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RESUMO 

 

Este trabalho investiga as rupturas e permanências entre duas décadas da mulher representada 

pela revista Claudia. Desde seu surgimento, a publicação apontou como um grande destaque 

na imprensa feminina no Brasil. Nos dias de hoje, ela ocupa o espaço privilegiado de maior 

revista feminina do país, há 55 anos no mercado com uma proposta parecida com a original. A 

investigação, então, parte das publicações da década de 1960, quando surgira, a fim de 

identificar como se deu as atualizações para os novos tempos e qual seria a fórmula editorial 

que a manteve no mercado até os dias atuais - representados na pesquisa pelas publicações da 

primeira metade da década de 2010. A partir de análises dos principais conteúdos veiculados 

nessas duas décadas, são discutidos mudanças e continuações nos perfis de consumo e na 

identidade feminina, de acordo com a disseminação de hábitos culturais e modismos pela 

revista.  

  

Palavras-chave: Representação, mulher brasileira, identidade, revista Claudia. 

 

 

 

  



 

 

   

ABSTRACT 

This work investigates the ruptures and stays between two decades of the woman represented 

by Claudia magazine. Since its inception, the publication has pointed out as a major highlight 

in the Brazilian women's press. Nowadays, it occupies the privileged space of the country's 

largest women's magazine, 55 years ago in the market with a proposal similar to the original. 

The investigation, then, was part of the publications of the 1960s, when it emerged, in order to 

identify how the updates to the new era occurred and what would be the editorial formula that 

kept it in the market until today - represented in the research by the publications Of the first 

half of the decade of 2010. Based on analyzes of the main contents conveyed in these two 

decades, changes and continuations in consumer profiles and feminine identity are discussed, 

according to the dissemination of cultural habits and idioms by the magazine. 

  

Keywords: Representation, Brazilian woman, identity, Claudia magazine. 
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1 – INTRODUÇÃO 

Ao chegarmos a uma banca, encontramos um mundo de belas imagens com os mais 

variados temas, podemos viajar para terras distantes, aprender o passo a passo de técnicas de 

desenho, pintura e artesanato, conhecer um pouco mais sobre história e filosofia, e nos 

inteirarmos sobre esportes, carros e até economia. Além de nos proporcionarem um pouco sobre 

o infinito universo de possibilidades, as revistas nos encantam com temas e imagens capazes 

de nos entreter. É difícil manter o olhar fixo, mesmo quando buscamos uma publicação 

específica. Muitas vezes me peguei fascinada, imersa nas imagens impressas e torcendo para o 

jornaleiro demorar um pouco mais para encontrar o que havia pedido e, assim, ter mais tempo 

para percorrer o olhar sobre o mundo exposto nas capas. A diversidade é tão grande que sempre 

haverá mais de uma publicação para despertar interesse e, para os leitores mais ávidos, o difícil 

é sair com apenas um título nas mãos.   

Atualmente, existe uma enorme diversidade do mercado de revistas em função de 

conquista de maior audiência. Além de suas variadas temáticas e públicos alvos específicos, 

elas também se atualizaram em materialidade, com edições impressas e digitais. O 

desenvolvimento gráfico atual é um forte aliado a essas produções, que contam com cores e 

diagramações cada vez mais aperfeiçoadas. E, principalmente, nas bancas, onde essas 

publicações se concentram, as capas exercem papel fundamental como motivador no que tange 

despertar o interesse no leitor.  

O ar de lazer nelas contido se difere bastante da cotidianidade jornalística, mas sua 

justaposição de imagens, fotografias e matérias diversas não deixam de se apresentar como uma 

interseção entre mídia e sociedade, propondo de algum modo uma reflexão sobre o 

contemporâneo (TAVARES; SCHWAAB, 2013). Como veículo midiático, sua construção está 

diretamente relacionada a constituição da sociedade ao seu redor e do público ao qual visa 

alcançar. A escolha de um título traduz um hábito cultural e indica maneiras de apropriação do 

cotidiano, sendo uma referência de posturas e comportamentos. Assim, as revistas cumprem 

uma função que vai muito além de informar, elas articulam essa dimensão cultural e servem 

como referências para seus leitores se enquadrarem dentro de um grupo social. 

