava-se num conjunto de textos descobrir os enunciados que caracterizavam 
um determinado discurso. A ideologia atravessa e delineia os discursos. Na segunda época (AD2), houve 
um deslocamento teórico que começa a fazer ruir a noção de máquina estrutural fechada. Contudo, 
considera-se que a AD2 não manifestou muitas inovações e o sujeito do discurso continuou sendo 
concebido como puro efeito de assujeitamento à maquinaria da FD com a qual se identifica. Já na terceira 
época da AD (AD3), passou-se a abordar o estudo da construção dos objetos discursivos, dos pontos de 
vista e dos lugares enunciativos. A heterogeneidade enunciativa foi a principal característica da AD3, 
concebendo o discurso como heterogêneo, tal qual o sujeito, cujo enunciado é também dividido, cindido, 
cujo controle do discurso lhe escapa. Fica marcada, dessa forma, a mudança da univocidade para a 
plurivocidade ao longo das três etapas da AD (PÊCHEUX, 1997). 
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acessibilidade (preços, custos etc) e o teor de informação das matérias e colunas das duas 

revistas.   

Esses dois aspectos se aplicam bem ao conceito inicial de Pêcheux de FD, uma vez 

que estão fortemente ligados às classes sociais das leitoras de cada revista: de menos 

recursos financeiros e menor cabedal de conhecimento (leitora de AnaMaria) e de maior 

renda e maior escolaridade (leitora de Claudia). Contudo, tais tópicos discursivos 

fortemente relacionados à questão de classes não esgotam o estudo dos discursos dessas 

publicações. Isso porque os interesses das leitoras não se restringem a seus grupos sociais. 

Determinados temas como sexualidade, beleza, moda, casamento, educação dos filhos, 

entre outros atraem o público feminino, independentemente da classe social da mulher. 

Esses interesses em comum se materializam nas duas revistas, cujos discursos se 

entrecruzam e têm, portanto, vários pontos de intersecção. Daí porque escolhemos 

trabalhar também com uma noção mais fluida de FD. 

O próprio Pêcheux se auto-revisou e em sua terceira fase passou a enxergar as FDs 

numa perspectiva mais fluida, em que os sentidos vão migrando. Nessa fase, o autor 

aborda a sua revisão crítica e a forma como a conjuntura política havia obrigado os 

olhares a se voltarem para o que se passava nos espaços infraestatais das massas. Pêcheux 

se afasta das posições dogmáticas sustentadas a partir de sua vinculação com o Partido 

Comunista.  

A emergência de novos procedimentos através da desconstrução das maquinarias 

discursivas explodiu da seguinte forma, segundo o próprio Pêcheux (1997, p. 316): 

-... através da desestabilização das garantias sócio-históricas que se 
supunham assegurar a priori a pertinência teórica e de procedimentos 
de uma construção empírica do corpus refletindo essas garantias.  
-...através de uma interação cumulativa conjugando a alternância de 
momentos de análise lingüística e de momentos de análise discursiva 
[...] (p. 316). 
 

De forma geral, a desconstrução de seu conceito inicial se dá quando o autor adota 

a perspectiva segundo a qual os diversos discursos que atravessam uma FD não se 

constituem independentemente uns dos outros, mas se formam de maneira regulada dentro 

de um interdiscurso. E, como diz Mussalim (2001), será essa relação interdiscursiva que 

estruturará a identidade dessa FD. 
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 Em resumo:  ao rever a trajetória da AD, Pêcheux observou que uma FD não é um 

espaço estrutural fechado, pois é constitutivamente "invadida" por elementos que vêm de 

outro lugar, de outras FDs. A FD, nessa fase de Pêcheux, é heterogênea em relação a si 

mesma e em relação a outras FDs. 

Falar de heterogeneidade nos remete ao conceito de dialogismo. Voltamos, 

portanto, para Bakhtin (1992), para quem a língua deve ser entendida como um fato 

social, efeito das necessidades humanas de comunicação. O autor entendeu a palavra 

como não monológica, mas plurivalente, e o dialogismo como condição constitutiva do 

sentido. Há, portanto, várias vozes que falam simultaneamente em um enunciado, ou seja, 

há uma polifonia inscrita na enunciação, o interdiscurso, em referência ao conjunto de 

discursos que são retomados em cada fala. Para a AD, os discursos são, portanto, 

heterogêneos. Isso quer dizer que o discurso se tece polifonicamente num jogo de vozes 

cruzadas, complementares, concorrentes e contraditórias, não havendo discursos 

monológicos, unívocos ou estáveis.  

Authier-Revuz (1982), na esteira de Bakhtin, denomina heterogeneidade esse 

confronto de vozes que se disseminam num texto. Quando essas vozes estão implícitas, 

ocorre a heterogeneidade constitutiva, que apenas podem ser detectadas pela memória 

discursiva do interlocutor. A autora concebe também a heterogeneidade mostrada, que 

pode ser demarcada lingüisticamente ou não. Ou seja, pode ser da ordem da enunciação e 

visível na materialidade lingüística, como, por exemplo, o discurso direto e as palavras 

entre aspas, e da ordem do discurso, sem visibilidade, como o discurso indireto e a ironia.  

A heterogeneidade discursiva na imprensa feminina, especialmente nas revistas 

desta análise, ficam evidentes na recorrência de temas como beleza, moda, sexo e na 

exaltação dos diversos papéis da mulher na sociedade. Essa referência ao que já foi dito 

inúmeras vezes está presente não apenas nos temas, mas nas estratégias lingüístico-

discursivas das duas revistas. No capítulo 4, aprofundaremos o assunto.
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3 Faça o teste e descubra os procedimentos de acabamento dos 

enunciados nas revistas AnaMaria e Claudia - Análise do corpus 
 

Finalmente, chegamos ao capítulo de análise desta dissertação. Isto 

quer dizer que, nas próximas páginas, traremos diversos exemplos 

para analisar os temas, estilos e construções composicionais das 

matérias e colunas de AnaMaria e de Claudia.  

Após a seção dedicada ao conteúdo temático, o tópico que aborda 

estilo tem alguns desdobramentos. Apresentamos semelhanças e 

diferenças quanto às estratégias lingüístico-discursivas e destacamos 

alguns tópicos discursivos fortemente trabalhados nas duas revistas. 

A seção seguinte contempla o conceito de dialogismo e, na 

seqüência, falamos de construção composicional. 

 Todas as características aqui expostas, exemplificadas por meio de 

trechos de matérias e colunas, além de figuras, revelam como se 

configura o ethos do enunciador nessas publicações. Trazem à tona, 

ao mesmo tempo, os discursos de AnaMaria e de Claudia e seus 

muitos pontos de intersecção. 

Mas isso já é assunto para o próximo capítulo! Boa leitura e até lá!  
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3.1 Que papo é esse que tá rolando? O conteúdo temático 

  Para a análise desta dissertação vamos trabalhar com recortes de matérias e 

colunas, especialmente as que tratam de beleza, moda, sexo e decoração13.  

O ponto de partida de nosso estudo é o conceito de gênero na perspectiva de 

Bakhtin (2003). De acordo com o autor, o gênero estabelece uma interconexão de 

linguagem com a vida social. Está sempre vinculado a um domínio da atividade humana, 

refletindo suas condições específicas e suas finalidades. Conteúdo temático, estilo e 

organização composicional constroem o todo que constitui o enunciado, que por sua vez é 

marcado pela especificidade de uma esfera de ação.  

AnaMaria e Claudia apresentam um grande número de seções que abordam os 

mesmos temas. É o caso das colunas e matérias de beleza, saúde, dieta, moda, educação, 

bichos, decoração, além de pautas sobre comportamento e seções fixas como editorial, 

horóscopo e caderno de receitas. Parece-nos natural que haja mesmo tantos temas em 

comum entre as duas revistas, afinal a escolha do conteúdo temático está intrinsecamente 

ligada a um dado domínio discursivo, que em ambos os casos é o jornalismo voltado para 

o público feminino. De acordo com Buitoni (1986), praticamente qualquer assunto pode 

ser objeto da imprensa feminina; do calo no pé a matérias sobre ecologia. É aceitável, 

portanto, que as duas revistas em análise trabalhem, acima de tudo, o interesse feminino.  

 Convém lembrar, todavia, o que dissemos no capítulo anterior sobre o conteúdo 

temático na concepção de Bakhtin (2003). Ele não é exatamente o assunto específico de 

um texto e sim o domínio de sentido de que trata o texto. As revistas AnaMaria e Claudia 

apresentam matérias e colunas que tratam de beleza, moda, decoração, sexo etc. Ao 

abordarem o tema beleza, por exemplo, as duas publicações costumam destacar novos 

cosméticos e dicas para rejuvenescer, tratamentos para a pele e cabelo, dietas de 

emagrecimento etc. Embora partam do mesmo princípio de culto à beleza e exaltem as 

novidades que giram em torno desse segmento, cada uma delas orienta seus textos de 

acordo com o perfil de suas leitoras e trabalha os mesmos temas por meio de acabamentos 

diferentes. Com base na perspectiva bakhtiniana que acabamos de expor, vejamos os 

exemplos do quadro a seguir:  

 
13  Ver lista completa de seções de AnaMaria e Claudia  nos apêndices A e B.  
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                       QUADRO 3 
                     ANAMARIA                                        CLAUDIA 

• Cozinha para Vaidosas 
 
Sua geladeira guarda poderosos cosméticos 
naturais. Para ter a pele suave como pêssego, 
descubra-os! 

 
Para ter bons resultados com as máscaras 
caseiras que indicamos aqui, use sempre 
ingredientes frescos, limpos e na quantidade 
recomendada pela receita. [...] 
 
Máscara de óleo de girassol e mel  -Indicada 
para pele seca 
 
- Você precisa de: 

3 gotas de óleo de girassol 
1 colher (sopa) de iogurte natural 
1 colher (sopa) de mel 

 
- Modo de preparar: bata tudo no 
liquidificador e aplique no rosto, de baixo para 
cima. Deixe secar por 20 minutos e lave. R$ 1 
POR APLICAÇÃO. 
 
[...]  (ed. 540, fev 2007, p. 18) 

 

• Refresco para o rosto 
 
Depois de uma temporada de sol, invista na Máscara de 
Maracujá Probeauty, Prolife, que refresca e revitaliza o 
rosto. Além do extrato da fruta, contém argila da 
Amazônia e óleo de melaleuca, que têm propriedades 
adstringentes e cicatrizantes. “Ela controla a 
oleosidade, fecha os poros e devolve a umidade natural 
da pele”, diz a esteticista Marcelle Miranda, da clínica 
que leva o seu nome, no Rio de Janeiro. “Antes de 
aplicar o produto, limpo e esfolio a pele com uma 
camada fina de ácido glicólico. Deixo a máscara agir 
durante meia hora e removo-a com água. Por fim, ativo 
a circulação do rosto com uma drenagem linfática e 
passo filtro solar.” Todo o processo leva cerca de uma 
hora e deve ser repetido a cada 15 dias. A sessão custa 
160 reais. 
 
[...] (ed. 545, fev 2007, p. 118)  
 

 

 

Os textos foram retirados de duas matérias que trazem dicas para cuidar da pele 

ressecada e de cabelos sem vida. O domínio de sentido das duas matérias é o mesmo: 

tratamentos de beleza para a pele, cabelos etc. Percebemos que em AnaMaria sugere-se 

um tratamento à base de produtos naturais, de baixo custo (R$ 1,00) e que pode ser 

aplicado em casa, sem a ajuda de um profissional. Já em Claudia, a sugestão é o uso de 

um produto industrializado, de alto custo (R$ 160,00) e que deve ser aplicado por um 

especialista. Apesar de estarem dentro de um mesmo conteúdo temático e de abordarem 

assuntos afins (cuidados com a pele, cabelo etc), os investimentos semânticos e 

discursivos do tema nas duas matérias denotam diferenças claras entre as publicações. E 

isso é recorrente quando nos aprofundamos na análise das duas revistas. Ambas trabalham 

os temas que estão inseridos no universo feminino, mas o fazem levando sempre em 

consideração o seu público-leitor. Isso implica construções diferentes de seus enunciados.  
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Se para Bakhtin (2003), tema, estilo e organização composicional são indissociáveis 

do gênero, a partir de agora vamos nos aprofundar nesses dois últimos aspectos para 

tentar explicar como são construídas as matérias e colunas das revistas AnaMaria e 

Claudia que, embora abordem freqüentemente os mesmos temas e até assuntos 

semelhantes, apresentam diferenças bem significativas. No quadro a seguir, anotamos 

algumas características gerais das duas revistas quanto aos seus conteúdos temáticos. 

                QUADRO 4 
Conteúdo Temático  

ANAMARIA X CLAUDIA 

 
• Temas iguais. Beleza, moda, decoração e sexo são trabalhados em todas as edições das 

duas revistas. 
 
• Assuntos semelhantes. As duas revistas costumam apresentar diversos tratamentos para a 

pele e cabelo,  dietas, dicas para redecorar a casa, tendências da moda e truques para 
melhorar a relação sexual. 

 
• Acabamentos diferentes. Para trabalhar os temas, as duas revistas têm estilos e formas 

diferentes, levando sempre em consideração as visões de mundo do grupo social onde 
estão inseridas as suas leitoras. É aí onde residem as principais diferenças entre as duas 
publicações.    

 
 
 

 

 

3.2 Qual é o seu estilo predileto? O estilo 

3.2.1  Eu e você, você e eu ! A interatividade com a leitora  

Tomando o ato estilístico enquanto seleção de meios lingüísticos em função da 

imagem do interlocutor e de como se presume a sua compreensão responsiva ativa do 

enunciado, como concebe Bakhtin (2003), vamos analisar inicialmente os estilos de 

AnaMaria e de Claudia a partir de alguns itens lexicais e seus investimentos semânticos 

no processo de interatividade com a leitora.  

Uma das características mais evidentes da imprensa feminina é a sua relação direta e 

íntima com a leitora. Para alcançar um elevado grau de proximidade, as publicações 

utilizam quase sempre a segunda pessoa para se dirigir à mulher. Partindo da relação entre 

o eu e o Outro (nos termos de Bakhtin) nessa imprensa, verificamos os recursos utilizados 

nas duas revistas para garantir essa interatividade.  
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No capítulo anterior, pincelamos a idéia de envolvimento de Chafe. Ele o classifica 

em três tipos: 

 

a) envolvimento do falante consigo mesmo (auto-envolvimento):
 evidenciado pela presença de pronomes de 1ª pessoa e possessivos 
correspondentes e referências à comunicação do processo mental do 
falante;  
b) envolvimento do falante com o ouvinte (relativo à dinâmica  
da interação com um interlocutor): ocorre mediante o emprego de 
pronomes de 2ª pessoa, citação do nome do ouvinte, respostas a 
questões formuladas pelo interlocutor, uso de marcadores 
conversacionais e expressões formulaicas que explicitem interação;  
c) envolvimento do falante com o assunto (compromisso pessoal com o 
que está sendo contado): uso de vocabulário expressivo, redundâncias e 
exageros do falante, introdução do presente histórico, uso do discurso 
direto e emprego de partículas adverbiais modalizadoras (CHAFE apud 
GOMES, 1995). 

         
Os textos a seguir exemplificam os tipos de envolvimento propostos pelo autor: 

            QUADRO 5 
                                                                 ANAMARIA 
 

• Hoje é dia de faxina. Oba! 
 
4 Atitudes para fazer da limpeza da casa um jogo de sedução 
 
Quando se pensa em alguém fazendo faxina, a imagem que vem à cabeça é a de uma mulher sem o menor 
atrativo. Mas saiba que é possível, sim, usar o momento da limpeza para aumentar o desejo do seu 
querido por você. Afinal, quem nunca ouviu falar da velha fantasia masculina com a empregada? Para 
deixar seu querido em ponto de bala, o primeiro passo é mandar as crianças para a casa da sogra e deixá-
lo avisado de que você precisará da ajuda dele. Em seguida, prepare um visual bem sensual. Troque a 
camiseta velha e o moletom largão por peças provocantes, como bermudas coladas, shortinhos, blusinhas 
com decotes profundos ou até uma displicente camiseta branca, que fica transparente se você se molhar 
“acidentalmente”. Não basta vestir-se: é preciso sentir-se sexy! Use um tamanco de salto, prenda o 
cabelo e não esqueça o batom. Agora, sua missão é usar cada momento da faxina para insinuar-se para 
ele. Confira nossas dicas!  
 
1. A ordem é provocar! 
 
Inicie sua faxina trabalhando bem pertinho dele. A idéia é atiçar ao máximo seu marido, como se não 
fosse intencional. Ao limpar a mesinha, surpreenda-o com o bumbum bem perto dele, ao alcance da mão. 
[...] No mínimo, ele vai se perguntar por que você acordou diferente.  
 
2. Bem molhadinha 
 
Tire proveito da limpeza das vidraças. Se possível, escolha uma porta ou janela bem de frente para ele. 
Deixe-o sem palavras ao pressionar displicentemente os seios contra o vidro enquanto passa o pano. 
Turbine esse efeito deixando a blusa transparente ao molhar-se ‘sem querer’, ou ao refrescar-se com o 
spray de água. Pode apostar: ao vê-la molhada a temperatura dele também vai subir! 
[...] (AnaMaria, ed. 541, fev 2007, p. 32-33, grifos nossos) 
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                                                        QUADRO 6 

                                                                  CLAUDIA 
• Sete chaves do sexo  

Que tal abrir novas portas para ser mais feliz na cama? Fomos ouvir segredos de uma escritora de contos 
eróticos, um homem sedutor, uma garota de programa, uma sexóloga e um psicanalista, entre outros. Os 
entendidos sugerem. Você faz a festa.  
 

1.A Sexóloga 

Reserve tempo para praticar  

Já pensou em reservar um período para a prática sexual na agenda? Isso mesmo: reuniões de trabalho, 
pagar as contas, pegar as crianças na escola e... fazer sexo! Para a sexóloga e terapeuta de casais 
Margareth dos Reis, ter algumas horas para a intimidade do casal é fundamental - e esse compromisso 
deve ser tão respeitado quanto os outros. Não como tarefa, claro, mas como um desejo do qual não se 
abre mão. [...] 
 

2. A mestre de Ioga  

Crie rituais sagrados 

Na visão tântrica, o sexo é um rito que mobiliza a energia feminina e masculina e pode se estender por 
horas, convidando os parceiros a sair do ritmo frenético do cotidiano e entrar numa sintonia amorosa. "O 
tantra pressupõe o cuidado consigo mesmo e com o outro", explica a psicóloga e mestre de tantra ioga 
Márua Roseni Pacce, do Núcleo de Yoga Ganesha, em São Paulo. [...] Antes do encontro, tome um 
banho de purificação com pétalas de rosa e arrume o ambiente com flores, véus e velas, de preferência 
em cores quentes, como vermelho e laranja. Experimente ainda um aromatizador com óleo essencial de 
ilangueilangue.  
 
[...] (Claudia, ed. 547, abr 2007, p. 187-189, grifos nossos) 
 

 
  

Os dois textos dão dicas sobre sexo. Percebe-se um auto-envolvimento do 

enunciador nos verbos (“fomos”) e pronomes possessivos (“nossas”) usados em primeira 

pessoa. O envolvimento do enunciador com o assunto também está presente e aparece nos 

exageros, no vocabulário expressivo, a exemplo das expressões observadas em AnaMaria: 

“oba!”, “é preciso sentir-se sexy!”, “deixe-o sem palavras”, “displicentemente” e  “ponto 

de bala”.  

