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RESUMO 

A imprensa feminina nasceu como Jornalismo feito por mulheres. Hoje, ela é um segmento 

direcionado para o público feminino, feito nos moldes do que acreditam ser de interesse dele. 

Nas bancas de revistas, é possível observar uma grande variedade de publicações desse 

segmento, com alguns padrões, como a presença de mulheres célebres em suas capas. No 

presente trabalho, comparamos três capas de três publicações diferentes, todas de agosto de 

2013: Claudia, Lola Magazine e TPM. O intuito é analisar como as publicações se diferem 

entre si e o que elas refletem da sua leitora. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Jornalismo Comparado; Imprensa Feminina; Claudia; Lola 

Magazine; TPM.  

 

INTRODUÇÃO 

A imprensa feminina é um tema pouco explorado cientificamente no meio acadêmico 

da Comunicação Social. Embora seja um assunto cheio de contornos peculiares, articulações 

sociais, econômicas e culturais, ainda existe a dificuldade de definição do que é o Jornalismo 

feito para mulheres. Nas bancas de jornais, as revistas femininas são identificadas pelas capas 

com mulheres, modelos ou celebridades, vestidas com roupas de determinada marca, além das 

manchetes anunciando assuntos que são, de acordo com um estereótipo social, do interesse 

feminino. Mas a contemporaneidade estabeleceu subjetividades para os significados e colocou 

em discussão conceitos.  
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Hoje, a imprensa feminina é plural. Somente o Grupo Abril, uma das mais influentes 

empresas de Comunicação da América Latina, tem 17 publicações periódicas dirigidas às 

mulheres, dentro do Brasil. Moda, saúde e celebridades são, no caso da editora, as temáticas 

mais presentes. Uma das questões centrais da imprensa feminina é justamente definir o que 

são essas temáticas separadas por gênero, e o que define um assunto interessante ou 

desinteressante para a mulher.  

A jornalista Dulcília H. Schroeder Buitoni, em seu livro A Imprensa Feminina, de 

1990, admite que apesar dos questionamentos sobre a conceituação do que é ou não de 

interesse feminino, existem alguns temas que predominam no gosto da mulher, e são 

amplamente explorados no mundo todo. “Quase não há revista que não trate, de alguma 

maneira, do tema coração. O enfoque pode ser o romance, o melodrama, a análise, o sexo.” 

(BUITONI, 1990, p.22) 

Historicamente, a imprensa feminina surgiu como, justamente, um “consultório 

sentimental”, na definição de Buitoni. A tendência foi levar para o Jornalismo o que até então 

era literatura. O primeiro periódico feito para mulheres, o Lady’s Mercury, nasceu em 1693, 

na Inglaterra. Depois dos assuntos do coração, a moda também era tópico predominante.  

 

A imprensa feminina nasceu sob o signo da literatura, logo depois 

acompanhado pelo da moda. Nos primeiros tempos, moda e literatura 

dividiam a atenção. Os direitos femininos entraram em cena nos séculos 

XVIII e XIX, às vezes como dominantes. Paralelamente, os signos da 

utilidade iam-se introduzindo e ganhando espaço: trabalhos manuais, 

conselhos de saúde, de economia doméstica”. (BUITONI, 1990, p. 22) 

 

 

No Brasil, depois da introdução tardia da imprensa, a mulher começou a receber 

atenção nas publicações na primeira metade do século XIX. Como explicou a doutora em 

História Social Sandra Lúcia Lopes Lima, em 2007, no artigo Imprensa Feminina, Revista 

Feminina – A Imprensa Feminina no Brasil, o jornal voltado para esse público surgiu 

primeiramente como informação feita por mulheres. Posteriormente, surgiu a ideia de 

imprensa para mulheres. A Revista Feminina foi a primeira inteiramente dedicada ao público.  