Com um posicionamento que se adequa ao período que contextualiza, as revistas se 

tornam um representativo documento histórico. A qualidade de impressão e durabilidade das 

edições permitem que sejam um excelente meio para os pesquisadores refletirem sobre as 

modificações nos processos comunicacionais e sociais ao longo de determinado período.  
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Voltando para a banca e para a diversidade que a compõem, as revistas femininas são 

soberanas em número e apelo visual (BUITONI, 2014). A imprensa direcionada às mulheres se 

sobressai por seus desdobramentos, em que muitos trabalham com assuntos específicos, 

possibilitando a existência de nomes de grande representatividade na imprensa feminina. Parte 

deles, principalmente os que se voltam para mulheres de classe média, são edições nacionais de 

títulos presentes em diversos países e consagrados em todo o mundo.  

Muito atreladas ao universo de consumo, essas revistas promovem a modernidade e os 

processos sociais cotidianos dentro do âmbito considerado feminino. Elas desenvolveram uma 

linguagem própria e uma estratégia de comunicação diferente do jornalismo generalista 

(BANDEIRA, 2016). Suas pautas são delimitadas e repercutem frequentemente as mesmas 

temáticas: a valorização dos bons modos, os produtos lançados no mercado – principalmente 

os que se relacionam à beleza –, os serviços para o corpo, os exercícios e atividades tendências, 

dietas e a moda em cada estação do ano.  

 Antes de terem um formato consolidado no Brasil, já eram tratadas como referências 

entre as mulheres, principalmente devido à falta de outros meios com propostas semelhantes. 

Dessa forma, passaram a exercer forte influência na vida das leitoras, promovendo instruções 

para ajustá-las aos padrões culturais considerados adequados. Porém, na medida em que essas 

publicações representam a sociedade e os modos de viver, elas também moldam uma percepção 

desse contexto, além de influenciarem suas leitoras a seguirem suas premissas.  

A linguagem utilizada por esses veículos constitui-se de fortes marcas ideológicas, 

certas vezes mais intensas que as presentes nos veículos para públicos em geral, agendando 

uma padronização do que é a mulher e seus interesses. Talvez, isso se deva à especificidade de 

público e classe remetidos, abrindo precedentes à padronização dentro de um espaço mais 

homogêneo. Esses discursos das revistas femininas influenciariam até mesmo as não leitoras, 

pois suas premissas são concretizadas no ambiente social por um grupo que tem visibilidade e 

exerce influência. Isso permite que seu conteúdo se esforce para se tornar um consenso na 

sociedade.  Então, além de acompanhar evoluções históricas, parte da função das revistas 

femininas traduz tais condições cotidianas.  

Como sabemos, os meios de comunicação têm como sua base de sustentação os 

anúncios, sendo assim, servem aos interesses desses patrocinadores. Um desdobramento dessa 

situação é o impulso ao consumo impregnado nas páginas das publicações. As revistas 
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femininas ainda abraçam um leque maior de estímulos, pois à mulher a sociedade atribuiu 

vários papeis como mãe, esposa, dona de casa e profissional.  

Essas publicações são importantes para suas leitoras pois representam a cultura de massa 

das mulheres, que não é encontrada em veículos generalistas (WOLF, 1992). Por vezes 

considerados veículos fúteis, neles estão contidas informações e posturas que são cobradas 

delas. Numa entrevista de emprego, por exemplo, serão analisadas as vestimentas, o cabelo, 

maquiagem e até mesmo se as unhas estão feitas – para muitos empregadores, indícios de 

vaidade são sinônimos de atenção e cuidado, refletindo em uma boa profissional. Infelizmente, 

não se pode simplesmente fugir e ignorar tais padrões, pois eles compõem a sociedade em que 

vivemos, e as revistas femininas tendem a dar suporte a eles. Apesar disso, elas são meios que 

acompanham as mudanças da realidade. Geralmente, são escritas por mulheres e sobre 

mulheres, e suas pautas tendem a contemplar assuntos importantes para as leitoras como 

maternidade, corpo, como os ciclos menstruais e gravidez, por exemplo.  

Dito isso, percebemos que as revistas femininas são significativas para as mulheres, 

tornando-se referência para diversos assuntos e desenvolvendo uma aliança, uma relação de 

confiança e amizade com as leitoras. Como porta-voz de saberes, as revistas se colocam como 

auxiliares e conselheiras, fornecendo serviços reais ao mostrar desde os cosméticos que 

realmente surtem efeitos às ferramentas para auxiliar no orçamento. Dessa forma, se portam 

como um grupo que luta pelo interesse da leitora.   