O envolvimento mais evidente é o do falante com o ouvinte, realizado pelo uso de 

pronomes e verbos em segunda pessoa, listados no quadro abaixo: 
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                                   QUADRO  7 
               ANAMARIA                       CLAUDIA 

 

Pronomes /  Verbos 

(2ª Pessoa): 

 

Interação 

 Revista-Leitora 

 
 

 
• saiba 
• seu querido por você 
• você precisará 
• prepare 
• troque 
• use 
• prenda 
• não esqueça 
• sua missão 
• confira 
• inicie 
• seu marido 
• surpreenda-o 
• você acordou 
• tire proveito 

 
• você faz a festa 
• reserve 
• já pensou 
• crie 
• tome 
• arrume 
• experimente 
 

 
 

• escolha 
• turbine 
• pode apostar 
 

 

Percebemos o uso recorrente de pronomes de tratamento (você) e  verbos na 

segunda pessoa. Em boa parte das vezes, os verbos aparecem no modo imperativo, em 

tom de ordem à leitora. Muito mais presentes em AnaMaria, eles demonstram haver uma 

relação de maior intimidade e imposição sobre a leitora do que em  Claudia.  

De fato, além de apresentar mais modalizadores que expressam essa relação de 

proximidade, a revista AnaMaria tem um tom de ordem em suas sugestões muito mais 

agressivo do que Claudia. Não que esta trabalhe no intuito de ser imparcial ao se dirigir a 

seu público. Prova de que isso não procede é o próprio título da matéria, “Sete Chaves do 

Sexo”, que reflete a idéia de que a revista é quem detém o segredo para melhorar a vida 

sexual da leitora. Mas o uso mais abundante de verbos no imperativo nos textos 

publicados em AnaMaria demonstra uma tentativa de maior dominação sobre a mulher. 

Para casos assim, aplicam-se bem as considerações de Buitoni (1986, p. 84):  

A utilização de formas verbais imperativas – “Faça”, “Olhe”, “Ande”... 
– diminui a faixa de liberdade da leitora. Numa linguagem muito 
próxima da publicitária, os textos dirigidos à mulher são na verdade 
comunicação persuasiva, aconselhando-a todo momento sobre o que 
fazer.  
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Entendemos que ambas as publicações têm a intenção de conquistar a leitora, mas 

Claudia tenta convencer de forma mais sutil, trazendo dados e dicas de especialistas para 

reforçar as suas sugestões. Já AnaMaria parece querer obrigar a leitora a seguir suas dicas 

“inequívocas” sem recorrer a opiniões de profissionais. Isso fica bem elucidado na frase 

final do texto: “Pode apostar: ao vê-la molhada a temperatura dele também vai subir!” 

Temos a impressão de que a revista AnaMaria considera que a sua leitora confia 

plenamente no sucesso das suas sugestões sem quaisquer questionamentos, enquanto 

Claudia trabalha com a idéia de que a sua leitora é mais exigente e requer mais 

esclarecimentos sobre os assuntos trabalhados nas matérias, não acatando de imediato as 

“ordens” da revista.  

   

3.2.2 Soltando o verbo! Semelhanças e diferenças - itens lexicais e  investimentos 
semânticos 
 
      As marcas lingüísticas por meio das quais se manifesta a enunciação nas revistas 

femininas nos levam a analisar, com mais ênfase, os itens lexicais escolhidos pelo 

enunciador e seus investimentos semânticos de acordo com o contexto no qual estão 

inseridos.  

      Para Bakhtin (1992) a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um 

sentido ideológico ou vivencial. Mencionamos no capítulo 2 que os  recursos discursivos 

são organizados no processo das relações sociais e marcados pelo horizonte de uma época 

e de um grupo social determinado.  Daí, portanto, a razão pela qual determinados itens 

lexicais se encaixam melhor nas publicações populares, enquanto outros ganham maior 

destaque nas revistas não-populares. Mas é incontestável o fato de que basta folhear uma 

revista feminina, independentemente de seu público-alvo, para perceber que há um 

vocabulário recorrente edição a edição. Eis alguns exemplos de títulos e textos que 

selecionamos em AnaMaria e em Claudia:   
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    QUADRO 8 

                       ANAMARIA                               CLAUDIA 
• Pés Irresistíveis  

 
5 Cuidados que você deve tomar diariamente 
para deixá-los sempre lindos, macios e cheirosos 
(539, fev 2007, p. 20, grifos nossos). 
 
 

• Esmaltes para lá de chiques 
 
AnaMaria selecionou 9 esmaltes clássicos que 
não saem de moda. “Os vermelhos são sensuais, 
os branquinhos, discretos, e os marrons, cheios 
de charme”, diz Rachek Berger, gerente do salão 
Tharsilla, de São Paulo. Escolha o seu e arrase! 
(ed. 544, mar 2007, p. 30, grifos nossos). 
 
 

• 5 Soluções para ter o cabelo dos seus 
sonhos 

 
Siga as dicas dos profissionais para resolver os 
problemas que mais irritam as brasileiras quando 
o assunto é manter os fios arrumados, sedosos e 
brilhantes (ed. 538, fev 2007, p 22, grifos 
nossos). 
 

• Linda, Cheirosa e Gostosa! 
 
Já existem modelos de lingeries apropriados para 
deixar as mulheres gordinhas da forma que elas 
merecem: lindas de viver! (ed. 542, mar 2007, p. 
20, grifos nossos). 
 

• As ex-gordinhas que arrasam no orkut 
 
No site de relacionamentos da internet, 
verdadeiras guerreiras contam que perderam 
15, 30 e até 50 quilos só com garra e 
determinação (ed. 544, mar 2007, p. 38, grifos 
nossos). 
 

• Calendário 
 
Mês a mês, preparamos um guia com o que há de mais 
novo, eficiente e adequado em cuidados e tratamentos 
para você seguir de agora até o final do ano. Dos pés à 
cabeça, do emagrecimento ao relax, nada escapa desta 
programação de beleza integral (ed. 545, fev 2007, p. 
115, grifos nossos). 
 

• Inverno em Cores 
 
Três badalados maquiadores, responsáveis pelos looks 
de alguns dos melhores desfiles de inverno da São 
Paulo Fashion Week, mostram os tons, os produtos e os 
truques para deixar você linda na estação fria (ed. 547, 
abr 2007, p. 166, grifos nossos).  
 

• Ordem de Grandeza 
 
Eles valem o investimento quando a idéia é agregar 
estilo ao visual. Estes anéis enormes levam materiais 
variados: madeira, prata, pedra, pedra bruta ou polida. 
Uma só peça já atrai a atenção. Mas esse clássico 
exibido também aceita dividir cena com outros 
parceiros, e o efeito é arrasador! (ed. 546, mar 2007, 
p. 80, grifos nossos). 
 
 
 

• Perdi metade de mim 
Ou quase isso. Estas mulheres conseguiram tal proeza 
sem recorrer a remédios nem à cirurgia. A receita 
delas: muita, mas muita mesmo, força de vontade (ed. 
548, mai 2007, p. 233, grifos nossos). 
 

 

Podemos constatar a recorrência de determinados substantivos e adjetivos, como 

mostra o quadro a seguir:  
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                                                QUADRO 9 

 ANAMARIA                  CLAUDIA 

 

Substantivos/ 

Adjetivos:  

 

Idéias de perfeição, sucesso, 

conquista, juventude, idílico  

 
 

 

 
• irresistíveis 
• lindos 
• macios 
• cheirosos 
• pra lá de chiques 
• clássicos 
• moda 
• sensuais 
• discretos 
• cheios de charme 
• cabelos dos sonhos 
• arrumados 
• sedosos e brilhantes 
• linda 
• cheirosa 
• gostosa 
• lindas de viver 
• verdadeiras 

guerreiras 
• garra 
• determinação 

 
• mais novo 
• eficiente 
• adequado 
• beleza integral 
• badalados 
• looks 
• truques 
• linda 
• estilo 
• visual 
• efeito arrasador 
• proeza 
• receita 
• força de vontade 

 
 

 

Os substantivos e adjetivos, sempre em grande quantidade nas duas revistas, têm 

função valorativa ou se prestam a situar os fatos em um contexto especial, exprimindo 

imaginários sociais, instanciados no discurso da conquista da perfeição, da beleza, do 

idílico em geral. “As publicações se apóiam no consenso que associa sucesso feminino à 

beleza e à juventude” (GOMES, 2006, p. 57).  

As revistas reforçam também que a conquista da beleza, da boa forma e da 

juventude está relacionada sempre à força de vontade e ao sacrifício, daí porque o uso de 

determinados itens lexicais como ‘guerreiras’, ‘garra’ e ‘determinação’. 

           Por meio de determinadas escolhas lexicais, ficam evidentes também as ideologias 

hegemônicas sobre o papel da mulher na sociedade, intrinsecamente ligadas à construção 

de conceitos relativos ao obrigatório, que se contrapõe à modalidade do facultativo, e ao 

necessário, que se contrapõe à modalidade do possível. Isso fica evidente no uso de 

indicadores modais, como advérbios ou locuções adverbiais (diariamente), verbos 

auxiliares modais (dever, poder) e construções do tipo auxiliar + infinitivo (deve tomar) 

(GOMES, 2006). Observemos os trechos de matérias a seguir:  
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QUADRO 10 

                     ANAMARIA                              CLAUDIA 

• 8 Combinações que você nunca deve 
fazer 

 
Você não quer sair por aí com um visual  
careta ou inadequado, quer? A consultora de 
estilo Gloria Kalil indica aqui os conjuntos de 
peças, acessórios e cores que você deve sempre 
evitar (ed. 541, fev 2007, p. 22, grifos nossos).   
 

• Brilho sem Susto! 
 
Ao se vestir para uma festa, tenha cuidado, senão 
você chega lá parecendo uma árvore de Natal! 
Aprenda com os erros e os acertos de algumas 
celebridades porque, no quesito brilho, até as 
famosas exageram.  
 
 
- Certo  
Betty Faria acertou em cheio no modelo. O 
prateado favorece a pele morena e o bordado 
delicado confere sofisticação. A echarpe finaliza 
a produção com graça.  
 
- Errado 
Luciana Gimenez quase acertou: a tira do 
sapato, bem no peito do pé, derruba o visual. O 
calçado fechado é inadequado para uma 
produção tão sofisticada.  
(ed. 543, mar 2007, p. 20-21, grifos nossos) 
 

• Saída Diplomática 
 
Para ir do escritório ao almoço ou coquetel, o segredo é 
a versatilidade. Aposta sem erro: o clássico vestido 
estilo Jackie Onassis em parceria com casaqueto, 
escarpins e bolsa estruturada (ed. 547, abr 2007, p. 96, 
grifos nossos) 
 
 

• Pegue no Pé 
 
Em pleno verão, temporada em que reinam as sandálias 
altas ou rasteiras, os pés precisam estar sempre 
bonitos e bem-tratados. [...] (ed. 545, fev 2007, p. 56, 
grifos nossos).   
 

• Jeans para já 
 
Uma aposta certeira, tipo quebra-galho para o ano 
inteiro: jeans de corte reto, seja blue ou black. Na hora 
de decidir o que vestir, combine-o com camisa e 
sandálias meia-pata para dar o toque casual chique (ed. 
546, mar 2007, p. 92, grifos nossos). 
 
  
 

          

            Nas notas retiradas de Claudia e no trecho de matéria selecionado em AnaMaria 

apresentam-se idéias de obrigatoriedade e de necessidade, ligadas, por sua vez, às idéias 

do certo e do errado. Tais idéias vêm à tona por meio de adjetivos e indicadores modais, 

como mostra o quadro a seguir: 

                  QUADRO 11 
           ANAMARIA              CLAUDIA 

Adjetivos / Indicadores Modais 

[advérbios/ locuções adverbiais/  
verbos auxiliares modais / construções 
do tipo auxiliar + infinitivo]:  
 

• você deve sempre 
evitar 

• aposta sem erro 
• precisam estar 

• aprenda com os erros 
e os acertos 

• acertou 
• quase acertou Idéias do certo e do errado, do 

obrigatório e do necessário • derruba 
• inadequado  

• aposta certeira 
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Nesse sentido, há abordagens diretas como as que estão no quadro e abordagens 

mais sutis (mas não menos ditadoras), a exemplo de “você não quer sair por aí com um 

visual careta ou antiquado, quer?” (AnaMaria, ed. 541, fev 2007, p. 22). Para Fairclough 

(2001), na modalidade há mais do que comprometimento do falante ou do escritor com 

suas proposições.  

Os produtores indicam comprometimento com as proposições no curso 
das interações com outras pessoas, e a afinidade que expressam com as 
proposições é freqüentemente difícil de separar de seu sentido de 
afinidade ou solidariedade com os interagentes (FAIRCLOUGH, 2001, 
p. 200). 

 
        No exemplo retirado de AnaMaria, a revista expressa afinidade com o que é um 

“visual careta ou inadequado” e, ao mesmo tempo, tenta expressar solidariedade com a 

leitora, quando utiliza o “você não quer”, no início da frase, e o  “quer?”, no fim da frase.  

Nesse e em todos os elementos gramaticais modalizadores que exemplificamos nas duas 

revistas, pretende-se persuadir a leitora e induzi-la a seguir as tendências e o que dita a 

moda. Como se as revistas fossem o instrumento indispensável para alcançar esses 

objetivos, a fim de que a mulher possa se inserir na sociedade.    

           É comum, também, em ambas as publicações, as titulações ricas em duplo sentido, 

trocadilhos e metáforas. No que se refere a metáforas, são bem elucidativas as palavras de 

Fairclough (2001, p. 241): 

As metáforas penetram em todos os tipos de linguagem e em todos os 
tipos de discurso, mesmo nos casos menos promissores, como o discurso 
científico e técnico. Além disso, as metáforas não são apenas adornos 
estilísticos superficiais do discurso. [...] As metáforas estruturam o modo 
como pensamos e o modo como agimos, e nossos sistemas de 
conhecimento e crença, de uma forma penetrante e fundamental.   

 

Sob essa abordagem, vejamos alguns exemplos retirados de nosso corpus:  

Inversões térmicas 
Acompanhamos a maratona da moda do Fashion Rio e da São Paulo 
Fashion Week. No total foram mostrados cerca de 1,7 mil looks, desse 
caldeirão criativo, escolhemos as principais tendências e montamos 10 
visuais trabalhando com os opostos para você se inspirar na hora de 
montar seu guarda-roupa de inverno (Claudia, ed. 546, mar 2007, p. 131, 
grifos nossos). 
 
Golaço no aquecimento  
Esquente a transa e mostre ao seu amor que, como em uma partida de 
futebol, o mais importante é investir num bom desempenho no decorrer 

 77



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
O popular e o não-popular na imprensa feminina 

Aproximações e dispersões no estilo e no discurso das revistas AnaMaria e Claudia 
 

do jogo. O placar é apenas conseqüência (AnaMaria, ed. 542, mar 2007, 
p 32-33, grifos nossos). 
 
Baile de elegância 
O diploma é a maior vitória para uma estudante. Veja a roupa ideal para 
brindar essa data tão importante (AnaMaria, ed. 539, fev 2007, p. 14-15, 
grifos nossos).  
 
Curtas metragens 
Femininos e modernos, os minivestidos dão frescor ao visual de verão. 
Se as pernocas não estão em dia, use-os com uma calça skinny (Claudia, 
ed. 545, fev 2007, p. 76, grifos nossos)  
 
O Momento cor-de-rosa da menina de ouro 
Nada a ver com a perua interesseira Vanessa, de Pé na Jaca, a atriz 
Flávia Alessandra tem os dois pés no chão [...] (Claudia, ed. 547, abr 
2007, p. 149, grifos nossos). 

           

   Percebemos que as construções metafóricas não são contextualizadas apenas no 

plano lingüístico, mas também no sociocultural. Tal recurso não é privilégio dos grandes 

escritores, mas figuram na língua viva e cotidiana. Ainda de acordo com Fairclough 

(2001), algumas metáforas são tão naturalizadas no interior de uma cultura particular que 

as pessoas não apenas deixam de percebê-las, como consideram muito difícil escapar 

delas no seu discurso ou ação. Isso pode ser bem exemplificado nas reportagens, cujos 

títulos e subtítulos apontam para a idéia de militarização. Como se para o universo 

feminino fosse uma guerra (constante) evitar o aparecimento da celulite, disfarçar as rugas 

e se manter em dia com a balança. É o que mostram os títulos a seguir:  

 

Elimine 90% da celulite! (AnaMaria, ed. 540, fev 2007, p. 28, grifo 
nosso). 
 
O regime que combate a celulite (AnaMaria, ed. 546, mar 2007, p. 28, 
grifo nosso).  
 
Retire os vilões da sua alimentação (Claudia, ed. 547, abr 2007, p. 175, 
grifo nosso) 
 
Estrias, celulite e flacidez na mira (Claudia, ed. 545, fev 2007, p. 128, 
grifo nosso).  
 

            Trata-se, pois, de itens lexicais que remetem à guerra contra a celulite, contra as 

rugas, contra o envelhecimento em geral, elementos tidos como inimigos da mulher. 
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“Eliminar”, “combater”, “mirar” ajudam a compor um vocabulário bastante próximo do 

universo militar, mas que faz parte do dia-a-dia também do universo feminino em 

revistas. Para Marcuschi (1984), a metáfora deixa de ser uma simples figura de linguagem 

e passa a ser uma maneira de conhecer o mundo de forma primordialmente criativa. São 

expressões metafóricas que suprem um campo que as palavras não conseguem abarcar 

apenas com os seus significados literais. Na análise das duas revistas encaixam-se 

perfeitamente as palavras de Gomes (2006, p. 5): 

Lançam mão de expressões e termos que já fazem parte de uma cultura 
da beleza, um vocabulário próprio que adjetiva “problemas” ou 
“defeitos” ou enaltece “padrões” ou “modelos”. A celulite é um dos 
“defeitos” a que mais se aplica adjetivos: “aspecto de casca de laranja”, 
“indesejáveis ou temidos furinhos”, “tecido adiposo”, “células 
gordurosas”, “ondulações”, “relevo cutâneo”. As expressões “barriga 
chapada”, “cintura fina”, “culotes enxutos”, “seios turbinados”, “pernas, 
axilas e virilhas lisinhas”, “corpinho em cima”, “silhueta afinada”, 
“barriga e bumbum durinhos”, “curvas poderosas” são algumas das 
expressões que instigam a busca de um corpo ideal. 

 

No quadro abaixo, condensamos as principais semelhanças entre AnaMaria e 

Claudia no que diz respeito a seus estilos, enquanto recursos lingüísticos escolhidos pelo 

enunciador.   

                             QUADRO 12 

Estilo  - Semelhanças 

ANAMARIA X CLAUDIA 

 
• Forte interatividade com a leitora. As duas revistas se utilizam, todo o tempo, de verbos na 2ª 

pessoa e de pronomes de tratamentos como ‘você’.   
 
• Uso de adjetivos e substantivos que remetem ao idílico e à perfeição, ligados à idéia de juventude 

e beleza.  
 

• Forte presença de adjetivos e indicadores modais relativos à idéia de certo e errado, obrigatório e 
necessário. 

 
  

        Por meio dos recortes de textos expostos até aqui, seria possível concluir que 

AnaMaria e Claudia apresentam muitas semelhanças e poucas diferenças. Afinal, ambas 

trabalham temas iguais, dirigem-se à mulher com uma linguagem que lembra um bate-

papo entre amigas e lançam mão de um vocabulário sempre ligado à idéia de sucesso, 
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conquista e busca da perfeição, a fim de proporcionar juventude, beleza e felicidade à 

leitora.  