 

A Revista Feminina, publicação ‘escrita’ e dirigida por mulheres, 

inteiramente voltada ao público feminino, criada no início do séc. XX (1914 

– 1936), não foi uma iniciativa pioneira na imprensa brasileira. Corajosas 

percursoras, mais ousadas em suas denúncias ou conformadas com a 

condição que a sociedade lhes impunha, já haviam aberto caminho. No 

entanto, a Revista Feminina veio ocupar um espaço importante no variado e 

numeroso universo de publicações da época. (LIMA, 2007, p. 230) 
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Os hábitos, gostos e opiniões das mulheres mudaram com o passar do tempo. O seu 

lugar na sociedade mudou, a maneira como o sexo feminino era visto foi transfigurada. A 

imprensa feminina acompanhou a tendência, até a atualidade, quando chegam às mãos da 

leitora modelos prontos de como fazer sexo bem, como cozinhar bem, como ser uma mulher 

bem-sucedida. Ou seja, a mulher metamorfoseou-se de maneira tão múltipla, que hoje pode 

parecer interessante para as publicações dirigidas que existam fórmulas em que o seu público 

possa querer encaixar-se.  

Para analisarmos comparativamente a imprensa feminina no Brasil, tomaremos como 

exemplo as capas de três publicações nacionais dirigidas, todas mensais, de agosto de 2013: 

Lola Magazine, Claudia (ambas da Editora Abril) e TPM, da Editora Trip. As três são revistas 

voltadas ao público feminino que, via de regra, trazem mulheres célebres em suas capas.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

CLAUDIA 

A revista Claudia foi a terceira revista lançada pela Editora Abril para o público 

feminino, em 1961. Hoje, de acordo com o site da editora, a tiragem da revista é de 444 mil 

exemplares, sendo que mais de 305 mil é direcionado para assinaturas.  

 

Claudia (...) 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. (...) Por outro lado, Claudia inaugurou um novo estilo 

de editar moda, beleza, culinária e decoração. Toda uma infra-estrutura de 

produtoras de moda, fotógrafos e manequins foi-se formando ao longo dos 

anos. (...) Procura adequar-se às exigências do mercado. Houve época de 

publicar reportagens mais polêmicas, temais mais intelectualizados, mas seu 

grande filão, além da moda, é o mundo doméstico.” (BUITONI, 1990, p. 49 

– 50) 

 

Com 52 anos de vida, Claudia ainda usa a mesma fórmula do sucesso para atrair 

leitoras. Na capa de sua edição de agosto de 2013, a atriz brasileira Letícia Sabatella usa um 

vestido de Alexandre Herchcovitch e um colar Louis Vuitton. Na chamada para entrevista 

com ela, uma frase reflexiva: “aprendi a seguir no meu tempo, no meu passo, no meu ritmo”. 

Com semblante calmo, cabelos cuidadosamente armados e pose despretensiosa, é quase 

possível concluir que Letícia é uma mulher calma, serena, que atingiu todos seus objetivos e 

hoje tem sucesso. Além de, claro, estar sempre muito bem vestida e maquiada. Isso antes 

mesmo de chegar à reportagem.  
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Claudia vende modelos de mulheres bem-sucedidas e felizes com si mesmas. No 

caso da capa de Letícia, a postura atrai leitoras que querem essa serenidade anunciada. Se vier 

acompanhada de beleza, melhor ainda. A manchete que anuncia a atriz é a menor da capa, que 

conta com doze.  

A chamada principal da capa anuncia O Poder da Mudança, com um subtítulo: 15 

brasileiras que revolucionaram a moda, a política, os costumes... Outro exemplo do que 

Buitoni chama de “busca de identidade da mulher de classe média urbana”.  É como se 

Claudia tentasse, através de apenas uma capa e doze manchetes, anunciar a fórmula da 

perfeição para a mulher moderna em busca de si mesma. Jornalismo vendido como autoajuda 

em bancas de revistas. 

Indo adiante nas manchetes, encontramos os assuntos “prediletos”, já enumerados 

por Buitoni. Primeiramente (no caso dessa capa específica) vem a beleza. Beleza Sob Medida 

é a chamada, que vem seguida por O batom vermelho que combina com você, A franja que 

tem tudo a ver com seu estilo e Os tratamentos baseados no seu DNA. É a revista falando 

diretamente com a leitora, dizendo que em suas páginas existem respostas para ela, e sugere 

que são respostas personalizadas.  