É muito difícil conceituarmos o que é a imprensa feminina, não há um consenso entre 

os pesquisadores da temática, e não pretendemos fazer isso nesse trabalho. Seus discursos se 

modificaram ao longo do tempo, principalmente em decorrência das transformações no papel 

social da mulher. Mas se considerarmos, como Buitoni (2009), a linguagem como um elemento 

que nos diz coisas, e nesse caso, que no diz a mulher, a análise de uma revista feminina nos 

daria elementos para entendermos melhor essas construções que moldam a identidade feminina.  

Apesar de existirem pesquisas sobre o assunto, ainda é uma temática instigante, e com 

as novas configurações cotidianas, num mundo de mutações constantes, é interessante que essas 

abordagens estejam atualizadas e revelem como as revistas femininas se integram (ou não) aos 

processos que perpassam nossos dias. Para esse trabalho, então, buscamos uma leitura da 

mulher representada na revista Claudia, uma das revistas brasileiras voltadas para o público 

feminino mais antigas, há 55 anos no mercado e uma das poucas não direcionadas à temática 

específica, voltando-se para a mulher brasileira.  
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Primeiramente, quem é Claudia?  A revista surgiu no Brasil em 1961, um período de 

expansão feminina. O nome já dizia muito sobre sua pretensão editorial, tentando quebrar 

qualquer formalidade, ela propunha uma relação de amizade e confiabilidade com as leitoras, 

que até então, não era vista nas revistas que circulavam por aqui. O formato prometia ser o 

porta-voz da mulher moderna, levando às mulheres novidades promovidas pelos processos de 

expansão urbana e industrial, A aposta era suprir uma brecha no mercado de revistas que 

atendesse as brasileiras, que falasse de mulher e para mulher. Inicialmente, voltada para as 

donas de casas, Claudia direcionou-se às mulheres num período de certa busca de identidade, 

e teve como grande suporte o consumo emergente. Direcionada especificamente à classe média 

urbana nos centros em expansão, teve como pilares o crescimento da indústria e a relativa 

emancipação econômica de seu público alvo, inserido no mercado de trabalho e de consumo.  

Fruto de um abrasileiramento de revistas femininas que já faziam sucesso nos Estados 

Unidos (Mc Call’s e Ladies Home Journal) e na Europa, Claudia vai dosar essas influências 

para se ajustar ao perfil da mulher brasileira e ao mesmo tempo, trazer para o país as tendências 

que se aplicavam lá fora.  

A revista mensal da editora Abril está em circulação desde outubro de 1961, com 55 

anos completos em 2016. Foi a terceira publicação lançada pela editora direcionada 

especificamente para mulheres, sendo que as anteriores eram mais segmentadas, voltando-se 

para modelagem de roupas e fotonovelas (Manequim de 1959 e Capricho de 1952, 

respectivamente).  

O formato deu certo e conquistou as brasileiras, tornando-se a revista mensal de maior 

circulação no país, de acordo com os dados do Instituto Verificador de Comunicação1 (ICV) de 

2016. Segundo o Instituto, Claudia tem quase o triplo de leitores de Marie Clarie, a segunda 

revista feminina de maior circulação no Brasil. Dessa forma, podemos considerar que a revista 

ocupa um lugar de destaque no mercado nacional, sendo representativa para uma parcela de 

brasileiras que a mantêm como hábito de leitura. Num mercado onde revistas abrem e fecham 

a todo momento, é difícil encontrar um veículo genuinamente brasileiro que consiga se manter 

por tantos anos com uma proposta bem parecida com a inicial. Essas foram as principais 

questões que nos instigaram a pesquisa.  