 Tal conclusão, no entanto, nos parece precipitada. Uma análise mais detalhada 

mostra que as matérias e colunas do nosso corpus têm, sim, diferenças bem marcantes de 

estilos e formas, elementos que estão intrinsecamente ligados à leitora de cada publicação.  

Reforcemos o conceito de estilo na linguagem, assim como as formas e os temas, 

na acepção de Bakhtin (2003). Trata-se dos recursos empregados para elaborar um 

enunciado. Eis as palavras do autor (BAKHTIN, 2003, p. 261- 262):     

A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 
escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou 
doutra esfera da atividade humana. O enunciado reflete as condições 
específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas, ou seja, pela 
seleção operada nos recursos da língua – recursos lexicais, fraseológicos 
e gramaticais – mas, também, e sobretudo, por sua construção 
composicional. Estes três elementos (conteúdo temático, estilo e 
construção composicional) fundem-se indissoluvelmente no todo do 
enunciado, e todos eles são marcados pela especificidade de uma esfera 
de comunicação.  

 

Tais recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais estão a cargo do enunciador que, 

por sua vez, leva o enunciatário em consideração ao fazer suas escolhas, já que a 

enunciação não existe fora de um contexto sócio-ideológico (BAKHTIN, 1992). É de se 

esperar, portanto, que essas escolhas sejam diferentes nas duas publicações em análise. 

Aqui, aplicam-se bem as palavras de Maingueneau (2000, p. 47):  

Quando se trata de um grande número de leitores, o destinatário, antes 
de ser um público empírico, ou seja, o conjunto de indivíduos que lerão 
efetivamente o texto, é apenas uma espécie de imagem à qual o sujeito 
que escreve deve atribuir algumas aptidões. A justa medida de 
competência lingüística e de competência enciclopédica que se espera 
do leitor vai, então, variar de acordo com os textos.  

 

         Quando fala de competências, Maingueneau remete ao domínio de cada gênero de 

discurso e às leis que o regem, à aptidão para produzir e interpretar os enunciados de 

maneira adequada às múltiplas situações de nossa existência, ao conhecimento sobre o 

mundo e a um domínio da língua (MAINGUENEAU, 2000).  

O que estamos dizendo é que, ao escolher determinados elementos lingüísticos, o 

enunciador sempre leva em conta o destinatário e suas competências para compreender o 
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que está sendo trabalhado por intermédio da língua. Como diz Bakhtin (2003), o estilo é 

constitutivamente dialógico e a imagem que o enunciador faz de seu interlocutor tem um 

acabamento, dado por um estilo. Sobre esse assunto, se encaixam bem as considerações 

de Fiorin (2004, p. 26): 

Essa imagem do enunciatário passar a ser um co-enunciador, na medida 
em que ela determina a escolha das matérias que entrarão na revista, a 
forma como os textos são redigidos, a disposição da página, etc. Por 
outro lado, o enunciatário adere ao discurso, porque nele se vê 
constituído como sujeito, identificando-se com um dado ethos do 
enunciador.  

 

              Portanto, apesar das semelhanças gerais no que se refere a determinados recursos 

gramaticais e fraseológicos, normalmente utilizados na imprensa feminina, podemos 

verificar diferenças bem expressivas quando analisamos os investimentos semânticos das 

matérias e colunas de cada revista. Afinal, como diz Maingueneau (2000, p. 25): “Não é o 

simples conhecimento da gramática e do léxico da língua que permite interpretar 

adequadamente o enunciado”. Vejamos dois recortes de AnaMaria e Claudia: 

                                           QUADRO 13 
ANAMARIA                            CLAUDIA 

• Receita de cabelo bom 
 
Seu cabelo está ressecado? Sem brilho? Rebelde? 
Nada de gastar fortunas com cremes ou no 
cabeleireiro. Vá para a cozinha.... 
 
Se o seu cabelo tem andado sem brilho, ressecado ou 
difícil de pentear, prepara máscaras capilares com 
ingredientes como frutas, ervas e outros componentes 
caseiros. São rápidas de fazer, baratas e funcionam 
mesmo: deixam os fios brilhantes, macios e 
saudáveis. [...] 
 
Super Hidratante 
Você precisa de: 

-1 abacate maduro 
-1 colher (sopa) de mel 
-1 colher de (sopa) de azeite de oliva puro ou 
óleo de girassol 
-1 xícara (chá) de leite integral (não pode ser 
leite em pó) 
-chá de abacateiro feito com 5 folhas da planta 
para 1 litro de água filtrada.  [...] R$ 1,20 POR 
APLICAÇÃO  

(ed. 540, fev 2007, p. 16, grifos nossos) 
 

• Tratamento intensivo para o fio 
 
O cabelo também sofre com a combinação sol, cloro, sal 
e vento. Fica ressecado, sem brilho e cheio de pontas 
duplas, especialmente depois do verão. Para combater o 
problema, a mais nova aposta dos salões é a hidratação 
com Monoi, uma mistura de óleo de coco e plantas 
típicas do Taiti. “A principal vantagem desse princípio 
ativo é que ele penetra profundamente nos fios e 
continua agindo por alguns dias”, diz a cabeleireira 
Renata Maturo, do salão Botanic Beauty, no Rio de 
Janeiro. [...] 
Cada aplicação custa em média 100 reais. Você pode 
repetir a dose de 15 em 15 dias (ed. 545, fev 2007, p. 
119, grifos nossos).   
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Há marcas evidentes que revelam o público que cada revista tenta conquistar. Em 

AnaMaria, por exemplo, o próprio título do texto (“Receita de cabelo bom”) tem sentido 

ambíguo. Num primeiro momento, pode-se pensar apenas no adjetivo ‘bom’ como 

sinônimo de cabelo saudável e bonito. Contudo, parece razoável, também, fazer alusão à 

expressão ‘cabelo bom’, usada cotidianamente pelas camadas de menor renda ao se 

referirem a cabelos que não são crespos.  

No subtítulo da matéria de AnaMaria, revela-se a preocupação da revista com o 

custo do produto (“nada de gastar fortunas”), um fator que provavelmente é determinante 

para a sua leitora, de menor poder aquisitivo. Essa estratégia é novamente utilizada 

quando se destacam as vantagens das receitas caseiras (“são rápidas de fazer, baratas e 

funcionam mesmo: deixam os fios brilhantes, macios e saudáveis”). Percebemos, 

inclusive, que na frase “funcionam mesmo” há uma tentativa de derrubar a idéia de que 

apenas o produto caro tem resultados satisfatórios. A palavra “mesmo” parece tentar 

provar que nem tudo o que é barato é de má qualidade.  

A revista Claudia sugere um tratamento intensivo aos cabelos a partir de um novo 

cosmético, cuja principal vantagem (“ele penetra profundamente nos fios e continua 

agindo por alguns dias”) é destacada por uma cabeleireira de um renomado salão do Rio 

de Janeiro. Diferentemente, AnaMaria não traz a declaração de nenhum especialista sobre 

a eficácia do tratamento que sugere, realizado a partir de frutas e produtos caseiros. Parece 

se embasar apenas no conhecimento popular de que tais produtos, via de regra, são 

excelente matéria-prima para os cuidados com a beleza. Em Claudia, o tratamento 

sugerido só pode ser realizado no salão de beleza e, à exceção do fim do texto (“cada 

aplicação custa 100 reais”), não há nenhuma referência ao custo do procedimento. Temos 

a impressão de que o enunciador da revista considera que o preço não é fator 

preponderante na sedução da sua leitora. Por outro lado, em AnaMaria, como se não 

bastassem as constantes referências ao valor do produto, enfatiza-se mais uma vez o 

baixíssimo custo do cosmético no fim da matéria  (“R$ 1,20 por aplicação”), um preço 

quase 100 vezes menor que o tratamento sugerido por Claudia.  

Em algumas matérias, fica ainda mais clara a idéia de que as revistas têm maneiras 

bem diferentes de tentar persuadir a leitora. É o caso de uma matéria de Claudia intitulada 

“Meu primeiro milhão” (ed. 548, mai 2007, p. 237), que fala sobre mulheres que 
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acumularam o patrimônio de um milhão de reais nos últimos cinco anos. O próprio título, 

evidentemente, mostra que se trata de um grupo muito reduzido de pessoas que, apesar de 

ter batalhado muito para alcançar essa marca, partiu de um patamar financeiro que, 

provavelmente, não se encaixa na mulher que lê AnaMaria. Ao mesmo tempo, uma 

matéria cujo título é “10 Dicas para comprar mais barato” (AnaMaria, ed. 539, fev 2007, 

p. 36) parece trabalhar com a noção de que a mulher de menor renda precisa e se esforça 

sempre para obter descontos. E as dicas da revista dão a entender que o processo de 

compra-e-venda é um jogo, no qual a leitora deve sempre sair ganhando. Exemplos da 

matéria: “Finja desinteresse pelo produto e diga coisas como ‘a cor é horrível’. Ponha 

defeito no que vê”. Outros enunciados da mesma matéria: “Mesmo que você não tenha 

dinheiro para pagar de uma vez, pechinche ao máximo dizendo que irá levar à vista. 

Assim você descobre o valor real do produto”; “E por falar em pechincha, nunca abra mão 

dela. Todos os produtos são marcados com preços acima para a loja poder ter a margem 

de desconto”.  

Isso tudo revela que os recursos lexicais e seus investimentos semânticos 

possibilitam, em parte, caracterizar nosso corpus. Esse processo de escolha está imbricado 

no processo de identificação da leitora com a revista. No quadro a seguir, resumimos as 

principais diferenças no que se refere a estilo em AnaMaria e Claudia.   

                                                  QUADRO 14   

Estilo  - Diferenças  

ANAMARIA X CLAUDIA 

 
• Recursos lingüísticos relativos à acessibilidade (preços, idéias que remetem a valores). AnaMaria 

usa todo o tempo cifras e faz referências ao barato como destaque de títulos e chamadas. Em 
Claudia, isso ocorre em menor quantidade e de forma mais discreta.  

 
• Vocabulário prolixo x vocabulário do dia-a-dia. Apesar da linguagem que se assemelha ao bate-

papo entre mulheres, Claudia usa termos menos comuns referentes a técnicas de beleza, enquanto 
AnaMaria brinca com termos do dia-a-dia popular. Ex.: peeling ultra-sônico (Claudia) x cabelo 
bom (AnaMaria).  

 
• Investimentos semânticos. A escolha de determinados itens lexicais e seus investimentos 

semânticos marcam as diferenças das duas revistas. Claudia trabalha para seduzir uma mulher 
informada e com mais recursos financeiros. AnaMaria tenta atender aos anseios de sua leitora, de 
menor cabedal de conhecimento e menos recursos financeiros.  
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3.2.3 Veja quanto custa, quem veste e como usar: Alguns aspectos discursivos  

Tudo o que expusemos até o momento implica e, ao mesmo tempo, valida as 

enunciações do universo discursivo que estamos acostumados a verificar nas revistas 

femininas. Neste tópico, nos detemos em alguns aspectos bastante presentes no nosso 

corpus e que assumem sentidos bem diferentes nas duas revistas, em razão dos estilos e 

formas trabalhados: os custos dos produtos e serviços sugeridos nas revistas, as 

celebridades que ilustram cada edição, o construto do certo e do errado. 

 Os aspectos relativos aos custos, já abordados em exemplos anteriores, são sempre 

bem pontuados em AnaMaria, especialmente no que se refere a preços baixos. Claudia, 

por outro lado, traz sugestões de produtos de grifes e de custos bem menos acessíveis. 

Limita-se a ressaltar, no fim de cada matéria ou coluna, o preço do artigo ou do serviço 

em destaque. Vejamos dois exemplos que reforçam essa constatação:  

           QUADRO 15 
                          ANAMARIA                               CLAUDIA 

• O que você deve ter na bolsinha de 
Maquiagem?  

 
[...] É possível ter um nécessaire completo, com opções 
de cores e texturas, gastando menos de R$ 110! 
 
-Se você é oriental como a Daniele Suzuki: 

1) Batom, púrpura cintilante, Vult  
     R$ 3 
2) Máscara Ultra Alongadora de Cílios, preta 

Avon R$ 16 [...] 
Total: R$ 103 

 
-Se você é negra como a Elisa Lucinda: 

1) Base FPS 8, cor 24, Natura Aquarela R$ 14 
2) Sombra Roll On, cappuccino, Claude Bergère 

R$ 9 […] 
Total: R$ 106 

 
-Se você é morena como a Camila Pitanga:  

1) Máscara para Cílios e Lápis Retrátil para 
Olhos, preto, o Boticário  R$ 24  

2) Duo Gloss / Sombra Glitter, cobre e ouro, 
Faces da Natura R$ 21 [...] 

Total: R$ 109 
 
-Se você é loira como a Angélica: 

1) Máscara para cílios, incolor, Avon  
R$ 10 

2) Crystal Gloss Brilho Labial, groselha, O 
Boticário  R$ 22 [...] 

        Total: R$ 101   
[...] (ed. 543, mar 2007, p. 26-27, grifos nossos).   
 

• Lançamentos 
 
         -Brilho da Lua 
 
A Lâncome se inspirou nas fases da lua para criar a coleção 
de sombras Ellipse [...] Girando a tampa do estojo, a lua 
crescente se transforma em cheia. R$ 162 (ed. 548, mai 2007, 
p. 50, grifo nosso) 
 
-Boa de beijo 

 
Prático e eficiente, o Duo Shine Colori di Fiori, vem com 
lápis de contorno de boca de um lado e gloss de efeito 
molhado do outro.  [...] R$ 27,90 (ed. 548, mai 2007, p. 50, 
grifo nosso) 
 
 
-Traço feito 
 
Para valorizar o olhar em noites quentes, experimente passar 
o delineador Traceur Design WP, Lâncome, na raiz dos cílios 
superiores. [...] R$ 150  (ed. 545, fev 2007, p. 60, grifo 
nosso) 
 
-Toques e retoques 
 
A embalagem do Blus iluminador Terra, Dermage, é uma 
atração à parte: dividida em dois compartimentos, guarda o 
produto, o espelho e o pincel. R$ 44 [...] (ed. 545, fev 2007, 
p. 60, grifo nosso) 
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         Nas duas revistas, estão em destaque produtos de preços mais acessíveis (AnaMaria) 

e de alto custo (Claudia). Notamos, contudo, que em AnaMaria esses valores são 

colocados como diferencial do texto, não apenas na abertura, onde se tenta atrair a atenção 

da leitora com a chamada “gastando menos de R$ 110!”, mas também na soma dos preços 

dos produtos sugeridos ao longo da matéria (“Total: R$ 106”, “Total: R$ 109”, “Total: R$ 

101”). Em Claudia, o valor é mostrado apenas como um detalhe. O que parece importar é 

descrever ao leitor o novo produto, ressaltando, inclusive, detalhes mais supérfluos, a 

exemplo das características de embalagens.  

        A preocupação em oferecer à leitora idéias práticas e produtos econômicos é de 

extrema relevância em AnaMaria e arriscamos dizer que esse é um dos mais contundentes 

diferenciais entre essa publicação e a revista Claudia. É o que mostram os recortes a 

seguir: 

                   QUADRO 16 
ANAMARIA CLAUDIA 

• A magia da iluminação 
 
Quer uma luz? Aprenda a transformar os espaços 
com bom gosto sem ter que gastar com luminárias 
ou lustres caros.  
 
Ela é certamente bem mais importante do que 
você imagina. [...] Não basta entupir o local de 
luminárias e arandelas. [...] Veja aqui como 
encher seu cantinho de luz e torná-lo mais 
aconchegante e eficiente. [...] 
 
Sofás e objetos de couro: evita e incidência direta 
de luz solar sobre esses móveis. [...] 

• Luminosas 
 
Utilizadas há mais de mil anos no Oriente, as lanternas 
produzem um efeito mágico no jardim ou em espaços 
internos. Sobre um móvel ou penduradas, acendem 
qualquer decoração.  
 
De vidro com pintura em relevo, na Recicla Mundo, 
R$ 109 [...] 
 
 

 
Espelhos: devem ser iluminados com lâmpadas de 
luz branca, para que possam reproduzir fielmente 
as cores. [...] (ed. 546, mar 2007, p. 38) 

De ferro, na Andréa Araújo, R$ 380 [...] 
 
 
De latão, na Hypólita, R$ 193 [...]  
(ed. 547, abr 2007, p. 132) 
 

 

             AnaMaria oferece uma matéria mais didática, com dicas para iluminar um ambiente de 

forma adequada, sem gastos extras. Claudia apresenta sugestões de luminárias, com seus 

respectivos preços, e as lojas onde podem ser encontradas. Há dois outros bons exemplos 

selecionados também em matérias de decoração: 
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              QUADRO 17 
                   ANAMARIA                                 CLAUDIA 

• Organize (e decore) sua casa 
com caixas, cestos, malas... e livre-se daquele 
monte de coisas espalhadas pelos cantos que 
você não sabe onde pôr.  
 
 
Se você não sabe onde guardar revistas, livros, 
CDs e outros objetos pequenos, experimente 
colocá-los dentro de recipientes grandes e 
coloridos. [...] 
 
Organize o banheiro com cestos  
 
Coloque toalhas, sabonetes, papel higiênico e 
roupa suja em cestos de fibras naturais. [...]  
 
Aproveite o espaço debaixo da cama 
 
Aquela mala mais surrada pode armazenar 
cobertores, lençóis, colchas e cortinas enquanto 
não são utilizados. [...]  
 
[...] (ed. 540, fev 2007, p. 36-37) 

• Abre-e-Fecha 
 
Para guardar uma infinidade de pequenos objetos dentro 
de casa, nada melhor do que gaveteiros. Versáteis, cabem 
em qualquer cantinho [...] 
 
De vime sintético 40x 70x x30 cm, da Nick Vimes, R$ 
240 
 
De madeira laqueada, mede 45x 88x 35 cm, na Espaço 
Til, R$ 1608 
 
De madeira de demolição, 27,5 cm x 1,23 m x 27,5 cm, 
da Hob & Nob, R$ 650 [...] 
 
De MDF, revestido de laminado melamínico, 40x 67 x 52 
cm, na Arango, R$ 961 
 
De madeira com decupagem, 56,5 x 59 x 20,5 cm, da Cia 
da Madeira R$ 310 
  
[...] (ed. 545, fev 2007, p. 96)  
 
 
 
 

 

 Fica claro, a partir dos textos acima, que AnaMaria se preocupa em apresentar 

soluções criativas e baratas à leitora, desta vez relacionadas a compartimentos para 

guardar objetos. Ao mesmo tempo, Claudia sugere gaveteiros que chegam a custar mais 

de R$ 1.600, limitando-se a identificar o material, a marca e as dimensões do produto. 

Quanto à grife, é importante salientar que as peças em destaque em Claudia são de 

design, que costumam ser vendidas apenas em lojas de luxo do segmento de ambientação 

(“Hob & Nob, Espaço Til, Cia da Madeira” etc.). Ou seja, marcas que para uma leitora de 

menor poder aquisitivo são, provavelmente, desconhecidas, mas que a revista parece 

reconhecer como pertencentes ao universo de sua leitora.  