As chamadas para moda são sazonais. Especificamente na edição de agosto de 2013, 

Claudia publica Moda para qualquer clima: a leveza dos tricôs em tons pastel. E ainda: A 

elegância sem esforço das pelas minimalistas (tudo em looks fáceis de montar!). Variando 

sobre um mesmo tema, a publicação apela para a leitora que quer ser prática. Econômica 

também: Pesquisa de mercado: 75 achados de moda que cabem no seu bolso anuncia outra 

chamada, destacada no topo da página.  

A chamada para a costumeira dieta da moda é ponderada. Questiona até que ponto é 

saudável se arriscar em dietas: Fast Diet: Os prós e contras dessa nova febre para emagrecer. 

Não que essa “febre” seja nova, mas a proposta da capa é atrair para algo possivelmente novo.  

Futuro, dinheiro, sinceridade também são temas de chamadas. Para a mulher que 

também é esposa, mãe, dona de casa, além de bem-sucedida, duas manchetes são 

direcionadas: Briga Boa: Como as desavenças ajudam a melhorar o relacionamento e 

Família à mesa: O que podemos ensinar aos nossos filhos durante as refeições.  

Ao vender essas notícias, a revista está vendendo o sonho da mulher ideal. Ao juntar 

todas as manchetes e acreditar que elas farão das leitoras pessoas melhores, é possível 

concluir que a mulher ideal de Claudia é bela, está na moda, cuida da sua beleza e saúde, é 
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magra, poderosa, boa mãe e fantástica esposa. Aqui cabe uma análise sobre como a mulher é 

retratada na imprensa brasileira.  

“Utilizando o conceito de gênero como diferença sexual estabelecido por Teresa de 

Lauretis e a situação da mulher explicitada por Simone de Beauvoir e Virginia Woolf” 

(RODRIGUES, 2004, p.1), a jornalista Luciana Vargas Rodrigues analisa a representação da 

mulher na imprensa feminina em trabalho apresentado ao NP 13 – Comunicação e Cultura da 

Minorias, do 5º Encontro dos Núcleos de Pesquisa da Intercom.  

No estudo, é analisado justamente um exemplar de Claudia (edição número 10, de 

2004), e as conclusões da autora sobre o material são semelhantes ao observado nesta presente 

análise: 

 

Apenas analisando a capa podemos notar o objetivo desse tipo de mídia. Esta 

edição traz na capa a foto de uma mulher famosa, linda e muito bem-

sucedida: Xuxa. Ela retrataria o modelo ideal de muitas mulheres e, 

principalmente, das leitoras desta revista. Nas chamadas, encontramos títulos 

como: ‘Encontrar um homem pela internet. A agonia, o êxtase, os fatos’; 

‘Como criar um filho com inteligência financeira’; ‘Em crise de energia 

emocional? Soluções para encher o tanque já’; (...) Estas foram as ‘receitas’ 

dadas pela revista para ‘melhorar’ a vida das mulheres. (...) O objetivo da 

revista é que, seguindo as dicas dessas matérias, a mulher vai estar muito 

bem no verão, ou seja, vai estar de acordo com o modelo feminino 

estabelecido pela sociedade e ratificado pela mídia. É um veículo que vende 

sonhos. (RODRIGUES, 2004, p.2) 
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LOLA 
 

A revista Lola Magazine sofreu de uma morte prematura. Publicada pela primeira 

vez em outubro de 2010, encerrou suas atividades em agosto de 2013, na 35ª edição, a tratada 

nesse trabalho. Ainda de acordo com o site da Editora Abril, a última edição da revista teve 

tiragem de 70.943 exemplares. Em sua primeira edição, trouxe a atriz estadunidense Angelina 

Jolie, em pose sorridente e descontraída, na foto em preto e branco. A promessa era de uma 

revista atual, moderna, com uma nova visão da mulher. “Instigantes, inspiradora, irreverente”, 

dizia o slogan da publicação. 

A 35ª edição tem em sua capa a atriz Maitê Proença, sorrido, passando a imagem da 

descontração. Por mais que também seja uma publicação Abril, a revista Lola é feminina, mas 

tenta romper com alguns preceitos. Ela não tem, por exemplo, uma editoria de culinária, 

embora mantenha a moda e saúde em destaque.  