                                                           
1 Disponível em: http://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/relatorio-sobre-circulacao-de-revistas-mostra-que-a-

veja-foi-a-que-mais-perdeu-leitores/ 
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A bibliografia existente nos serviu de aporte para iniciar nossa investigação e a revisão 

foi a primeira etapa do nosso trabalho. Assim, pudemos identificar quais perspectivas já haviam 

sido observadas, o que merecia um novo olhar e o que ainda não havia sido estudado. Vivemos 

em um momento muito diferente daquele em que a revista nasceu. Hoje, perspectivas de gênero, 

homossexualismo, igualdade de salários e os diversos papéis que a mulher assume na sociedade 

são pauta de discussões. Querendo perceber como a revista atual anuncia a mulher e quais 

conteúdos considera adequados para veicular nas suas publicações, decidimos nos dedicar a 

uma análise comparativa das primeiras revistas publicadas na década de 1960 e as que estiveram 

no mercado nos anos 2010. Queremos entender, então, como a revista, um veículo cultural, 

transmitiu conteúdo e os adequou a atualidade (ou não). A representação da mulher em Claudia 

nesse século XXI seria a mesma do século passado? Quais mudanças ocorreram? Quais 

conteúdos permaneceram? Qual seria a fórmula editorial que manteve a revista por tantos anos? 

Para realizar esse trabalho precisávamos conhecer os pilares da revista e não poderíamos 

nos contentar com a literatura existente. Queríamos ter nossa própria percepção do que era  e 

do que é a Claudia, para assim, podermos estabelecer esses parâmetros de comparação. Para 

isso, decidimos utilizar o método de análise de conteúdo aplicado às edições, buscando entender 

como os dizeres falavam às mulheres e qual era o perfil exposto. Bardin (2010, p. 48) indica 

que o objetivo desse método é justamente o que buscávamos: “a manipulação de mensagens 

(conteúdo e expressão desse conteúdo) para evidenciar os indicadores que permitam inferir 

sobre uma realidade que não a da mensagem”.  

Dessa forma, nossa pesquisa começou no acervo da Biblioteca Nacional, pois foi o único 

local que conseguimos encontrar registros dessas revistas mais antigas. Foram feitas várias 

visitas para que pudéssemos nos dedicar a todo conteúdo da primeira década da publicação, os 

anos 60. Consultar o acervo e folhear as páginas já quase se degradando com o simples toque 

deixou mais intensa a experiência da pesquisa de mergulho no tempo passado. Fotografar tal 

acervo foi igualmente estimulante, permitindo uma sensação de participação de um processo 

de releitura histórica.  

Numa segunda etapa, para refletirmos sobre a representação da mulher na revista 

Claudia nos dias de hoje, utilizamos uma fonte diferente da anterior. Nesse momento da 

pesquisa, aproveitamos os novos recursos que a editora oferece e nos prendemos as reproduções 

de Claudia disponíveis no portal online, o GoRead, onde conseguimos encontrar edições de 

maio de 2011 até as mais recentes, atualizadas mensalmente conforme o lançamento da 

publicação. Optamos pelo recorte de análise abrangendo a edição mais antiga disponível até a 
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de dezembro de 2016. As edições digitais são idênticas às impressas, o que possibilitou uma 

fonte de pesquisa diferente sem comprometimento da análise.  

Tanto no primeiro momento, quanto no segundo, buscando nos discursos vestígios de 

realidades passadas, observamos as entrelinhas, os textos, as imagens e os comentários para 

identificar quais as ideias estavam ali articuladas e de que maneira era possível identificar 

discursos que induziam modos de vida. Focamos, também, na busca de um perfil de 

consumidora, proposta abordada por alguns autores como Buitoni (1990) e Bassanezi (1996).  

Nas revistas mais recentes, as capas foram um elemento que nos chamou muita atenção, 

apresentando um padrão notável. Mesmo não tendo feito essa análise no primeiro momento, na 

década de 60, o que impossibilitou uma análise comparativa, percebemos que esse material 

revelava muito sobre a publicação e sua relação cultural e social na atualidade. Decidimos, 

então, dedicar um tópico a elas, o que contribuiu para pensar na forma como Claudia se 

apresenta nos dias de hoje.  