 Nos Quadros 16 e 17, reforça-se em AnaMaria a máxima de que é possível 

manter a casa bem ambientada a partir de idéias originais e de matéria-prima facilmente 

encontrada. Em Claudia, ao contrário, aposta-se na idéia da praticidade de poder comprar 

algo pronto numa loja que vende grifes renomadas. Fica a sensação também de que a 

leitora de Claudia não tem tempo a perder com soluções caseiras e dispõe de um 
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orçamento folgado que permite a compra de objetos mais caros. Esse traço discursivo de 

Claudia, ao trabalhar com sugestões de custo elevado, sem explicações prolongadas sobre 

o produto ou o serviço, se assemelha muitas vezes a um catálogo de luxo e é recorrente ao 

longo das matérias. Contrariamente, AnaMaria se esforça sempre em apresentar soluções 

econômicas, que requerem um certo tempo para sua confecção, mas que quase nunca 

mexem no bolso da leitora. A revista destina, inclusive, mais de uma página para os seus 

exemplos práticos, enquanto as dicas equivalentes em Claudia ocupam, no máximo, uma 

página.  

 Consideramos que a opção de colocar em evidência os custos dos produtos e 

técnicas sugeridas em AnaMaria é uma estratégia para a qual se aplica bem o conceito de 

FD de Pêcheux em sua primeira fase (1969) sobre o qual falamos no capítulo 2.  Conceito 

esse que concebe o processo de produção discursiva como máquina autodeterminada e 

fechada sobre si mesma e que está fortemente associado à questão de luta de classes. No 

caso das revistas, falamos da classe de menos recursos e menor grau de escolaridade que 

lê AnaMaria e da classe de mais recursos e maior grau de escolaridade que lê Claudia. 

Voltaremos a falar de classes no capítulo 4.  

Um outro aspecto que marca presença nas duas revistas é a utilização de 

celebridades nas capas e matérias. Retomando o exemplo do Quadro 15, podemos 

observar em AnaMaria o uso de mulheres famosas como elemento extra para que a leitora 

compre a maquiagem que combina melhor com o seu biótipo. Mulheres famosas foram 

associadas a quatro padrões físicos: a atriz Daniele Suzuki, japonesa, a atriz Elisa 

Lucinda, negra, a atriz Camila Pitanga, morena, e a apresentadora Angélica, loira. Esse 

tipo de abordagem em AnaMaria é recorrente e ilustrada sempre com fotos das artistas. 

Em Claudia, as celebridades aparecem principalmente em matérias sobre carreira e vida 

privada ou em editoriais de moda bem caprichados. Eis alguns exemplos retirados de 

AnaMaria: 

                                          

 

 

 

 

 87



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
O popular e o não-popular na imprensa feminina 

Aproximações e dispersões no estilo e no discurso das revistas AnaMaria e Claudia 
 

                                                 QUADRO 18 
                                                                    ANAMARIA 

• Eu quero este cabelo! 
 
Elas foram eleitas pelo público como as donas dos fios mais cobiçados do momento. Veja qual look destes 
pode ser seu e os passos para fazê-lo! 
 
De uns tempos para cá, as novelas brasileiras tomaram o lugar dos desfiles de moda e passaram a 
influenciar, e muito, nosso estilo. [...] Atire a primeira tesoura quem nunca sentiu vontade de copiar o 
visual de uma atriz! [...] 
 
-Viviane Pasmanter – Adote este look se: o cabelo for longo [...]  
 
-Ana Paulo Arósio – Adote este look se : a cabeleira estiver na altura dos ombros [...] (ed. 539, fev 2007, 
p. 18-19, grifos nossos) 
 

• Segredos do cabelo da Paola Oliveira 
 
Saiba como fazer para ter os fios loiros e bem tratados da Sônia de O Profeta 
 
Em O Profeta, na pele de Sônia, Paola Oliveira, passa por maus bocados nas mãos dos vilões. Mas, 
enquanto é torturada em cena, a mulherada só quer mesmo saber de seus belos cabelos loiros. [...] A atriz 
tinha os fios longos quando chamada para viver a personagem dos anos 1950. [...] (ed. 543, mar 2007, p. 
28, grifos nossos) 
 
 

• Emagreça com as calorias inteligentes 

Quem já tentou perder peso sabe quanto é difícil seguir uma dieta à risca. [...] A atriz Flávia Alessandra, 
que interpreta a exuberante Vanessa, da novela Pé na Jaca, sabe disso. [...] (ed. 539, fev 2007, p. 22, 
grifos nossos).  
 
 

• Elas adoram chá verde! 
 
-Angélica 
Há três anos, a loira leu um artigo sobre os benefícios do chá na digestão. Hoje, ingere 3 xícaras por dia e 
se sente mais disposta. 
 
-Thaís Fersoza 
Emagreceu 5 quilos depois que começou a tomar o chá. A atriz leva os sachês dentro da bolsa para onde 
quer que vá.  
 
-Juliana Paes 
A Guinevere de Pé na Jaca perdeu 5 quilos e alcançou os desejáveis 51, ideais para seu 1,70 m.  
 
-Ana Hikmann 
Ela aderiu ao chá por indicação de sua médica e logo sentiu que sua pele ficou mais bonita e saudável (ed. 

542, mar 2007, p. 27, grifos nossos).   
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Nos quatros recortes, a revista se refere a pessoas famosas em suas matérias. 

Trata-se de um elemento a mais na tentativa de seduzir a mulher a seguir os cortes que 

estão na moda, os novos tratamentos para cabelos, as dietas de emagrecimento e os 

cuidados com a saúde. Acreditamos que esse artifício de trabalhar com nomes e fotos de 

celebridades parte da idéia de que elas são, normalmente, modelos de conduta seguidos 

pelas não-famosas. “O apelo das revistas é a possibilidade da mulher comum saber o que 

consomem as atrizes, as modelos, as atletas” (GOMES, 2006, p. 3). Tenta-se colocar, num 

mesmo patamar, a leitora – mulher comum, de menor renda e quase sempre não assediada 

– e a celebridade – mulher famosa, rica e sempre bastante assediada pelos homens, pela 

mídia, pela sociedade em geral. Nos dois primeiros exemplos, verificamos a alusão à 

novela, programa popular de alta audiência entre as mulheres, e a personagens vividas 

naquele momento pelas atrizes. No segundo exemplo, chega-se a chamar a atriz Paola 

Oliveira pelo nome da personagem da novela em que estava atuando (“Saiba como fazer 

para ter os fios loiros e bem tratados da Sônia de O Profeta”). No enunciado seguinte, a 

atriz Flávia Alessandra (“a exuberante Vanessa, da novela Pé na Jaca”) é destaque de uma 

matéria sobre dieta. Como se, pelo menos naquele quesito, a atriz e a leitora tivessem algo 

em comum e se identificassem num mesmo ponto fraco: a dificuldade para manter o peso 

e precisar recorrer a dietas e à reeducação alimentar. Sobre essa identificação, as palavras 

de Buitoni são bem elucidativas (1986, p. 140): “A leitora tem ilusão de conhecer o ídolo 

e de participar um pouco de sua vida tão maravilhosa. A distância social, o conflito é 

minimizado por essa sensação  de intimidade”.  

Em Claudia, as celebridades também têm espaço garantido. Em alguns momentos 

de forma mais sutil, em outros, de maneira semelhante à AnaMaria. Alguns exemplos:  
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                                            QUADRO 19 
                                                                   CLAUDIA 
 

• Sampa x Rio 
 
Dois estilos 
A geografia diferente determina programas e atitudes próprias – até no shape da moda. Para mostrar os 
dois lados, convidamos a carioquíssima Taís Araújo e a paulistana Adriane Galisteu. No guarda-roupa 
delas, um pouco de todas nós, de qualquer lugar do Brasil (ed. 545, fev 2007, p. 101, grifos nossos). 
 

• A noiva do mês 
 
Às vésperas de seu casamento, no dia 26, a cantora Wanessa Camargo, se diverte experimentando sete 
looks capazes de inspirar as mais diversas mulheres para essa ocasião especial. E você não precisa estar 
noiva para se deliciar – o vestido branco está no imaginário de todas nós, fazendo sonhar (ed. 547, 
mai 2007, p. 179, grifos nossos). 
 

• A bela das manhãs 
 
De segunda a sexta, ela deseja Bom Dia Brasil, logo cedinho, na tela da Globo. Todo mês diz um boa noite 
no Jornal Nacional. Casada, com dois filhos, a apresentadora Renata Vasconcelos revela como é seu dia-
a-dia por trás das câmeras driblando seus muitos papéis (ed. 546, mar 2007, p. 129, grifos nossos). 
 
 

 

Tanto nas capas como em matérias e editoriais de moda, as celebridades também 

estão presentes em Claudia. Igualmente aqui verificamos a tentativa de seduzir e induzir a 

leitora a seguir o exemplo da famosa em destaque (“No guarda-roupa delas, um pouco de 

todas nós, de qualquer lugar do Brasil”; “E você não precisa estar noiva para se deliciar – 

o vestido branco está no imaginário de todas nós, fazendo sonhar”). Percebemos, no 

entanto, uma forma menos apelativa de trabalhar a imagem de uma celebridade no 

exemplo “A bela das manhãs”, que enfatiza, sobretudo, a carreira e o dia-a-dia da 

apresentadora Renata Vasconcelos, da TV Globo.    

Sobre as constantes referências a celebridades nos discursos das revistas 

femininas, Maceira (2005) aponta para o empobrecimento do discurso científico. Ao 

atestar em favor de medicamentos ou cosméticos, a celebridade interpreta uma fala 

tomada junto à comunidade científica. O discurso da celebridade é sempre evasivo e se 

beneficia da mitificação promovida pelos meios de massa. A celebridade está autorizada a 

discursar sobre os mais diversos assuntos porque, quando incorporada pelos veículos de 

comunicação de massa, é convertida numa fórmula especial de narração: o mito. Os 
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mitos, já se sabe, não mentem, apenas ocultam a parcela do real que não dão conta de 

explicar.  

         Em relação à idéia do certo e do errado, que destacamos como característica comum 

às duas revistas no tópico anterior, consideramos importante enfatizar que, na maior parte 

das vezes, AnaMaria trabalha esses conceitos de forma muito mais direta e didática. É o 

que mostram títulos como “Acerte no comprimento” (ed. 538, fev 2007, p. 16) e “8 

combinações que você nunca deve fazer” (ed. 541, fev 2007, p. 22). Em Claudia há mais 

sutileza, como se revista e leitora apenas trocassem idéias.  

          As dicas para acertar no modelo que melhor veste determinados biótipos são 

recorrentes em AnaMaria, o que praticamente não observamos em Claudia. Notamos que 

a revista se permite maior liberdade em ensinar, talvez por identificar em sua leitora 

menos informação e maior necessidade de dicas relativas ao universo feminino. Ajudam-

nos nessa explanação dois trechos de matérias de moda que abordam o jeans.  

          

    QUADRO 20 
 ANAMARIA                        CLAUDIA 

• Realce suas curvas de jeans! 
 
Ela é a peça mais versátil do armário: vai da feira à 
festa. E pode democraticamente ser usada por 
todas, de qualquer idade e forma. A calça jeans, 
combinada com os tipos mais adequados de blusas, 
cintos, bolsas e sapatos, tem um efeito, quase!, 
milagroso: as baixinhas parecem mais altas, as 
gordinhas fica mais alongadas e a sem cintura 
ganham o desejado corpo violão. Escolha entre as 
opções que montamos, as melhores combinações 
para sua calça jeans e realce as curvas que Deus 
lhe deu. Sem estresse e investindo seu dinheiro nas 
peças certas.  
 
- Para Gordinhas 
 
A calça deve ter o corte reto e simples. Use com 
túnicas coloridas e compridas, que escondem as 
gordurinhas e alegram a produção [...] 
 
- Sem Cintura 
 
O modelo de calça skinny, com pernas justas e a 
barra afunilada, realça os quadris. Use com a 
túnica e um cinto grosso para criar a ilusão de 
curvas mais generosas.  

• Jeans, a cara do Brasil 
 
De norte a sul, o sempre moderno, prático e valente 
jeans é o queridinho na hora de produzir um look, 
seja para encarar o trabalho, a balada, seja para o fim 
de semana. Fãs do denim, oito modelos de vários 
pontos do país mostram as novas tendências para 
você. Pelo menos aqui, a democracia é azul.  
 
- Fera domada  
 
O casaco longo, superelegante, empresta 
modernidade à clássica estampa de bicho do 
vestido mini.  
 
 
- Ouro preto 
 
Em tom bem escuro, a calça skinny cai na noite e 
ganha poder com o brilho da blusa bordada e da 
saia balonê. Saltos altos, por favor.  
 
 

• Jeans, a cara do Brasil 
 
De norte a sul, o sempre moderno, prático e valente 
jeans é o queridinho na hora de produzir um look, 
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- Para Baixinhas 
 
O jeans escuro cria a ilusão de pernas mais longas. 
Use com um blazer acima dos quadris para 
equilibrar o tronco e a parte inferior do corpo. Nos 
pés, saltinho alto! [...] (ed. 544, mar 2007, p. 26-
27, grifos nossos) 
 

seja para encarar o trabalho, a balada, seja para o fim 
de semana. Fãs do denim, oito modelos de vários 
pontos do país mostram as novas tendências para 
você. Pelo menos aqui, a democracia é azul.  
 
- Fera domada  
 
O casaco longo, superelegante, empresta 
modernidade à clássica estampa de bicho do 
vestido mini.  
 
 
- Ouro preto 
 
Em tom bem escuro, a calça skinny cai na noite e 
ganha poder com o brilho da blusa bordada e da 
saia balonê. Saltos altos, por favor.  
 
 
 
- Dança Folk 
 
O frio combina com sobreposições: a saia rodada 
sai em companhia da camisa e da blusa-colete de 
lã. Botas de cano longo complementam. [...] (ed. 
547, abr 2007, p. 152-163, grifos nossos).  
 

 

         É interessante notar que nos textos selecionados em AnaMaria e em Claudia, 

enfatiza-se a idéia de que o jeans é uma espécie de peça-curinga do guarda-roupa: cai bem 

em qualquer ocasião e veste todos os biótipos. Em AnaMaria, a idéia de ordenamento 

sobre o que é certo ou errado na hora de vestir um jeans é bem mais invasiva do que em 

Claudia. Vejamos as palavras e expressões utilizadas pelas duas revistas. Em AnaMaria, 

o tom é muito mais imperativo; em Claudia notamos maior discrição e sutileza ao abordar 

a leitora.  

                                      QUADRO 21 
 ANAMARIA CLAUDIA 
 
 

Certo e Errado  
 
 
 

• a calça deve ter o corte 
reto e simples 

• use com a túnica e um 
cinto grosso para criar a 
ilusão de curvas mais 
generosas 

• use com um blazer acima 
dos quadris 

 

• o casaco longo empresta 
modernidade 

• a calça skinny cai na 
noite e ganha poder com 
o brilho da blusa bordada 
e da saia balonê 

• a saia rodada sai em 
companhia da camisa  

•  botas cano longo 
complementam 
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        Os recursos utilizados em Claudia demonstram uma tentativa de seduzir a leitora e 

convencê-la a combinar determinadas peças com o jeans, sem, contudo, deixar tão claro 

que ela deva fazer isso. As palavras soam leves: “empresta modernidade”, 

“complementam”, “sai em companhia”. Já em AnaMaria, propõem-se modelos mais 

apropriados que valorizam o corpo da mulher. Trata-se de uma matéria de be-a-bá sobre o 

que pode ser usado ou não com o jeans e truques para disfarçar ou realçar determinadas 

curvas (“O modelo de calça skinny, com pernas justas e a barra afunilada, realça os 

quadris. Use com túnica e um cinto grosso”). Em todos os figurinos sugeridos, o 

imperativo “use” prevalece, dando a impressão de que a leitora deve obedecer àquelas 

orientações se quiser ter um look adequado.  

        Outro exemplo bem elucidativo é o enunciado a seguir, selecionado em uma matéria 

de AnaMaria: 

                   QUADRO 22 
                                                                                 ANAMARIA 

 
Acerte no Comprimento! 
Alguns centímetros a mais, ou a menos, em saias, calças e bermudas podem valorizar ou derrubar um 
visual. Será que você sabe a medida certa? Faça o teste: marque o certo ou errado em cada foto e descubra 
o quanto você entende do assunto (ed. 540, fev 2007, p. 21-22). 
 

   

 A matéria que recortamos traz 14 fotos de mulheres, de corpo inteiro, que não são 

celebridades. A leitora deve marcar ‘certo’ ou ‘errado’ para os figurinos de cada foto. Em 

seguida, a revista dá o veredicto para cada figurino e explica porque razão o look da foto 

está correto ou equivocado. Além de orientar e avaliar cada combinação de roupas e 

acessórios, a revista determina que a leitora atestará que tem conhecimento sobre o 

assunto se acertar pelo menos oito das questões propostas no teste: “Quem saiu bem na 

foto? Confira suas respostas. Se acertar mais de 8 questões, parabéns! Você é uma expert 

em bainha” (AnaMaria, ed. 540, fev 2007, p. 21-22).  

A idéia do certo e do errado na moda, na sexualidade, na beleza etc, tem, portanto, 

presença marcante nas publicações. A partir dos tratamentos dispensados pelas revistas às 

suas leitoras inferimos que AnaMaria trabalha com a noção de menor escolaridade e 

menor acesso à informação de sua leitora. Inferimos, ainda, que Claudia lança mão de 

determinadas estratégias uma vez que presume que sua leitora tem um grande cabedal de 
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conhecimento. Diferentemente de AnaMaria, a revista parece partir de dois pressupostos 

ao ser menos invasiva em suas sugestões: de que a sua leitora já domina determinadas 

noções de moda, beleza, sexo e decoração e, por essa razão, não necessita de tantas 

explicações; e de que ela, por ser mais esclarecida, não aceita tão facilmente as 

imposições da revista.  

No capítulo 4, retomaremos essas diferenças entre as leitoras do nosso corpus, as 

quais, acreditamos, são determinantes para que Claudia opte pela sutileza em suas 

matérias, enquanto AnaMaria deixe bem claras as suas intenções frente à leitora. O 

Quadro 23 sintetiza um pouco do que acabamos de abordar.   

                                               QUADRO 23 

Aspectos Discursivos  
‘Custos, Celebridades, Certo e Errado’  

ANAMARIA X CLAUDIA 

 
• Os custos de produtos e serviços têm sempre maior evidência em AnaMaria do que em Claudia.  
 
• As celebridades brasileiras costumam ser destaque nas duas revistas. Em AnaMaria elas aparecem 

mais vezes e como modelos de conduta ligados à beleza e moda. Em Claudia, elas também dão 
entrevistas sobre a vida profissional e ilustram matérias e editoriais de moda.  

 
• O teor didático das matérias é forte característica de AnaMaria, que ensina a mulher a se vestir, a 

se maquiar, a conquistar os homens, partindo do pressuposto do menor cabedal de conhecimento de 
sua leitora.  

 
 
 

3.2.4 Você já não ouviu isso antes? O discurso do Outro no enunciado 

 Como dissemos no capítulo 2, escolhemos trabalhar com o conceito de dialogismo 

ao invés de usar o termo intertextualidade. Segundo essa abordagem, o sujeito da 

enunciação não é único, mas dialógico. Sua voz dialoga com a voz do Outro. São essas 

vozes inseridas no discurso de que vamos tratar, considerando o discurso alheio inserido 

no discurso do Outro de forma aberta e nítida e separado do discurso citante, e também o 

discurso bivocal, internamente dialogizado, em que não há separação muito nítida do 

enunciado citante e do citado. Neste último caso, essa forma de inserir o discurso do 

Outro no enunciado não é uma característica eventual da linguagem, mas um elemento 

constitutivo do discurso.  
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Para o discurso alheio, Bakhtin (2003) aponta procedimentos como o discurso 

direto, discurso indireto, aspas e negação. Identificamos a alteridade bem delimitada pelo 

discurso direto em geral depois do uso dos chamados verbos dicendi (dizer, afirmar, 

explicar, orientar etc) ou de sinais de pontuação como as aspas.  