Pela capa é possível perceber a intenção da revista: atrair a mulher madura, moderna, 

da faixa etária entre 35 e 50 anos, faz parte da classe A, tem vasto acervo intelectual e que é 

jovem em sua essência. Ou gostaria de ser, já que, em uma observação menos profunda, a 

imprensa feminina vende um modelo de o que é interessante ser (e, consequentemente, o que 

é importante ter e fazer para ser). A atriz brasileira que estampa a capa é um modelo de 

satisfação pessoal com o seu ser. 

  

Tendo em vista a diversificação de exemplares voltados para o público 

feminino Claudia e Lola se diferenciam, principalmente, pelo conceito a que 

elas se propõem. Na primeira, o conceito da mulher multifacetada está 

presente em cada uma de suas seções. Na segunda, a presença de elementos 

subjetivos transformam a leitura e a observação em uma experiência mais 

intensa. Uma é mais voltada para a realidade do dia a dia da mulher. Na 

outra, a moda e as artes gráficas são pano de fundo para atrair o leitor, 

aliadas a conteúdos como entrevistas, reportagens e colaborações de famosos 

na escrita de textos opinativos. (CUNHA, C.C.; CUNHA, F.M.; OLIVEIRA, 

M.P.C., 2012, p. 4) 

 

 

A 35ª Lola Magazine traz sete manchetes, mais uma linha de chamadas na parte 

inferior da capa. A manchete principal diz respeito à moda e comportamento: NOVO LUXO – 

Amor que fica: sapatos & bolsas pretinhos; Makes que tratam a pela; Executiva, descolada, 

esportista: look para todas; O horóscopo sem erro de Susan Miller. Em um combo que inclui 

até mesmo Astrologia, Lola chama a mulher moderna para ler sobre diversos assuntos.  
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Na chamada para o texto da capa, mais um indicativo de que Lola não é para 

qualquer uma: Maitê: além de linda, escritora de primeira grandeza, Por Carlos Heitor 

Cony. Ou seja, um escritor famoso escrevendo sobre a literatura de uma atriz bela. 

Referências para quem tem bagagem cultural ou se interessa em ter. Depois, a segunda 

manchete: Vamos vadiar! Descansar virou a grande subversão! Por Paulo Miklos. Mais uma 

vez, referências a um universo cultural amplo. Outro colaborador dessa edição é o músico 

Humberto Gessinger, anunciado na chamada CUMA?? O abismo entre o que é dito e a forma 

de dizer.  

A capa também traz uma chamada para uma reportagem sobre o ator Rodrigo 

Hilbert, com fotos exclusivas feitas por sua esposa, a também atriz Fernanda Lima. Na parte 

inferior da página, tópicos sobre o que pode ser encontrado no magazine: Um giro na 

Tailândia + Vinhos em Barcelona + Delícias em San Sebastián + Jogo rápido em Ushuaia. 

Um giro pelo mundo também não é para qualquer uma.  

Mas a chamada mais interessante dessa edição talvez seja: Descanso da pantera – 

Angela Davis, caçada pelo FBI e amada pelos Beatles e Rolling Stones, é agora uma bela e 

tranquila setentona. Aqui, podemos imaginar que essa reportagem é quase um romance sobre 

a personagem. Um relato que serviria de inspiração para a leitora, que possivelmente quer ser 

uma “bela e tranquila setentona”.  
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TPM 

A terceira revista feminina analisada aqui é TPM. Ela foi escolhida para esse trabalho 

por chamar atenção com uma metalinguagem que ironiza a própria imprensa feminina, 

questionando estereótipos e os limites do que é vendido para o público. Lançada em 2001, 

hoje tem tiragem de 50 mil exemplares por mês. Recebeu o Prêmio Esso de Jornalismo duas 

vezes (2005, 2012) pela criação gráfica de reportagem e foi eleita, também por duas vezes 

(2006, 2007), a melhor revista feminina do país, título concedido pela Revista Imprensa.  