Dessa maneira, esse trabalho apresenta uma estrutura dividida em outros três capítulos, 

além dessa introdução e das considerações finais. No segundo, abordaremos as relações entre 

as revistas, percebidas como meios midiáticos, a sociedade de consumo e a constituição dos 

espaços urbanos. Essas temáticas, por estarem interligadas, serão constantemente imbricadas 

no decorrer dos tópicos, mostrando também a influência de fatores históricos para construção 

do cotidiano ao qual vivemos hoje e como a consolidação das revistas se encaixa nesse 

processo. Também iremos conceituar cotidiano de acordo com Heller, devido à importância e 

recorrência de tal perspectiva para essa pesquisa. Como autores, usamos Tavares e Schwaab 

(2013) que caracterizam a maneira como a revista constituiu-se como veículo jornalístico e 

também Buitoni (2009) e Scalzo (2012), que além de falarem da revista como veículo midiático, 

tratam especificamente das revistas femininas. Assim, a segmentação para o feminino será 

destacada de modo a situar Claudia nesse contexto.  

O terceiro capítulo apresenta a compilação do surgimento da revista Claudia, com a 

contextualização da década por Lipovetsky (2006), que fala sobre as fases da sociedade de 

consumo; Friedan (1971), que identificou uma mística presente nas revistas e no imaginário das 

mulheres no período; e Wolf (1992) que dá prosseguimento ao pensamento de Friedan e 

identifica outro mito que passou a existir entre mulheres e revistas femininas. Também 

utilizamos dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) para que essa 

contextualização da década fique rente à realidade nacional e os processos que se 
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desencadeavam. É nesse capítulo que fazemos um retrospecto das características de Claudia 

abordadas em outros trabalhos, tanto a seu surgimento quanto seu perfil atual, em que os 

registros das pesquisas mais recentes encontrados datam de cerca de 10 anos atrás.  

O quarto capítulo é nossa pesquisa. Primeiramente apresentamos a análise dos dados 

levantados na Biblioteca Nacional divididos em três separações temáticas: Claudia e suas 

páginas, mostrando as características gerais da publicação que foram percebidas na análise; O 

consumo em novidades, constituindo-se de uma compilação dos diferentes discursos de 

consumo identificados ao longo dos anos 60; e Feminismo, individualidade e estética feminina, 

mostrando novos padrões que se incorporam à Claudia no final da década. No segundo 

momento da análise, falamos sobre as nossas observações nas edições mais atuais, dos anos de 

2010, que também são subdivididos: apresentamos as novas seções, com realce as temáticas 

mais recorrentes (maternidade, carreira, moda e beleza) e também a novos padrões de 

reportagem que se incorporaram nos últimos dois anos da pesquisa (2015 e 2016); e também 

falamos das capas, mostrando análises qualitativas e quantitativas que constituem o perfil de 

Claudia atual.  

Por fim, as considerações finais. Apesar de já estabelecermos algumas relações entre as 

revistas antigas e atuais no corpus da análise, é na conclusão que o processo de rupturas e 

permanências vai ser apresentado de forma definitiva, respondendo as perguntas que fizemos 

inicialmente e revelando o perfil atual de Claudia.  

Esperamos que, com esse trabalho, possamos provocar algumas reflexões tanto na 

temática de revistas femininas quanto na consolidação desse formato no mercado brasileiro e 

suas implicações. Esperamos, também, contribuir e estimular novas investigações nesse cenário 

tão mutável, em que as revistas femininas se apresentam.  
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2 – MÍDIA, COTIDIANO E CONSUMO 

2.1 – A revista como mídia 

Nos dias de hoje, é muito comum que nossas atividades cotidianas estejam ligadas à 

recepção de informações. Geralmente acordamos com o celular nos despertando e antes de 

qualquer coisa damos uma olhada nas redes sociais ainda deitados na cama; ligamos a TV 

enquanto esperamos o café ficar pronto; e quando saímos para a rua, vemos os outdoors, 

recebemos panfletos e passamos devagar na frente da banca, olhando os títulos e chamadas dos 

diferentes jornais e revistas expostos. Os ônibus possuem telas que exibem notícias e anúncios 

e a internet móvel permite acesso ao mais variado conteúdo, em qualquer lugar. A internet 

representa um marco quanto à produção de informações, democratizando-a: qualquer um pode 

aventurar-se na publicação de textos, imagens ou vídeos. A informação tornou-se uma 

necessidade e uma rotina, um bem necessário para viver na modernidade. Segundo Gitlin (2003, 

p. 52), vivemos na “sociedade da informação” e, em seu uso convencional, as mídias fornecem 

esse fluxo de informações. O autor ainda acrescenta que esta é também, “embora menos famosa, 

uma sociedade de sentimento e sensação” (idem).  