AnaMaria nem sempre se apóia em citações de outros especialistas ou 

personagens para embasar suas matérias, o que ocorre em Claudia com bastante 

freqüência. Temos a impressão que Claudia busca ganhar maior credibilidade com 

citações de especialistas sobre os assuntos que aborda. E tais citações vêm sempre bem 

marcadas. Como se para a mulher que lesse Claudia apenas a opinião da revista sobre um 

determinado tema não fosse o bastante. É preciso embasá-la nas opiniões de experts para 

que a matéria convença.  

Entendemos que o convencimento do leitor se dá na tessitura do texto e do 

discurso e, nesse sentido, é de extrema importância um argumento de autoridade. Discini 

(2005, p. 336-337) afirma que o argumento de autoridade: 

- refere-se à citação de pensamentos de autoridades no assunto 
estudado, para que se confirme o ponto de vista proposto pelo narrador; 
[...] 
-contribui para o efeito de tom criterioso da voz. 
 

Ainda relativo a esse tema, nos detivemos no que diz Charaudeau (2006, p. 149-

150): 

A instância de produção pode cumprir ou não as exigências de 
identificação (fontes e signatários), do mesmo modo que pode escolher 
os modos de identificação (nome próprio/nome comum e diversas 
modalidades). Tais fatores influem na credibilidade, produzindo efeitos 
diversos: efeito de evidência quando a fonte não é citada, mas com o 
risco de prejudicar a informação sem obter resposta; efeito de verdade e 
de seriedade profissional se a fonte é identificada com precisão ou se é 
identificada com prudência sob o modo do provisório, da espera de 
verificação; efeito de suspeita, se a identificação se faz de maneira 
vaga, anônima ou indireta. Pode-se indagar, ainda, o que significa uma 
expressão como: “Segundo fontes bem-informadas”. Como verificar a 
validade de uma tal informação? O que vem a ser esse voto de 
confiança solicitado ao receptor da informação e, por outro lado, 
quando é que, excetuando-se as mídias, uma informação assim 
apresentada seria aceita? [...] Ora, grande número de informações que 
emanam das mídias são formuladas desse modo.  
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As palavras de Charaudeau se aplicam bem à revista AnaMaria, que costuma dar 

opiniões sem explicitar a consulta a especialistas em suas matérias. Nos textos que trazem 

a explicação de um profissional, quase sempre há apenas uma ou duas linhas de citação 

direta em toda a matéria. No nosso entender, isso ocorre principalmente porque a revista 

parte do pressuposto de que a sua leitora não faz questão de que as fontes estejam 

evidentes. Ela (a leitora) acredita na palavra da publicação e ponto final. Ou seja, a 

revista, como dissemos, leva em consideração na construção de seus enunciados e na 

utilização de citações o cabedal de conhecimento que presume que sua leitora possua. No 

caso de AnaMaria, uma mulher de menor nível de instrução e, provavelmente, menos 

exigente em relação às informações que lê;  no caso de Claudia, uma mulher com maior 

grau de escolaridade e, provavelmente, mais exigente em suas leituras.   

O discurso do Outro que não se deixa apreender por marcas visíveis é observado 

ao longo das duas revistas. Como diz Maingueneau (2005), os enunciados de outrem estão 

tão intimamente ligados aos textos que não podem ser apreendidos por uma sondagem 

lingüística stricto sensu.  

Em AnaMaria e Claudia, ao recorrerem ao já-dito, as revistas levam em 

consideração as convenções discursivas que entram em sua produção enquanto revistas 

dirigidas à mulher. Sendo assim, percebemos a relação entre ambas na presença de muitas 

vozes representativas dos valores conservadores e tradicionais da mulher na sociedade. 

Vozes que reforçam o papel da mulher enquanto mãe, esposa, profissional, que deve 

buscar a todo custo a felicidade no casamento e o sucesso na carreira, procurando ao 

mesmo tempo se manter sempre jovem, bonita e atenta à moda.  

A construção do sentido desses e outros discursos pelo leitor se dá, em muitos 

momentos, por meio da ativação de textos-fonte em sua memória enciclopédica (DIAS, 

2003). Esses textos-fonte podem ser obras literárias, músicas populares, bordões 

humorísticos, frases-feitas, provérbios. Trata-se de um tipo de recurso comum na 

publicidade, conhecido como forma fixa. Para Carvalho (1996), o uso de formas fixas tem 

a ver com a noção de conhecimento compartilhado, na exata medida em que entre um 

autor e leitor opera-se uma espécie de cumplicidade. Para a autora, o uso desse recurso 

leva o leitor a ativar seus esquemas mentais, descobrindo algo familiar e traduzindo-o 

segundo uma leitura particular. Essas formas fixas são usadas integralmente ou sofrem 
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uma certa subversão a partir de uma desmontagem feita pelo enunciador. Nesse último 

caso, é preciso levar em conta alguns aspectos importantes: a natureza do processo de 

substituição dos elementos, operando uma modificação significativa e sistemática na 

estrutura consagrada; a relação entre esta e a herança cultural dos leitores/consumidores 

(GRUNIG, 1991).   

Na desmontagem de uma forma fixa, retoma-se o sentido literal do clichê, anterior 

ao sentido conotativo a que ele normalmente remete, recuperado pelo auxílio do texto e da 

imagem. Um recurso recorrente em revistas femininas, especialmente nas titulações. 

Vejamos alguns exemplos retirados do nosso corpus: 

De palito em palito, você chega lá (AnaMaria, ed. 542, mar 2007, 
p. 40). 
 
Santo de casa faz milagres, sim! (AnaMaria, ed. 543, mar 2007, p. 
10).  
 
É proibido proibir (Claudia, ed. 548, mai 2007, p. 186).  
 
Belas da Tarde (Claudia, ed. 545, fev 2007, p. 102). 
 
Grandes & Notáveis (Claudia, ed. 545, fev 2007, p. 70). 
 
A Bela das Manhãs (Claudia, ed. 546, mar 2007, p. 129). 
 
Eu sou você hoje (Claudia, ed. 546, mar 2007, p. 176).  
 

No primeiro exemplo, “De palito em palito, você chega lá”, o enunciador faz 

alusão ao ditado popular De grão em grão a galinha enche o papo. Aposta, portanto, na 

memória enciclopédica do interlocutor, ainda que tenha havido uma modificação no 

ditado original. Da mesma forma, derivam de ditados e frases-feitas originais os demais 

exemplos que expusemos. No título “Santo de Casa Faz Milagre, Sim”, a revista 

AnaMaria faz menção ao dito Santo de Casa Não Faz Milagre, mas nega-o para justificar 

o mote da matéria, que trata da canonização do brasileiro Frei Galvão. Em “É Proibido 

Proibir”, a revista Claudia faz uso de um dístico célebre, imortalizado por vários autores, 

ao exaltar a tendência de combinar roupas clássicas e modernas. O título “Grandes & 

Notáveis”, que aparece em Claudia, tenta chamar a atenção sobre a moda das sandálias 

plataformas remetendo ao apelido de Pequena Notável da cantora e atriz Carmem 

Miranda. Já o ensaio fotográfico estrelado pelas famosas Adriane Galisteu e Taís Araújo, 
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que traz sugestões de looks para o horário da tarde, apóia-se no mesmo título do clássico 

A Bela da Tarde (Belle De Jour, 1966), filme estrelado por Catherine Deneuve. Também 

aludindo ao mesmo filme, o título “A Bela das Manhãs” traz matéria sobre a jornalista 

Renata Vasconcelos, que apresenta o programa Bom Dia Brasil da Rede Globo, razão 

pela qual o título ganhou essa retextualização. Por último, a máxima “Eu sou você hoje” 

brinca com a frase Eu sou você amanhã, que foi bordão de um anúncio da vodca Orloff 

nos anos 80. A frase era dita pela imagem de um consumidor refletida num espelho e a 

mensagem do fabricante era que quem tomasse aquela vodca ficaria livre da ressaca. A 

matéria de Claudia, no entanto, não trata de bebida ou ressaca, mas sim de casais que 

trocaram de profissão por um dia.  

Esses artifícios para inserir o discurso do Outro no enunciado são comuns em 

revistas femininas. Nas publicações analisadas, eles aparecem principalmente nos títulos 

de matérias e colunas, mas são usados em número muito menor pela revista AnaMaria. 

Nessa revista, a alusão a provérbios e expressões já-ditas comuns no cotidiano brasileiro 

não são tão recorrentes como em Claudia. Essa constatação, no nosso entender, está 

diretamente relacionada com o menor grau de instrução ou, para usar os termos de 

Maingueneau, com a competência enciclopédica que se presume que a leitora de 

AnaMaria tenha. Uma pincelada sobre o que acabamos de ver: 

 

QUADRO 24 

O discurso do Outro no enunciado  

ANAMARIA X CLAUDIA 

 

• O discurso do Outro está presente de forma constitutiva nas vozes que reforçam o papel da mulher 
na sociedade, de mãe, boa esposa e sempre linda e magra.  

 

• O discurso do Outro também está presente de forma delimitada por meio de citações de 
especialistas. Isso ocorre muito mais em Claudia do que em AnaMaria. Argumentos de autoridade 
em AnaMaria aparecem em bem menor número.  

 

• A desmontagem de formas fixas é um recurso recorrente em Claudia, mas com menos força em 
AnaMaria.  
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3.3 Confira os segredos da boa forma de AnaMaria e Claudia: Construção  
composicional - estrutura e aspectos plásticos 
 

Dissemos que a organização composicional é, para Bakhtin (2003), elemento 

indissociável do gênero. Grosso modo, podemos dizer que se trata da maneira como tema 

e estilo são organizados, dando forma ao todo do texto. A relação do conteúdo e da forma 

é bem definida por Possenti (2001, p. 234):   

Uma forma não espelha, não reflete, nem, por outro lado, cria um 
conteúdo: ela o suscita, o faz aparecer. E o caminho inverso também é 
relevante: um conteúdo suscita uma forma, isto é, “tem preferência” por 
uma certa expressão, exige um trabalho de escolha para encontrar a 
melhor maneira de fazer-se aparecer.  
 

Em outras palavras, conteúdo e forma não apenas são indissociáveis, mas 

pertencem ao mesmo nível e se influenciam mutuamente. Sendo assim, na primeira parte 

deste tópico falaremos das formas composicionais do texto do nosso objeto de análise nas 

revistas AnaMaria e Claudia. Estão em estudo as matérias e colunas que trazem temas 

relacionados à beleza, moda, sexo e decoração. Nas matérias de AnaMaria, observam-se 

estruturas idênticas. Todas possuem um pequeno texto de abertura, onde se destaca o 

assunto-chave da matéria. Exemplo:  

Saia Perfeita!  
Pernas grossas, quadris, largos, tronco curto, barriguinha... Nada disso é 
impedimento para você mostrar as pernas por aí usando a saia que 
valoriza o seu tipo físico! (AnaMaria, ed. 538, fev 2007, p. 16). 

 
O passo seguinte é explicar melhor a informação e/ou vantagem que a revista 

pretende oferecer à leitora por meio daquela matéria. O texto geralmente parte de um 

consenso sobre o assunto em destaque. Em seguida, cita-se a opinião de um especialista 

ou destaca-se uma celebridade e sua relação com o mesmo assunto. É o momento de 

agregar valor à matéria. Logo depois, são expostos os pontos positivos daquele tema. E na 

seqüência, convoca-se a leitora a conferir as dicas, receitas, sugestões ou testes que 

ajudam a alcançar as vantagens e soluções prometidas pela revista. Tudo isso em menos 

de trinta linhas diagramadas em uma única coluna. Vejamos a continuidade do exemplo 

anterior: 
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Curtas, curtíssimas, acima dos joelhos, longas, longuetes. Não importa o 
tamanho da saia, o fato é que nenhum guarda-roupa feminino estaria 
completo sem pelo menos uma dessas peças-chave. A atriz Glória Pires 
que o diga. Amante de vários modelos, ela elege a saia reta como sua 
preferida e esbanja elegância vestida com a peça, tanto em cena como 
fora. As saias são versáteis e confortáveis. O detalhe é que, se for mal 
escolhido, esse símbolo do verão pode provocar um desastre estético. 
Mas, com os complementos perfeitos e o modelo adequado para cada 
corpo, elas permitem às mulheres enxugar as medidas e equilibrar as 
proporções. Para ficar perfeita com as pernas de fora, basta seguir 
algumas dicas. Tire aqui todas as suas dúvidas e use à vontade uma das 
peças mais em alta nesta estação! (AnaMaria, ed. 538, fev 2007, p. 16) 
 

Ganham espaço, logo depois, os quadros, tabelas e marcadores que tomam conta 

da maior parte das páginas. Esse formato é padrão na revista e funciona dessa maneira em 

todas as matérias, tratem de moda, beleza, sexo ou decoração. No texto exemplificado 

acima, a matéria se estende por mais cinco páginas, trazendo fotos de modelos com 

figurinos diversos. Cada página possui ainda pequenos textinhos sobre o look sugerido. 

Diferentemente de AnaMaria, em Claudia a estrutura das matérias não mantém 

um padrão fixo. Quando se trata de matérias sobre moda, por exemplo, a revista traz 

longos ensaios fotográficos. O início do ensaio tem sempre um texto de abertura bem 

enxuto, onde se explica o eixo temático que inspirou as fotos que virão na seqüência. É o 

que mostra o quadro a seguir. 

            QUADRO 25 
                                                                       CLAUDIA 
Sampa X Rio. Dois Estilos. 
 
A geografia diferente determina programas e atitudes próprias – até no shape da moda. Para mostrar os 
dois lados, convidamos a carioquíssima Taís Araújo e a paulistana Adriane Galisteu. No guarda-roupa 
delas, um pouco de todas nós, de qualquer lugar do Brasil. [...] (ed. 545, fev 2007, p. 100). 
 

 

Seguem-se diversas páginas com fotos dos figurinos sugeridos. Ao lado de cada 

um, aparece uma breve descrição da tendência da estação e das possíveis combinações 

com sapatos e acessórios. As matérias de moda de Claudia sempre trazem os preços e 

grifes das roupas em destaque. Em AnaMaria, no que se trata de moda, investe-se mais na 

definição do que é certo e do que é errado do que propriamente nos preços e marcas.  

Ao tratar de beleza, as reportagens de Claudia costumam introduzir o assunto por 

meio de um curto texto, em geral de duas linhas, onde se expõe o objetivo da matéria. Em 
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seguida, já no corpo da matéria, a revista vai direto às sugestões, sempre pontuadas com 

marcadores ou números. O corpo da matéria corresponde, portanto, apenas às dicas, sem 

antes haver um texto de abertura mais trabalhado. Exemplo: a matéria “Ginástica para 

quem odeia ginástica” (Claudia, ed. 546, mar 2007, p. 151) sugere, logo de início, 

algumas máquinas para fazer exercício e expõe as características dos aparelhos (como 

funcionam, onde surgiram, que celebridades gostam de utilizá-los, suas vantagens, o que 

pensam os especialistas e quanto custam). Ou seja, parte-se de imediato para as sugestões, 

sem textos introdutórios. Há casos de matérias, por exemplo, em que é lançado uma 

espécie de dossiê de beleza, com dicas para todo o corpo, que podem ser feitas mês a mês. 

Tampouco neste caso existe um texto corrido, nem mesmo uma breve introdução, o que 

costuma ocorrer em AnaMaria.  

As matérias sobre sexo têm, na revista Claudia, estrutura semelhante às demais 

matérias no que se refere à abertura. Como ocorre com as outras matérias, não há um 

texto introdutório, exceto algumas linhas que mais se aproximam de um subtítulo. Ali se 

faz apenas uma rápida menção ao que se vai falar. Contudo, são matérias que não 

costumam trazer ensaios fotográficos. Apesar de ocuparem bem menos páginas (em geral 

duas ou três), há bem mais textos do que nas matérias de moda e beleza. Aparecem 

sempre diversos depoimentos de especialistas e de pessoas que revelam suas fantasias e 

experiências sexuais. O mesmo não ocorre em AnaMaria, onde as citações de casais e de 

profissionais da área da sexualidade, quando aparecem, resumem-se a apenas uma ou duas 

linhas. 

Em relação às colunas, verificamos que em AnaMaria elas aparecem sempre sob o 

título “Dicas para Colecionar”, associadas à alguma matéria veiculada na página ao 

lado14. Em média, ocupam um quarto de página e trazem quatro dicas bem pequenas, com 

duas a três linhas que tratam sobre um único assunto (ex.: “Como recuperar o fogo”, 

“Acerte no Comprimento do Colar”). Já Claudia tem colunas maiores e diversificadas, 

que em geral ocupam um página. São elas: “Fique Mais Bonita” (duas notas sobre novos 

produtos de beleza e lançamentos no mercado com seus respectivos preços), “Balcão de 

Beleza” (lançamentos do segmento de beleza e preços), “Aula de Beleza” (noções rápidas 

 
14 Ver Anexo A.  
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de tratamentos de cabelos, pele, etc, em três passos), “Consulta de Beleza” (duas a três 

perguntas a especialistas sobre temas diversos de beleza), “De Visual Novo” (seção de 

antes e depois de cabelo e maquiagem, com fotos da leitora, textos que explicam as 

técnicas, preços do processo e marcas dos produtos utilizados), “Na Última Moda” (peça 

que é tendência na estação, com fotos de seis variações, além das grifes e marcas), 

“Vitrine de Acessórios” (destaque para um determinado acessório, com fotos, preços e 

marcas), “A Escolha da Editora” (quatro opções de figurinos montados pela editora da 

coluna, Norsis Martinelli, com fotos, preços e grifes das peças), “Esta Moda Vai Durar” 

(destaque para uma peça que está na moda e que deve se manter nela por algum tempo, 

foto de um modelo e de mais cinco opções da peça, com preços e grifes); “Básicos de 

Claudia” (peças básicas escolhidas pela revista, com preços e marcas); e “Bem-estar” 

(dedica-se a um objeto ou acessório de decoração, fotos de oito a nove peças, com preços, 

marcas e lojas onde podem ser encontradas)15. À exceção das colunas “Consulta de 

Beleza” e “Aula de Beleza”, que apresentam um volume maior de textos, as demais 

assemelham-se a um catálogo de vendas, já que não se vê praticamente conteúdo textual 

e, sim, fotos dos produtos, marcas e preços.    

Nos parágrafos anteriores, nos aprofundamos na estrutura de matérias e colunas e, 

dessa forma, entendemos um pouco mais sobre as construções composicionais desses 

gêneros no nosso corpus. De forma geral, AnaMaria traz matérias de poucas páginas, 

carregadas de texto e fotos com produções menos retocadas. Perfil diferente de Claudia, 

que aposta em matérias quase sempre com muitas páginas, belas fotos e mais texto.  