 

Com uma abordagem natural e cheia de originalidade, a Tpm traz os temas e 

debates mais instigantes do universo feminino por meio de matérias que 

expressam o dia a dia das mulheres que não se viam refletidas nas páginas 

das revistas femininas convencionais. A revista nasceu com o objetivo de 

atender às mulheres insatisfeitas com o tratamento dispensado a elas pela 

maioria das publicações femininas do país. Com um conteúdo moderno, 

inteligente e inovador, a Tpm expressa a realidade de mulheres com total 

acesso a cultura e informação e que querem refletir sobre a sua condição, o 

mundo e a vida com leveza e inteligência. (TRIP Editora) 

 

 

Na edição de agosto de 2013, a revista chega até as bancas com uma capa que chama 

a atenção. A atriz Alice Braga veste um maiô justo, posando para foto com olhar sexy e 

cabelos esvoaçantes. As chamadas não passam despercebidas nem por quem já consumiu 

muita imprensa feminina sensacionalista. 17 truques de beleza de Alice Braga (quase tão 

bacanas como uma plástica!); 274 roupas incríveis para virar outra pessoas; Fique mais 

magra que a sua melhor amiga; Horóscopo da dieta: descubra o alimento funcional do seu 

signo; Exclusivo: 100 maneiras de segurar seu homem; Como gabaritar no teste do sofá; 

Bumbum de aço: ele quer e você vai ter (em apenas 10 minutos!!!); e a melhor de todas: 

Bulimia do bem, a hora certa de botar para fora.  

Mas quem comprou a edição achando que encontraria essas receitas absurdas se 

enganou. A página 3 da revista é uma segunda capa, onde a atriz Alice Braga posa para 

fotografia com ar descontraído, usando shorts e camiseta, sem maquiagem, sorrindo. Na 

legenda da foto: A atriz Alice Braga com cara, corpo e sorriso de... Alice Braga. E a chamada 

única, centralizada na página-capa: Pra que mentir? Pergunta: Por que se mente tanto para 

as mulheres quando o assunto é beleza, moda, relacionamento ou, para dizer a verdade, 

qualquer coisa? Resposta a partir da página 48.  

Na página 2, o editorial escrito pelo diretor editorial da TPM, Fernando Luna, ironiza 

as “mentiras” que a imprensa feminina vende. Com o título de “Uma verdade inconveniente”, 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014  

9 
 

 

o editorial fala sobre manchetes que saem nas revistas anunciando coisas impossíveis e 

questiona o motivo dessas publicações. Ele chama isso de “maluquice disfarçada de 

reportagem”.  

A coisa toda se tornou perigosamente comum, tão comum que esta capa-

paródia da Tpm, com a Alice Braga hiperphotoshopada e cercada por 

chamadas bizarras, se mimetiza perfeitamente na paisagem artificial das 

bancas. Para a passante desavisada, vai ser mais uma mulher que não existe 

vendendo promessas que não se realizam”. (LUNA, 2013) 

 

 
 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Para esse presente estudo, a capa da TPM  parece metalinguagem: imprensa feminina 

falando dos calos da imprensa feminina. Ou talvez a publicação da editora Trip seja diferente 

e não venda receitas fantásticas de coisas impossíveis. Julgando apenas pela capa, é provável 

que ela seja diferente mesmo. Mas é importante observar que esse estudo está apenas nas 

margens do assunto, navegando pelas capas de três publicações para o público feminino e as 

comparando. Para responder com mais propriedade a esse questionamento, é necessário 

mergulhar pelas páginas de cada uma das edições já publicadas e emergir com fatos.  

O tópico não é amplamente estudado, como já foi dito no início desse texto. Mas 

existem outros trabalhos sobre, que não foram citados aqui. É o caso, por exemplo, do 

trabalho mais atual de Buitoni sobre imprensa feminina, o livro Mulher de Papel, de 2011. 
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São 240 páginas analisando a representação da mulher na imprensa feminina brasileira, 

baseando-se no contexto sociocultural de cada época.  

Para entender, de fato, como o Jornalismo feito para mulheres passou de informativo 

para receitas de bolo, é necessário descobrir mais sobre as duas pontas do fenômeno, quem 

faz e quem compra. Talvez, a mulher queira apenas as receitas milagrosas para emagrecer, e 

não uma reportagem aprofundada sobre o factual. Impossível fazer previsões ou fincar 

opiniões sem ter o embasamento científico.  

A amostra usada nesse trabalho é pequena quando a amplitude do assunto é 

analisada. O intuito aqui é apenas entreabrir um debate diante dessas publicações, 

descortinando o assunto para merecidas pesquisas mais aprofundadas. 
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