A partir de agora, vamos dedicar atenção especial às formas plásticas ligadas à 

estética de cada revista, e que, igualmente, influenciam na construção do ethos do 

enunciador. Em AnaMaria e Claudia, são muitas as diferenças quanto aos recursos 

plásticos utilizados. Focaremos aqui os aspectos relativos à diagramação, às cores e às 

fotografias.  

AnaMaria, investe em um visual com fundos em diversas cores (do branco ao 

vermelho). A disposição dos textos costuma ser confusa, com excesso de quadros e 

legendas. A miscelânea de cores nas fontes também é bastante evidente: rosa, laranja, 

verde, vermelho, branco e amarelo predominam, inclusive as combinações de várias delas 
 

15 Ver Anexos B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.  
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numa mesma matéria. As tarjas sobre títulos e intertítulos provocam confusão no visual da 

revista. 

Em Claudia, ao contrário, observamos que prevalece a idéia de leveza na 

disposição dos textos, quase sempre bem espaçados. O fundo branco em praticamente 

todas as matérias permite melhor visualização e contrasta bem com as fontes vermelhas, 

beges ou pretas usadas na publicação.  

As diferenças nas fotografias e ilustrações são também significativas. Em 

AnaMaria, as fotos parecem ser feitas de forma simplificada. São realizadas, via de regra, 

em estúdio e, ao invés de disporem de cenários temáticos, ganham sempre fundo neutro. 

No que se refere às celebridades, apenas a famosa que participa da matéria de capa faz um 

ensaio específico para aquela edição. As demais, na maioria das vezes, ganham referência 

apenas por meio de fotografias retiradas de outras revistas ou de material de divulgação. 

Isso confere um ar de menos comprometimento com as imagens, que terminam por 

prejudicar a estética da revista. Em Claudia, em todas as matérias e colunas, percebemos 

uma preocupação em apresentar fotos bem produzidas, realizadas muitas vezes em 

cenários sofisticados. As celebridades que aparecem em cada edição sempre são clicadas 

exclusivamente para a revista, ou seja, dificilmente se faz referência a uma mulher famosa 

por meio de uma foto de divulgação ou que já tenha sido usada em outra publicação. No 

que se refere aos ensaios de moda e nos dossiês de beleza, percebemos uma 

supervalorização da fotografia na revista. São ensaios caprichados, realizados em cenários 

ao ar livre ou em superproduções em estúdio. Nas matérias de beleza percebem-se 

imagens bem fechadas (closes) de maquiagem, cabelo, pele, sempre em cores bem vivas. 

É importante ressaltar que até mesmo o papel e a impressão das duas revistas são 

bem diferentes: AnaMaria tem papel mais fino e menos brilhoso, enquanto Claudia tem 

papel mais encorpado, acetinado e com mais brilho. Isso contribui para o efeito visual do 

conteúdo. As figuras abaixo exemplificam bem algumas das diferenças plásticas que 

acabamos de explanar: 
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                        FIGURA 9 

                                          
Fonte: AnaMaria, ed.541, fev 2007, p. 22-23 

                                                  

                                                   FIGURA 10 

        
Fonte: Claudia, ed. 545, fev 2007, p. 100-101. 

                                                    

Percebemos o conjunto exagerado e pouco produzido da matéria de moda em 

AnaMaria (FIGURA 9), que sugere alguns figurinos a partir da disposição das peças lado 

a lado, em contraposição ao colorido e à produção de Claudia, em que celebridades 

vestem as sugestões da revista (FIGURA 10). Vejamos agora as características plásticas 

de duas matérias sobre sexo: 
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FIGURA 11 

 
                                                   Fonte: AnaMaria, ed. 541, fev 2007, p. 32-33 

 

 

FIGURA 12 

             
Fonte: Claudia, ed. 546, mar 2007, p. 186-187 

                                           

Na FIGURA 11, percebemos maior indiscrição não apenas nas chamadas de duplo 

sentido (“Bem Molhadinha”, “Aquela Mãozinha”), mas principalmente nas fotos do casal 

que ilustram a matéria. As poses da modelo, bem como os olhares do modelo em direção 

à moça têm forte apelo sexual. Bem diferente de Claudia (FIGURA 12), cuja matéria traz 

apenas uma barriga feminina desnuda e, logo em seguida, o texto corrido. A revista exalta 

a sensualidade com discrição, sem evocar a sexualidade tão diretamente, como ocorre em 

AnaMaria. Resumimos no Quadro 26 as principais características relativas às construções 

composicionais do nosso corpus.  
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QUADRO 26 

Construção Composicional 

ANAMARIA X CLAUDIA 

 

• Diagramação/Fontes/Cores. AnaMaria trabalha com diagramação confusa, repleta de cores 
vibrantes e mistura de fontes. Claudia opta pela diagramação limpa, poucas fontes e tons suaves.  

• Extensão dos textos. AnaMaria tem matérias e colunas com pouco texto. Claudia traz matérias 
com textos mais extensos e colunas basicamente povoada de fotos.  

• Fotos. AnaMaria opta por fotografias produzidas em estúdio ou fotos de divulgação. Claudia tem 
fotos trabalhadas em cenários sofisticados.  

 

3.4   Dicas para entender o ethos  

Tudo o que descrevemos até o momento funciona como amálgama dos ethos que 

ganham corpo nas revistas em análise. O conceito de ethos, desdobrado da Retórica 

tradicional, remete à personalidade do enunciador revelada pela enunciação. Para 

Maingueneau (2006), desde que haja enunciação, alguma coisa da ordem do ethos se 

encontra liberada. Ou seja, por meio de sua fala, um locutor ativa no intérprete a 

construção de determinada representação de si mesmo. Concordando com algumas idéias 

da Retórica, Maingueneau afirma que:  

-o ethos é uma noção discursiva; ele se constitui por meio do discurso, 
não é uma “imagem” do locutor exterior à fala;  
-o ethos é fundamentalmente um processo interativo de influência 
sobre o outro;  
-o ethos é uma noção fundamentalmente híbrida (sociodiscursiva),   
um comportamento socialmente avaliado, que não pode ser apreendido 
fora de uma situação de comunicação precisa, ela própria integrada a 
uma conjuntura sócio-histórica determinada (2006, p. 63). 

 

Mas o conceito de ethos para Maingueneau (2006) vai além dessas características. 

Ele trabalha com uma concepção mais “encarnada” do ethos, que abrange não apenas a 

dimensão verbal, mas também o conjunto de determinações físicas e psíquicas 

associadas ao enunciador, o qual ele chama de fiador. Ou seja, atribui-se a um fiador um 

caráter e uma corporalidade. O destinatário o identifica apoiando-se em um conjunto de 

representações sociais. Ocorre um processo de incorporação, isto é, o destinatário na 

posição de ouvinte ou leitor se apropria desse ethos. Essa incorporação vai além da 

identificação com a personagem fiadora. Implica uma identificação com um mundo 
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ético, que Maingueneau (2008) define como sendo um conjunto de estereótipos 

associados a uma certa cena de fala ou a um certo tipo de personagem, do qual o fiador 

é parte e ao qual ele dá acesso. Nas palavras do próprio autor:  

-a enunciação da obra confere uma “corporalidade” ao fiador, ela lhe dá 
corpo;  
-o destinatário incorpora, assimila um conjunto de esquemas que 
correspondem a uma maneira específica de relacionar-se com o mundo 
habitando seu próprio corpo; 
-essas duas primeiras incorporações permitem a constituição de um 
corpo, o da comunidade imaginária daqueles que aderem ao mesmo 
discurso (MAINGUENEAU, 2006, p. 65).  
   

 
Por meio do ethos, o destinatário está inserido numa cena de enunciação implicada 

pelo texto. Há três cenas propostas por Maingueneau (2006): englobante, genérica e 

cenografia. A primeira corresponde ao tipo de discurso (político, religioso, etc.). A 

segunda remete ao contrato associado a um gênero ou a um subgênero de discurso 

(editorial, matéria, sermão, etc.). Sobre a cenografia, cabem estas palavras do autor:  

É a cena de fala que o discurso pressupõe para poder ser enunciado e 
que, por sua vez, deve validar através de sua própria enunciação: 
qualquer discurso, por seu próprio envolvimento, pretende instituir a 
situação de enunciação que o torna pertinente (MAINGUENEAU, 2006, 
p. 70). 
 

Isso significa que a cenografia não é um ambiente já construído onde o discurso 

acontece, mas aquilo que a enunciação instaura com seu próprio dispositivo de fala. Em 

resumo: “Um investimento imaginário dá ao discurso uma voz atestada por um corpo 

condizente com a cenografia e com o código linguageiro” (MAINGUENEAU, 2006, p. 

54). 

Em ambas as revistas, percebemos que ganha corpo na enunciação um fiador que 

essencialmente dá sugestões, ensina e complementa a vida da mulher moderna. Instala-se 

um “amigo”, que ajuda e orienta a mulher quanto ao seu papel na sociedade de mãe, 

mulher, esposa e profissional. 

Contudo, há importantes diferenças a serem consideradas entre os ethos instalados 

nas duas revistas. Isso porque, como diz o próprio Maingueneau (2006, p. 58): 

A persuasão só é obtida se o auditório constatar no orador o mesmo 
ethos que vê em si mesmo: persuadir consistirá em fazer passar em seu 
discurso o ethos característico do auditório, para dar-lhe a impressão de 
que é um dos seus que se dirige a ele.  
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Em AnaMaria, observamos que se configura um fiador menos sutil, que instala 

maior intimidade com a leitora. Diferente do que ocorre em Claudia, onde certas escolhas 

de recursos lingüístico-discursivos são menos invasivas. A leitora de AnaMaria é 

representada por meio de um fiador que tenta encarnar a mulher de menor renda, que 

muitas vezes se dedica quase que exclusivamente às tarefas do lar, que tem maior 

necessidade de receitas didáticas, de orientações sobre o certo e o errado na moda. Uma 

mulher dona-de-casa, que dispõe de mais tempo para fazer mudanças na decoração, 

produzir peças de artesanato, preparar receitas caseiras para hidratar a pele e os cabelos.  

Em Claudia, busca-se construir um ethos de mulher sofisticada, moderna, que 

trabalha, tem mais recursos financeiros, dá preferência à praticidade e opta sempre por 

produtos industrializados ao invés de receitas caseiras. “Vai se criando uma intimidade 

discursiva, um lugar de onde se fala e de onde se escuta, um ethos característico de um 

estilo” (DISCINI, 2003, p. 128). 

Tais considerações se aplicam também no que se refere aos aspectos plásticos de 

cada uma das publicações. Em AnaMaria transparece um fiador que aprecia cores fortes, 

vibrantes, diagramação confusa, fotografias pouco produzidas. Já em Claudia, a 

sobriedade nas fontes e na paginação e a sofisticada produção dos ensaios fotográficos 

configuram um ethos peculiar à mulher moderna, que está atenta à vanguarda dos padrões 

gráficos em revistas.  

Apesar de tudo, é importante frisar que nem sempre o ethos visado é o ethos 

produzido. Há casos em que o locutor apresenta uma imagem de pessoa séria, pensando 

estar falando com profundidade e o que obtém é uma imagem de antipatia. A partir disso, 

podemos entender que o ethos visado em Claudia, de mulher sofisticada, independente, 

com recursos financeiros e sempre na moda, pode não produzir esse imaginário. É 

possível, por exemplo, que se apreenda um ethos de mulher fútil, estilo perua, pouco 

voltada para a família ou preocupada excessivamente com a beleza. O mesmo pode 

ocorrer em AnaMaria, já que a preocupação com os afazeres domésticos e as táticas para 

agradar o marido na hora do sexo podem vir a produzir um ethos de mulher vulgar, 

submissa aos homens e muito caseira. “O problema é por demais delicado, posto que o 

ethos, por natureza, é um comportamento que, como tal, articula o verbal e o não-verbal, 
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provocando nos destinatários efeitos multi-sensoriais” (MAINGUENEAU, 2008, p.11). 

Assim condensamos o que acabamos de tratar: 

QUADRO 27 

Ethos  

ANAMARIA X CLAUDIA 

 

• AnaMaria é representada por meio de um fiador que tenta encarnar a mulher de menores renda e 
escolaridade, com mais necessidade de receitas didáticas, de orientações em geral.  

 

• Claudia busca construir um ethos de mulher sofisticada, moderna, que trabalha, tem mais 
recursos financeiros e certo conhecimento do mundo e dá preferência à praticidade ao invés de 
receitas caseiras. 

 

 109



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
O popular e o não-popular na imprensa feminina 

Aproximações e dispersões no estilo e no discurso das revistas AnaMaria e Claudia 
 
4 Aprenda o verdadeiro sentido do discurso: Discursos de AnaMaria e Claudia 

 
Ao longo deste estudo, foi possível verificar as principais 

semelhanças e diferenças nos temas, estilos e organizações 

composicionais das matérias e colunas de AnaMaria e Claudia. 

Ao mesmo tempo, revelaram-se os discursos presentes nas 

duas revistas. Este capítulo se propõe a aprofundar o estudo 

sobre tais discursos. Trabalharemos, inicialmente, com o 

conceito de FD sob a abordagem de Pêcheux em sua primeira 

fase, já explanada no capítulo 2. Nesse momento, nos 

deteremos em dois aspectos relevantes nas duas revistas: 

referências a custos e teor de informação das publicações.  

Na seqüência, complementamos a análise a partir da noção de 

heterogeneidade discursiva, uma vez que a idéia de FD ligada à 

questão de luta de classes não é suficiente para compreender 

por completo os discursos das duas revistas.  

Para finalizar, acrescentamos algumas considerações sobre a 

representação da mulher nos discursos das publicações em 

estudo.  

Com este capítulo, encerramos nossa análise, restando apenas 

nossas conclusões, parte do trabalho em que serão retomadas as 

hipóteses iniciais da pesquisa.  

Esperamos que a leitura seja proveitosa! 
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4.1 Uma questão de classe:  a formação discursiva em AnaMaria e Claudia  

No intuito de aprofundar a análise do nosso corpus, retomamos a noção de FD que 

abordamos no capítulo 2. Interessa-nos a idéia de Pêcheux em sua primeira fase, de 

máquinas discursivas justapostas, ligadas à questão de luta de classes, cada uma delas 

autônomas e fechadas sobre si mesmas. E por que razão escolhemos, neste momento, 

trabalhar com esse conceito? 

Porque ao longo da análise de AnaMaria e Claudia, percebemos que temas,  

estilos e organizações composicionais se configuram a partir do público a que se destina 

cada revista. Ficaram evidentes estratégias que se nutrem diretamente nos universos das 

mulheres de classes sociais populares e não-populares ou mulheres de classe C (leitoras 

de AnaMaria) e mulheres de classe A (leitoras de Claudia). O que verificamos é que 

certas visões de mundo da mulher classe C e da mulher classe A se materializam em cada 

um desses veículos de maneira muito bem delimitada.  

Convém, aqui, abrir parênteses e lembrar, de forma breve, que a  imprensa voltada 

para as camadas sociais de menos recursos financeiros vem crescendo na última década, 

como comentamos ainda na introdução deste trabalho. O número de títulos voltados 

especialmente para as mulheres de classe C aumentou significativamente, a exemplo de 

AnaMaria. Para Giudice (2003, p. 101): 

O sucesso da revista comprovou que o jornalismo popular de qualidade 
pode prescindir de reportagens sensacionalistas, de informações 
mentirosas, de tragédias e cadáveres. Para falar com elas, combinou-se 
bom jornalismo, excelência editorial, foco na leitora e preço de capa 
acessível.  
 

Quando se fala em classe C paira a dúvida sobre qual é exatamente o perfil desse 

público no Brasil. E nos interessa explicar essa questão porque o surgimento de 

publicações voltadas para esse público na imprensa feminina é um fenômeno novo e ainda 

pouco estudado.  

Pesquisa16 realizada pela Editora Abril e pelo IBOPE procurou desvendar o 

universo feminino da classe C nas áreas de comportamento, papéis sociais, consumo e, 
 

16 Fontes: Pesquisa Mulheres da Classe C- segmentação 2008, disponível em 
http://mdemulher.abril.com.br/revistas/midiakit/classe-c-no-brasil/index.html, acessado em 10/12/2008.  
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principalmente, como essas mulheres estão influenciando o mercado. De acordo com o 

levantamento, a classe C já representa hoje no Brasil 43% da população (a classe A atinge 

a marca dos 5%). O tamanho do mercado consumidor da classe C é hoje de R$ 512 

bilhões. Um universo de 29 milhões de mulheres entre 18 e 49 anos, cujas principais 

preocupações são estabilidade financeira, saúde, família e trabalho. Entre as atividades 

que elas mais gostariam de incluir em sua rotina estão academia, cabeleireiros, 

massagens, esportes e almoços com as amigas. A pesquisa aponta, ainda, que as 

qualidades que as mulheres da classe C associam ao cartão de crédito são independência, 

responsabilidade, segurança/confiança, conquista e praticidade.  

De volta aos discursos das publicações, uma constatação-chave é que as duas 

revistas, a despeito de seus diferentes públicos, têm os mesmos apelos das demais edições 

femininas: a idéia de que para ser feliz a mulher deve estar na moda, estar em forma e 

satisfazer a si e a seu parceiro sexualmente. Dentro dessas mesmas idéias, vêm à tona 

diferenças entre os investimentos semânticos dos vocabulários das duas revistas e 

determinados assuntos que se enquadram melhor no universo discursivo de cada leitora17. 

Ora, a partir da abordagem de Pêcheux (1997) quanto à FD, isso se justifica porque uma 

palavra ou uma expressão não tem um sentido que lhe seria próprio, um sentido literal. 

Seu sentido se constrói em cada FD, nas relações que tais palavras ou proposições 

mantêm com outras da mesma FD.  

Sob essa perspectiva, não faltam exemplos nas revistas AnaMaria e Claudia de 

recursos lingüístico-discursivos que se encaixam perfeitamente em suas respectivas FDs, 

as quais, para Pêcheux (1997), representam na linguagem as formações ideológicas que 

lhes são correspondentes.   

Neste estágio da análise, escolhemos dois relevantes aspectos nos quais se aplica 

bem a abordagem de Pêcheux quanto à idéia de luta de classes como determinante dos 

sentidos de uma FD.  

O primeiro aspecto se refere aos custos, às referências constantes à acessibilidade 

(preços, valores etc), presentes principalmente em AnaMaria. Tanto as chamadas como os 

textos das matérias têm sempre um forte apelo financeiro. Os preços de produtos, técnicas 
 

17  No capítulo 2, explicamos a perspectiva bakhtiniana acerca de temas, que considera o conteúdo temático 
não o assunto específico de que trata um texto, mas sim o domínio de sentido de que se ocupa o gênero, 
podendo um mesmo tema ser trabalhado sob diferentes assuntos.  
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de beleza e objetos de decoração costumam estar vinculados à idéia do barato ou àquilo 

que pode ser feito em casa, sem maiores gastos. Em Claudia, por outro lado, os preços 

(sempre altos) de produtos de beleza, artigos de decoração e roupas da estação aparecem 

como informação sem relevância, geralmente no fim da matéria ou coluna, em letras 

quase minúsculas. Não observamos nessa revista referências a preços nas chamadas de 

capa ou nos títulos das matérias.  

Em AnaMaria, os custos aparentam ser o grande diferencial de técnicas ou produtos 

sugeridos. Eis dois exemplos nítidos dessa estratégia, já bastante trabalhada no capítulo 

anterior: “Dentes lindos por R$ 400” (AnaMaria, ed. 542, mar 2007) e “25 receitas 

caseiras de beleza. Cremes, máscaras e esfoliantes que deixam você linda da cabeça aos 

pés. A partir de R$ 0,50” (AnaMaria, ed. 540, fev 2007). Tal como nessas chamadas, a 

exaltação dos valores é recorrente na revista.   

Acrescente-se a isso o fato de que a AnaMaria põe em evidência não apenas os 

custos, mas enfatiza também a relação do ‘bom e barato’, tentando todo o tempo 

desmistificar a idéia de que só dão resultados os produtos caros ou industrializados. Ou 

seja, ainda que o custo não seja especificado, determinados itens lexicais ganham força, a 

exemplo de chamadas já citadas anteriormente como “Batom baratinho presta, sim!” 

(AnaMaria, ed. 538, fev 2007) e “29 receitas caseiras que funcionam mesmo!” 

(AnaMaria, ed. 544, mar 2007).  

Isso reflete e delimita bem a mulher-leitora de AnaMaria, de classe social de menor 

poder aquisitivo, para quem, naturalmente, interessa produtos acessíveis, muitos deles 

preparados em casa. Diferentemente, em Claudia essa perspectiva de custos e 

acessibilidade não é relevante. O que parece valer aqui é a eficiência do produto, a sua 

praticidade e se o mesmo acompanha ou não as tendências do mercado. A abordagem a 

idéias do tipo ‘faça você mesma’ quase nunca está presente na revista. Sobrepõem-se 

sempre marcas renomadas e caras, além de técnicas de última geração disponíveis em 

salões de beleza e clínicas de estética. Ratificam-se tais estratégias das duas revistas 

quando se leva em conta que a mulher de classe C brasileira, grupo no qual se insere a 

leitora de AnaMaria, tem rendimento médio que varia de R$ 485 a R$ 1.195, enquanto a 

mulher de classe A, grupo ao qual pertence a leitora de Claudia, tem rendimento mensal 

médio acima de R$ 6.564. Existem, portanto, determinadas regras e orientações dentro 
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das FDs em que estão inseridas as leitoras das duas revistas, ou seja, espaços de 

estabilidade do sentido. Regras que para Pêcheux são sempre determinadas pelas 

formações ideológicas que envolvem classes sociais, que conflitam entre si. Em 

AnaMaria e Claudia, portanto, o uso de tais apelos financeiros está diretamente 

relacionado às diferenças de classe social a que pertencem suas leitoras.   

O segundo aspecto que transparece essa mesma noção de FD ligada à luta de classes 

contempla o teor das informações de cada revista, leia-se aí a didática das matérias. Em 

AnaMaria, percebemos um teor didático muito mais presente do que em Claudia. As 

matérias do tipo bê-a-bá, que explicam passo a passo como se vestir, como fazer uma 

receita de creme caseiro ou como reconquistar o marido são muito comuns naquele 

periódico. Nesse contexto, insere-se a idéia do certo e do errado, bem recorrente na 

revista. O comprimento ideal de uma saia, os adereços certos para se usar com um jeans, 

os truques para ficar bem em fotografias ou para disfarçar quadris largos são exemplos de 

assuntos trabalhados com muita freqüência. A tentativa de ensinar a leitora é, aqui, muito 

mais evidente do que em Claudia, em que peças de vestuário, artigos e técnicas de beleza 

aparecem como sugestões, mas nunca seguidas de orientações detalhadas sobre a maneira 

correta de uso. 

Consideramos que essa postura em AnaMaria está intrinsecamente ligada à idéia da 

menor abrangência de conhecimento de sua leitora. Uma mulher que quer se sentir bela, 

na moda e aceita pela sociedade de consumo, mas que desconhece ou não costuma ter 

fácil acesso ao que ditam as tendências da moda e de comportamento. Some-se a isso o 

fato de que as referências à moda, à beleza e ao comportamento dessa mulher estão, quase 

sempre, associadas a programas de TV ou ao círculo de conhecidos do bairro onde vive. 

Essa idéia se respalda também na concepção de Pêcheux de FD com base na luta de 

classes. Levemos em consideração o grau de escolaridade das classes sociais que lêem as 

revistas AnaMaria e Claudia. Dados do IBGE mostram que, das mulheres com renda 

salarial entre R$ 485 e R$ 1195 (na qual se enquadram as leitoras de AnaMaria), apenas 

9,46% concluíram o Ensino Médio ou cursaram uma faculdade. A maior fatia desse 

grupo, 42,46%, possui apenas o Ensino Fundamental. Já no conjunto de mulheres com 

faixa de rendimento acima de R$ 6.564 (grupo no qual estão inseridas as leitoras de 

Claudia), cerca de 72% concluíram o Ensino Médio ou cursaram uma faculdade. Esses 
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dados sobre escolaridade ajudam bastante a explicar, no que se refere às duas revistas, o 

que pode e deve ser dito. 

Nesse sentido, retomando o que comentamos no capítulo 3, é grande a quantidade 

de citações que aparecem em Claudia, fato que não ocorre em AnaMaria. Na primeira, as 

matérias trazem sempre aspas de um especialista, um médico ou um psicólogo. São 

depoimentos e explicações de dois ou até três profissionais numa mesma matéria. Em 

AnaMaria, sobrepõe-se a palavra da revista ou, quando muito, uma frase de uma única 

linha de um especialista. O Outro citado, com ares de autoridade, pretende “ajudar” a 

validar o discurso citante, ou seja, tornar mais verossímil o que se afirma na matéria. São 

normalmente sujeitos eleitos por uma suposta competência e pelo prestígio que tais 

habilidades lhes conferem (RAMOS, 2006). Sobre essa competência, são bem-vindas as 

palavras de Chaui (1989, p. 7-11): 

O discurso competente é o discurso instituído. É aquele no qual a 
linguagem sofre uma restrição que poderia ser assim resumida: não é 
qualquer um que pode dizer a qualquer outro qualquer coisa em 
qualquer lugar e em qualquer circunstância. 
O que é o discurso competente enquanto discurso do conhecimento? 
Sabemos que é o discurso do especialista, proferido de um ponto 
determinado da hierarquia organizacional. Sabemos também que haverá 
tantos discursos competentes quantos lugares hierárquicos autorizados a 
falar e a transmitir ordens aos degraus inferiores e aos demais pontos da 
hierarquia que lhe forem paritários.   
 

A partir dessas noções, e calcados na perspectiva peuchetiana de FD com viés 

marxista de posições no tocante à luta de classes, inferimos que AnaMaria não se utiliza 

muito de argumentos de autoridade porque presume que sua leitora não é exigente e nem 

questiona a veracidade dos assuntos veiculados. Leitora essa, como já dissemos, de menor 

grau de escolaridade. O mesmo não se aplica para Claudia, revista na qual essa conduta 

não se configura. Aqui, as matérias ganham um ar mais sério, mais comprometido, com 

argumentos de autoridade. Postura que a publicação presume ser a esperada e exigida por 

sua leitora, de mais instrução.  

 

 

 

 

4.2 Só a classe não basta: a heterogeneidade discursiva em AnaMaria e Claudia 
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Os dois aspectos recém-vistos – a referência a preços e o teor das matérias de cada 

revista - se aplicam às idéias de Pêcheux influenciadas pelas perspectivas de Althusser, no 

tocante à luta de classes. Contudo, a noção de classe não parece esgotar os discursos das 

duas revistas. Se por um lado elas apresentam características bem pertinentes à essa 

concepção, como apresentamos no tópico anterior, por outro fica bastante claro que as 

mulheres, tanto leitoras de AnaMaria como de Claudia, têm formações ideológicas que 

vão além de suas classes sociais. Ou seja, a explicação para a visão de mundo de um 

determinado grupo não pode se dar apenas pela classe social na qual ele se insere.  

Desde os anos 80, são comuns as teses sobre o recuo da classe como categoria 

superior de explicação histórica. Diante das transformações na organização da produção, 

das mudanças na composição da classe e de mudanças das instituições e caminhos de ação 

política operária tradicional, alguns pesquisadores apontam o esgotamento das 

possibilidades de analisar a realidade social contemporânea e de propor alternativas 

políticas a partir de critérios de classe. Sobre esse aspecto, concordamos com as idéias de 

Thompson (1988) quando afirmou que o fazer-se da classe fôra um fato tanto da história 

política e cultural quanto da econômica. 

A partir de abordagens desse tipo, são percebidas algumas conseqüências nas 

análises sobre classes, entre elas o fato de que o quadro econômico informa sobre parte 

dos aspectos envolvidos na caracterização da classe, mas consciência e ação coletiva não 

podem ser tomadas como decorrências diretas de mudanças econômicas do sistema 

capitalista  (MATTOS, 2007).   

Com base nisso, fixamos agora o olhar para conceitos mais fluidos de FD, ou seja, 

menos fechados e estanques que o de FD determinada pelo estado de luta de classes. 

Trilhando o caminho aberto por Bakhtin, a partir de seu conceito de dialogismo, 

trabalharemos a noção de heterogeneidade discursiva de Authier-Revuz, em seu mais 

amplo sentido de confronto de vozes num texto. Isso porque as visões de mundo das 

mulheres-leitoras de AnaMaria e de Claudia vão além dos ‘limites’ das classes sociais. 

Antes de serem leitoras que pertencem à classe C (AnaMaria) e à classe A (Claudia), elas 

são mulheres, com interesses que vão além dos interesses de classe, como, por exemplo, 

sexualidade, maternidade, religiosidade, família, vaidade, entre vários outros. São 

aspectos facilmente verificados no mundo feminino e que não pertencem a uma exclusiva 
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classe social.  Ou seja, são formações ideológicas que transitam no universo das mulheres 

em geral.  

Como veículos onde se manifestam na linguagem formações ideológicas do 

universo feminino, AnaMaria e Claudia têm, conseqüentemente, vários pontos de 

intersecção em seus discursos. É nessa intersecção que o sentido vai se constituindo nas 

duas revistas, como mostramos nos exemplos a seguir, retomados do capítulo 3.  

QUADRO 28 
ANAMARIA CLAUDIA 

• Hoje é dia de faxina. Oba! 
 
4 Atitudes para fazer da limpeza da casa um jogo 
de sedução 
 
[...] 1. A ordem é provocar! 
Inicie sua faxina trabalhando bem pertinho dele. A 
idéia é atiçar ao máximo seu marido, como se não 
fosse intencional. Ao limpar a mesinha, 
surpreenda-o com o bumbum bem perto dele, ao 
alcance da mão. [...] No mínimo, ele vai se 
perguntar por que você acordou diferente.  
  
2. Aquela mãozinha 
Convoque o maridão para firmar suas pernas na 
escada enquanto você espana o lustre. Como o 
ideal é fazê-lo tocar você, fique bem depilada! 
Além de brindá-lo com uma panorâmica do seu 
corpo, roce o rosto e o peito dele com o bumbum 
enquanto limpa todos os cantinhos! 
 

• Sete Chaves do Sexo 
 
Que tal abrir novas portas para ser mais feliz na 
cama? 
 
 [...] Crie rituais sagrados 
Na visão tântrica, o sexo é um rito que mobiliza a 
energia feminina e masculina e pode se estender por 
horas, convidando os parceiros a sair do ritmo 
frenético do cotidiano. [...] Para se preparar a 
mulher pode fazer um exercício simples e poderoso: 
inspire dilatando a vagina e expire contraindo-a. 
Essa prática aumenta a sensibilidade do músculo 
vaginar e favorece a lubrificação. [...] Antes do 
encontro, tome um banho de purificação com 
pétalas de rosa e arrume o ambiente com flores, 
véus e velas [...] 

3. Bem molhadinha 
Tire proveito da limpeza das vidraças. Se possível, 
escolha uma porta ou janela de frente para ele. 
Deixe-o sem palavras ao pressionar 
displicentemente os seios contra o vidro enquanto 
passa o pano. Turbine esse efeito deixando a blusa 
transparente ao molhar-se “sem querer”, ou ao 
refrescar-se com o spray de água. Pode apostar: ao 
vê-la molhada a temperatura dele também vai 
subir! [...] (ed. 541, fev 2007, p. 32-33) 

 
[...] Faça Sexo Anal e Oral  
A mulher que deseja enlouquecer um homem deve 
realizar as fantasias dele. [...] O sexo anal está no 
topo do ranking.[...] Os homens também adoram 
receber sexo oral.   
 
[...] Deixe o homem pensar que é o máximo 
[...] Se você já desconfiava que o ponto G do 
homem é a vaidade, seu faro estava certo. [...] É 
mais produtivo inverter o jogo do que reclamar. 
Assuma você o papel de caçadora, desfrute de tudo 
o que o seu par pode lhe dar e depois... não atenda 
aos primeiros telefonemas dele. [...]  (ed. 547, abr 
2007, p. 187-189). 
 

 

Assuntos relativos à sexualidade estão presentes nas duas revistas e sempre 

atravessados pelas idéias da conquista, cabendo à mulher sempre o papel da sedutora que 

deve ter truques na manga para alcançar o prazer pessoal na relação, mas que só alcançará 

esse prazer ao satisfazer, primeiramente, o parceiro. Guardadas as devidas diferenças nas 
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dicas para atingir esse objetivo, as revistas deixam bem claro que a mulher deve tomar a 

iniciativa para agradar ao homem e satisfazer as suas fantasias. No que se refere a sexo, 

portanto, as duas revistas trabalham com intermináveis doutrinamentos à mulher da 

sociedade contemporânea. Executiva ou dona de casa, rica ou pobre, a mulher deve tomar 

a iniciativa para tentar ser mais feliz sob os lençóis, mas, ao mesmo tempo, se vê obrigada 

a realizar tudo aquilo que o homem busca numa parceira ideal. Ou seja, há sempre uma 

profusão de técnicas de como melhorar o prazer, com a intenção de impressionar o 

parceiro.  

Também é trabalhada, de formas muito semelhantes em AnaMaria e em Claudia, 

a noção da vaidade, sempre manifestada por meio de matérias que orientam a mulher a 

rejuvenescer, emagrecer e a se manter na moda. Percebemos que certos interesses do 

universo feminino, como beleza e moda, são atravessados, nas duas revistas, pelos 

discursos do bem-vestir, do estar em forma, nos moldes como impõe a sociedade 

contemporânea: ser magra e, para isso, viver em constante guerra contra a balança, 

apostando em dietas e programas que aliam alimentação e exercício.  

QUADRO 29 
ANAMARIA CLAUDIA 

• Acelere o efeito da dieta. 6 segredos que 
podem fazer você perder mais de 1kg por 
semana (ed. 541, fev 2007). 

 

• Morta de preguiça de entrar em forma? Um 
programa para enxugar medidas feito para 
você (ed. 546, mar 2007). 

 
• Dieta anticelulite. O cardápio ideal para 

eliminar os furinhos de uma vez por todas 
(ed. 546, mar 2007). 

• Calendário da beleza. Cuidados e 
tratamentos até dezembro: dieta do sorvete, 
peeling ultra-sônico, botox definitivo, jato 
de ar contra a celulite.... (ed. 545, fev 
2007). 

 
• Tome mais vitamina. Novas pesquisas 

mostram que essa é a solução para: 
emagrecer, manter a pele e o cabelo 
lindos, prevenir o câncer de mama, ter 
mais energia ( ed. 541, fev 2007). 

 
• 32 formas de ser mais jovem por dentro e 

por fora  (ed. 547, abr 2007). 
 

 • As tendências das passarelas adaptadas à 
vida normal (ed. 546, mar 2007). • Mais poderosa de jeans! A blusa, o sapato 

e os acessórios para dar um tchan na 
calça que você já tem (ed. 544, mar 
2007). 

 
 

  
   

Para Pêcheux (1997), em sua terceira fase (momento em que o autor se auto-

revisou e passou a considerar uma noção de FD atravessada por vários discursos), a 

relação interdiscursiva determina materialmente o efeito de encadeamento e articulação 
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do discurso. É através do pré-construído que se sustenta o efeito de universalidade. E é 

por meio do discurso-transverso que o pré-construído se mostra como algo naturalizado 

discursivamente18.  

A heterogeneidade nas revistas em análise é constitutiva, por meio de vozes que 

que reforçam o papel da mulher na sociedade, de mãe, boa esposa, sempre linda e 

magra.Vozes que povoam o universo feminino e que se manifestam nas duas revistas.  

 Em suma, as formações ideológicas manifestadas em AnaMaria e em Claudia são 

recorrentes e se entrecruzam especialmente no que se refere aos universos da beleza, da 

moda e do sexo, trabalhados há décadas pela imprensa feminina em geral. E isso fica bem 

claro a partir de todos os exemplos analisados ao longo deste estudo. 

 

4.3  Nova, porém antiga: a representação da mulher em AnaMaria e em Claudia 

Já acentuamos que as revistas femininas de nossa análise constroem seus sentidos 

na relação entre diversas FDs e que não podemos explicar seus discursos apenas pela 

posição de classes, embora alguns aspectos se enquadrem bem nessa noção.  

Fica nítida em AnaMaria e em Claudia a idéia de que a mulher, 

independentemente da classe social de que faz parte, tem interesses outros, tais como 

sexualidade, maternidade, beleza, moda e demais aspectos ligados ao universo feminino. 

E, apesar de estilos e formas diferentes, esses aspectos são apresentados de maneiras 

equivalentes, a partir de princípios e valores da atual sociedade, impondo-se ordens e 

limites às mulheres.  

A forma correta de se maquiar e de se vestir, dietas e novidades da indústria de 

cosméticos e da moda marcam as duas publicações. São retratos do consumo, o qual se 

apresenta cada vez mais próximo de um pacto de identificação e colaboração: a revista, na 

postura de amiga da leitora, mostrando o que a mulher pode e deve ser. As duas revistas 

ditam como agir no casamento, como lidar com filhos, o que vestir, o que comprar. 

 
18 Pêcheux (1997, p. 99) explica que “o pré-construído é um termo proposto por Paul Henry para designar 
aquilo que remete a uma construção anterior, exterior, mas sempre independente, em oposição ao que é 
“construído” pelo enunciado. É o efeito discursivo ligado ao encaixe sintático.”  A característica essencial 
do pré-construído é a separação entre o pensamento e o objeto do pensamento, com a pré-existência deste 
último – o real existe independente do pensamento. O pré-construído é apresentado como o “sempre já- aí” 
da interpelação ideológica que impõe a realidade e seu sentido sob a forma de universalidade (mundo das 
coisas). 
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Ajustado a tudo isso está o que, em nossa opinião, é um dos pilares das revistas em 

análise: a idéia obsessiva pela magreza e rejuvenescimento, conquistados por meio de 

dietas e programas de exercícios. É a tentativa incessante de persuadir a leitora a 

conquistar a boa forma, sempre aliada à idéia de saúde e bem-estar, alcançados, por sua 

vez, com a ajuda de cosméticos, sejam máscaras caseiras ou produtos de grifes 

renomadas. Não importa como, mas é preciso manter a juventude. Essa noção se delineia, 

mesmo que por muitas vezes de forma sutil, nas chamadas, nas fotos, no uso de 

celebridades para atrair a atenção da leitora. Mais do que veículos carregados de 

imposições, as revistas são resultados de relações de poder, que se baseiam na cooperação 

por um corpo e por comportamentos padronizados. Monta-se um corpo para ser desejado 

e formas de conduta para agir com ele e através dele. Quem compra a revista, portanto, 

compra um corpo. 

Embora essa conduta se estenda há décadas na imprensa feminina, enxergamos 

possibilidade de mudanças. Acerca disso, são convenientes as palavras de Pêcheux em sua 

auto-crítica, quando trata da noção de resistência: 

-não há dominação sem resistência: primeiro prático da luta de classes, 
que significa que é preciso ‘ousar se revoltar’ (PÊCHEUX, 1997, p. 
304). 

 

Acreditamos na existência desses espaços de resistência das leitoras, muito embora 

eles não sejam identificáveis nas marcas discursivas das revistas em análise. Não 

podemos fugir da realidade de que a mulher continua e, provavelmente, continuará a tratar 

dos cabelos, a fazer dietas, a cuidar da pele, a vestir o que está na moda, a cuidar dos 

filhos, a (re)conquistar todos os dias o marido. Apesar de novos perfis na sociedade, esses 

e outros interesses relacionados à vaidade feminina e ao seu núcleo familiar 

permanecerão. Isso é inegável. Mas é inegável também o fato de que a mulher não encerra 

o seu universo nesses assuntos. Política, economia, literatura, mercado de trabalho, entre 

muitos outros temas, também fazem parte do dia-a-dia da mulher brasileira e não são 

trabalhados pelas grandes revistas femininas.    

O restrito modelo de fórmulas prontas e idênticas adotado pelas revistas femininas 

mudará? Melhor pensar que sim. Como resistência, e funcionando como alavanca para 
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profundas transformações, cabe à mulher um importante papel de reflexão e crítica, como 

bem coloca Pêcheux (1997):  

-ninguém pode pensar do lugar de quem quer que seja: primado prático 
do inconsciente, que significa que é preciso suportar o que venha a ser 
pensado, isto é, é preciso ‘ousar pensar por si mesmo’ (p. 304). 
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CONCLUSÕES 

Foi nosso objetivo, neste trabalho, verificar semelhanças e diferenças entre 

AnaMaria e Claudia, entendidas, respectivamente, como representantes dos segmentos de 

revistas populares e não-populares do mercado editorial feminino. Partimos da observação 

de que as revistas femininas populares ganharam destaque no mercado editorial brasileiro 

na última década,  trabalhando estilos e formas bem específicos e dividindo espaço com 

revistas já consagradas. Dessa forma, direcionou este trabalho o questionamento sobre 

quais são os pontos de aproximação e de dispersão entre as revistas AnaMaria e Claudia.    

Uma vez concluída a análise do corpus, gostaríamos de retomar as hipóteses 

apresentadas no início do trabalho e que nortearam esta pesquisa. Nossa hipótese inicial 

(H.1) previa que AnaMaria e Claudia trabalhariam fortemente valores de base como 

acesso e custo. Isso se comprovou no corpus analisado, especialmente em AnaMaria, que 

trabalha esses aspectos de forma mais apelativa. A revista destaca recorrentemente 

valores, preços e relação custo x benefício em suas capas, matérias e colunas. A noção do 

bom e barato também está presente em AnaMaria, que tenta enaltecer a idéia de que é 

possível pagar pouco para estar bem vestida, bem maquiada e com o cabelo e a pele em 

dia, um trunfo para a sua leitora de menor renda. Em Claudia isso não ocorre. O valor é 

colocado como uma informação comum, embora se perceba claramente que os produtos e 

técnicas sugeridos sejam de grifes famosas, o que induz à idéia da sofisticação e poder 

aquisitivo de sua leitora.  

A segunda hipótese levantada (H.2) dizia respeito às estratégias lingüístico-

discursivas das duas revistas. Supúnhamos que as duas publicações se aproximariam no 

uso de adjetivações, metáforas e linguagem coloquial, mas se distanciariam na escolha 

dos assuntos trabalhados dentro de um mesmo tema e quanto aos investimentos 

semânticos de terminados itens lexicais. Verificamos, sim, uma semelhança no uso de 

adjetivos e substantivos que remetem ao idílico, à perfeição, à conquista do corpo ideal, 

da juventude, etc. Esse é um grande ponto em comum entre as revistas. Por outro lado, e 

aí moram visíveis diferenças, dentro de um mesmo tema, as duas publicações trabalham 

os assuntos de formas bem diferentes. Ao falar, por exemplo, de tratamentos para a pele, 

AnaMaria prefere optar por receitas caseiras, enquanto Claudia destaca as últimas 

técnicas de peeling oferecidas em clínicas estéticas. Percebemos o uso de itens lexicais e 
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expressões do cotidiano, com efeitos de sentido afinados com o grupo social do qual faz 

parte a leitora de cada publicação. 

Outra hipótese (H.3) se referia às diferenças estéticas entre as revistas. Pensávamos 

que em AnaMaria predominaria um conjunto de características plásticas de maior 

indiscrição, ao contrário de Claudia, onde prevaleceriam modos de figurativização de 

sobriedade. A hipótese se confirmou após a análise do corpus. Constatamos que esse é um 

grande diferencial entre as duas revistas. AnaMaria tem sempre diagramação confusa e 

bem colorida e fotos produzidas em estúdio, sem maiores produções. Claudia se mostra 

mais sóbria, com poucos tons combinando entre si e fotos trabalhadas em cenários 

sofisticados. A leveza na paginação de Claudia salta aos olhos, enquanto o aspecto mais 

confuso e carregado é característica marcante de AnaMaria. Convencionou-se associar o 

colorido, a mistura de fontes e a diagramação mais poluída às classes sociais menos 

favorecidas financeiramente e/ou com baixo grau de escolaridade, enquanto o leve, o 

sóbrio e o discreto no design gráfico costumam estar atrelados às classes sociais de maior 

posse e com maior cabedal de conhecimento. Isso explicaria os aspectos visuais de 

AnaMaria e de Claudia. Questionamos essa noção, uma vez que não existem parâmetros 

concretos que determinem essa associação. Apenas o consenso não nos parece suficiente 

para entender que uma mulher de menos recursos financeiros ou menos letrada dê 

preferência a diagramações pesadas, excessivamente coloridas e com fotos pouco 

trabalhadas. Entendemos que esse tipo de conduta, adotada por AnaMaria, exalta e dá 

continuidade às idéias preconceituosas da sociedade, desde sempre já trabalhadas pela 

imprensa em seu conteúdo textual, limitando o universo da leitora a princípios e valores 

retrógrados.     

A análise confirma nossa quarta hipótese (H.4), que propunha que o ethos visado 

em AnaMaria seria o de mulher voltada especialmente para os cuidados do lar e da 

família e que, apesar de menor cabedal de conhecimento e menos recursos financeiros, 

quer se manter em forma, linda e em dia com a moda. Já o ethos que se busca configurar 

em Claudia é o de mulher moderna, sofisticada, informada, com recursos financeiros e 

sem muito tempo para as atividades no lar. De forma geral, é isso o que se concretiza ao 

longo de nossa pesquisa. Ressaltamos, entretanto, a possibilidade de fissuras nessa relação 

do ethos visado com o ethos produzido. Acreditamos que, da forma como se apresenta 
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cada publicação, existe a possibilidade de que o ethos apreendido seja diferente do visado. 

Em Claudia, por exemplo, não descartamos que a apreensão do ethos possa ser de mulher 

fútil, perua, preocupada excessivamente com a beleza e com a vida profissional. 

Igualmente, em AnaMaria, a preocupação excessiva com os afazeres da casa e as 

inúmeras táticas para conquistar e reconquistar o marido abrem precedentes para que se 

apreenda um ethos de mulher muito caseira e submissa ao marido. 

 Nossa última hipótese (H.5) era de que nas duas revistas prevaleceriam os discursos 

da boa mãe, da boa esposa, da boa profissional, discursos esses que materializam as 

ideologias hegemônicas do papel da mulher na sociedade, hipótese que se confirmou 

plenamente. Apesar de organizações composicionais, estilos e conteúdos temáticos 

mergulhados no universo de suas respectivas leitoras, perpassam em AnaMaria e em 

Claudia discursos padronizados acerca da posição da mulher enquanto esposa, mãe, dona 

de casa e profissional. Discursos esses em que se sobrepõem as idéias da busca constante  

da perfeição estética (leia-se magreza e juventude), da submissão feminina frente ao 

homem, da mulher que deve se casar antes de ter filhos, que não pode descuidar da casa, 

deve saber cozinhar e tentar provar que é tão capaz quanto os homens, embora tenha que 

se conformar com salários menores que o do marido. Para induzir e ajudar a leitora a se 

tornar essa mulher-maravilha, as revistas dão dicas, conselhos e impõem limitações. Em 

AnaMaria e em Claudia, isso tudo se sustenta de forma nítida, mesmo que com 

estratégias muitas vezes diferentes.  

A despeito das mudanças pelas quais a imprensa vem passando ao longo dos anos, 

fortemente influenciadas por novos formatos editoriais e pelas conquistas femininas na 

sociedade, as revistas ainda se valem de fórmulas arcaicas e discursos de todo o sempre 

para atrair a leitora. Essa foi uma de nossas constatações mais contundentes: apesar de 

exaltarem o novo, o  moderno e o atual, os discursos das duas revistas ainda são muito, 

muito antigos. 

Esperamos que este estudo sirva aos estudantes de comunicação, aos jornalistas que 

atuam no mercado editorial feminino e aos pesquisadores que se interessam pela imprensa 

voltada para a mulher. O conhecimento mais aprofundado desse segmento jornalístico, 

popular ou não-popular, leva a reflexões e análises sobre o papel da mulher na sociedade e 

de que forma esse papel é perpetuado por importantes e reconhecidas publicações 
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brasileiras. Acreditamos que compreender a maneira como a mulher é tratada pelas 

revistas gera questionamentos, que, por sua vez, podem acarretar mudanças significativas 

nesse nicho editorial. Por fim, gostaríamos de resumir as principais semelhanças e 

diferenças verificadas ao longo deste estudo no quadro a seguir.   

QUADRO 30 
ANAMARIA X CLAUDIA 

SEMELHANÇAS 
ANAMARIA X CLAUDIA 

 DIFERENÇAS 
·         Beleza, moda, decoração e sexo são temas 

recorrentes em todas as edições.  

·          As duas revistas trabalham assuntos 
parecidos, tais como tratamentos para a pele e 
cabelo,  dietas, dicas para redecorar a casa, 
tendências da moda e truques para melhorar a 
relação sexual. 

·          AnaMaria: maior presença de adjetivos e 
indicadores modais relativos às idéias de certo e 
errado, obrigatório e necessário. Uso recorrente 
de cifras, palavras e expressões ligadas à idéia de 
baixo custo. O preço é sempre um grande atrativo 
das matérias.  

·          Claudia: não dá destaque à idéia de 
acessibilidade e os  preços parecem ser detalhe. 

·          Forte interatividade com a leitora. As 
revistas chama a leitora de ‘você’.  

·          AnaMaria: vocabulário do dia-a-dia, com 
investimentos semânticos que se encaixam 
melhor no perfil da mulher de menos recursos 
financeiros e menor grau de escolaridade. Textos 
curtos. Cores vibrantes, diagramação confusa e 
grande mistura de fontes. Fotos feitas em estúdio 
ou aproveitadas de material de divulgação. 

·          Uso de adjetivos e substantivos, ligados à 
idéia de juventude e beleza que remetem ao 
idílico e à perfeição.  

·          Uso de metáforas. As revistas  utilizam, 
com freqüência, determinados termos que já 
fazem parte do universo feminino, tais como 
‘eliminar’, ‘combate’, ‘guerreira’.   

·          Claudia: vocabulário mais prolixo. Textos mais 
extensos nas matérias. Tons suaves, diagramação 
limpa e poucas fontes. Fotos bem trabalhadas, 
com cenários bastante produzidos. 

·          Perpassam nas duas revistas vozes que 
reforçam o papel da mulher na sociedade: o 
papel de mãe e esposa dedicada, de mulher 
antenada com o que dita a moda e sempre 
linda e magra. 

·          AnaMaria: representada por meio de um fiador 
que tenta encarnar a mulher de menor renda, 
muitas vezes dona de casa, com mais necessidade 
de receitas didáticas, de orientações em geral. 

·          Claudia: busca construir um ethos de mulher 
sofisticada, moderna, que trabalha, tem mais 
recursos financeiros, dá preferência à praticidade 
ao invés de receitas caseiras.  

  ·          AnaMaria: Teor didático das matérias é forte 
característica. Ensina a se vestir, a se maquiar, a 
conquistar os homens, partindo do pressuposto do 
menor cabedal de conhecimento de sua leitora. 
As celebridades aparecem como modelos de 
conduta ou modismos.  O discurso do outro está 
presente de forma delimitada por meio de 
citações de especialistas, mas em menor número 
do que em Claudia.  

·          Claudia: As celebridades dão entrevistas sobre 
carreira e ilustram matérias e editoriais de moda. 
O discurso do outro também está presente de 
forma delimitada por meio de citações de 
especialistas.  
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                           APÊNDICE A – EDITORIAS DE ANAMARIA 

Da redação: editorial da revista.   
Gente: fotos e pequenas notas sobre as celebridades que marcaram a semana.  
Crônica da Xênia:  crônica sobre temas diversos assinada por Xenia Bier, que já fez parte da 
equipe do programa TV Mulher, exibido nos anos 80 na TV Globo. 
Jornal da AnaMaria: frases de famosos, pequenas notícias com temáticas diversas (novas 
descobertas científicas, seção Sobe & Desce de celebridades, dicas de finanças, dicas de 
lançamentos de CDs e DVDs. 
Capa: maior matéria da revista. O tema muda a cada semana: moda, saúde, beleza, etc. Traz 
sempre como destaque uma artista que estampa a capa da edição.  
Moda, Beleza, Dieta, Saúde, Educação, Família, Sexo, Bichos, Casa, Artesanato, Bem-
Estar, Dinheiro, Teste e Feliz com seu Corpo: títulos das seções trabalhadas em forma de 
matéria. Algumas delas ganham pequenas colunas, com dicas extras. Nem todas são 
publicadas sempre, caso da seção Artesanato, Bem-Estar, Dinheiro e Teste. 
Especialistas: seções de perguntas feitas pelos leitores sobre assuntos diversos (em geral 
sobre nutrição, saúde, direitos e casa), com respostas de especialistas  que são consultores da 
revista.   
Horóscopo: as previsões de cada signo para a semana.  
Novelas: resumo dos capítulos das novelas.  
Cartas: espaço dedicado a sugestões, reclamações, dúvidas e elogios das leitoras. Em geral 
publica fotos dos leitores.  
AnaMaria Classificados: pequenos anúncios relativos a serviços de beleza e estética, 
cabelos, produção de brindes e presentes, mercado de trabalho, negócios, planos de saúde e 
segmento alternativo.  
Gasparetto e você: artigo assinado pelo escritor Luiz Antonio Gasparetto.  
AnaMaria Receitas: encarte da revista que traz receitas com edições temáticas. Ex.: doces 
rápidos, almoço de Páscoa, almoço de domingo, ceia de Natal.   
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                     APÊNDICE B – EDITORIAS DE CLAUDIA 

 
Eu e você: editorial da revista 
Sua opinião: espaço dedicado a sugestões, reclamações, dúvidas e elogios das leitoras. 
Horóscopo: previsões com destaque para o signo do mês. 
Claudia On line: dicas de sites, inclusive o da própria revista, e notícias do mundo 
virtual.  
Conversa com Danuza: crônica assinada por Danuza Leão, jornalista e escritora.  
Inspiração: frases ou pensamentos célebres de mulheres que marcaram época no mundo. 
Carta de Fernanda Young: artigo da escritora, roteirista e apresentadota de TV, 
Fernanda Young, sempre com palavras de estímulo e bem-estar. 
Conexão Claudia: coluna de Patrícia Zaidan, com notas ‘zero’ e ‘dez’ para temas de 
interesse geral, artistas em alta, assuntos curiosos etc.  
Fique mais bonita, Balcão de beleza, Aula de beleza, Consulta de beleza, De visual 
novo: colunas sobre beleza, com dicas de especialistas, sugestões de novos produtos, 
seção ‘antes’ e ‘depois’. 
Claudia matéria: grande matéria com temáticas diferentes a cada edição: política, 
Internet, celebridades etc.  
Na última moda, Vitrine de acessórios, A escolha da editora, Esta moda vai durar e 
Básicos de Claudia: colunas de moda com sugestões de combincações, dicas de 
acessórios que são tendência, figurinos escolhidos pela editora, peças báscias em preços 
diversos.  
Amigo bicho: coluna dedica a novidade sobre o universo dos animais domésticos, com 
dicas úteis para os proprietários.  
Coisa de criança: dicas e seção de pergunta-resposta de pais e especialistas quanto à 
educação.  
Turma teen: dicas e seção de pergunta-resposta de pais e especialistas quanto à 
educação.  
Morar bem: dicas de decoração.  
Boa viagem: dicas de destinos nacionais e internacionais.  
A lei e você: perguntas de leitoras sobre questões jurídicas e respostas de especialistas 
que prestam consultoria à revista.  
Estrela da capa/capa: grande matéria ou editorial de moda com a celebridade que 
estampa a capa da edição.  
Mulheres à frente do seu tempo: matéria dedicada a mulheres que entraram para a 
História.  
Emoção e espiritualidade, Atualidades e gente, Saúde e nutrição, Casa e consumo, 
Famílias e filhos, Amor e sexo, Carreira e trabalho, Beleza e saúde: títulos de seções 
trabalhadas em forma de matéria. Grande parte delas está presente em cada edição, ,as 
algumas podem aparecer esporadicamente. Amor e Sexo e Beleza e saúde, por exemplo, 
nem sempre estão presentes. Também não existe uma rigidez quanto à ordem das 
reportagens e colunas. Elas cumprem una determinada seqüência, mas há vezes em que 
certas colunas aparecem antes de outras numa determinada edição, o contrário 
acontecendo na edição seguinte. Eventos ou acontecimentos especiais de uma 
determinada época também pode ganhar destaque e grande reportagens (ex. Jogos 
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Panamericanos no Rio de Janeiro).  
Os livros que a gente ama: sugestões de leitura, lançamentos de títulos.  
Curvas perigosas: quadrinhos da chargista e cartunista argentina Maitena.  
Claudia Comida & Bebida: encarte com receitas.  
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ANEXO A:  Dicas para Colecionar (AnaMaria, ed. 538, fev 2007, p. 25) 
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ANEXO B: Fique Mais Bonita (Claudia, ed. 548, mai 2007, p. 49) 

                              
 

 

 

 

 

ANEXO C: Balcão de Beleza (Claudia, 547, abr 2007, p. 60) 
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ANEXO D: Aula de Beleza (Claudia, ed. 546, mar 2007, p. 64)  

      
 

 

 

 

 

ANEXO E: Consulta de Beleza (Claudia, ed. 545, fev 2007, p. 52) 
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        ANEXO F: De Visual Novo (Claudia, ed. 546, mar 2007, p. 68)  
 

                                                      
 
  
           
 
 
 
                ANEXO G: Na Última Moda (Claudia, ed. 546, mar 2007, p. 82) 
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        ANEXO H: Vitrine de Acessórios (Claudia, ed. 545, fev 2007, p. 70) 
 ANEXO H    
 

 
   

 
 
 
 

ANEXO I: A Escolha da Editora (Claudia, ed. 548, mai 2007, p. 92) 
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ANEXO J: Esta Moda Vai Durar (Claudia, ed. 547, abr 2007, p. 84) 

           

                                                   
 

 
 
 
 
 

ANEXO K: Básicos de Claudia (Claudia, ed. 548, mai 2007, p. 72-73) 
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                    ANEXO L: Morar Bem (Claudia, ed. 545, fev 2007, p. 96) 
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