A percepção de produção e divulgação de informação passou por várias transformações 

ao longo dos séculos, e hoje, como falamos, qualquer um pode ser o protagonista de uma 

história. O conteúdo não é apenas produzido pelos gerentes dos grandes meios e a visibilidade 

pode se dar sob diversos aspectos, ainda mais quando consideramos que somos produtores de 

informações participando de conversas, on e off-line, divulgando fotos, comentando filmes ou 

compartilhando músicas. Cada veículo de mídia possui formatos específicos que, juntos, 

englobam e estimulam todos os nossos sentidos e formas de percepção.  

Somos sensíveis e atentos para captar as informações, esse processo se naturalizou, 

tornando a vida em sociedade mediada pela informação e pela comunicação. Os acontecimentos 

do mundo circulam em forma de notícias e pautam a vida cotidiana, são assuntos nas conversas 

do ônibus, na fila do supermercado e na mesa do cafezinho no trabalho. Vivemos um período 

da supervalorização da informação, em que ela é buscada a todo momento (e também 

produzida), ao passo que se torna cada vez mais próxima dos indivíduos. Estar informado é 

sinônimo de conhecimento, e conhecimento é sinônimo de status. Estar informado é 

imprescindível para interagir com outros indivíduos e criar opinião, permitindo a sensação de 

que não estamos alheios ao que acontece no redor. A informação induz a ideia de saber e de 
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conhecimento, mesmo que muitas vezes elas contribuam para a construção de um pensamento 

tendencioso em prol de quem a produz.  

Charaudeau (2013) comenta sobre essa questão afirmando que uma definição para o 

conceito de informação seria justamente a transmissão do saber de modo a constituir um ato em 

que um indivíduo passe da ignorância para o conhecimento, “graças à ação, a priori benévola, 

de alguém que, por essa razão, poderia ser considerado um benfeitor” (CHARAUDEAU, 2013, 

p. 33). 

O autor também indica que o tratamento da informação e a maneira como o sujeito 

emissor a transpõe relaciona-se diretamente com o efeito que ele deseja produzir e não com a 

fidelidade ou transparência da mesma. Ou seja, informações geralmente são tendenciosas a 

favor dos seus informadores. Dessa forma, para pensarmos nos meios de comunicação como 

veículos de informação, precisamos ficar atentos à questão de emissão de um ponto de vista 

específico. Segundo Gitlin (2003), não podemos reduzir o significado das mídias classificando-

as como meros canais de informação.  

A centralidade das mídias está disfarçada, em parte, pela predominância 

daquela expressão segura de si e bem definida, “sociedade da informação”, 

ou, de maneira ainda mais grandiosa, “era da informação”. Esses termos são 

propaganda instantânea de um modo de vida que também é um modo de 

progresso (GITLIN, 2003, p. 13). 

Como o autor afirma, mais que veículos de informação, as mídias se tornaram expressão 

de modernidade e, além disso, também se caracterizam como mediadoras de prazer, 

divertimento e distração. É a música que toca no rádio no caminho do trabalho, as redes sociais 

no celular, a revista na espera do consultório médico... Toda essa variedade de mídias leva ao 

receptor mais que a promessa da informação, possuem desdobramentos que atraem um público 

com certas características específicas e conseguem se estender a cada momento do cotidiano 

dos indivíduos. No consultório médico, por exemplo, você não pode ligar um rádio, mas pode 

acessar a internet pelo celular ou ler uma revista; dirigir não permite que você leia uma revista, 

mas você pode escutar o rádio e assim sucessivamente. Em cada momento do seu dia há uma 

oportunidade mediada pelos veículos de comunicação para que você se informe e se distraia.  

Gitlin (2003) afirma que nossa busca vai muito além da informação em si, procuramos 

uma informação que nos satisfaça, nos conforte, nos distraia e todas essas fórmulas estão 

embutidas, de alguma maneira, nos diversos veículos midiáticos nos dias de hoje. Os estímulos 

sonoros e visuais tornaram-se informações disfarçadas de distração (ou distração disfarçada de 

informação?). No início do dia, é bem mais provável darmos mais valor a alguns textos e 
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notícias mais informativos, enquanto que, no final, as imagens, fotos-legenda, músicas, 

pequenas curiosidades ou temáticas leves nos chamem mais a atenção, afastando uma reflexão 

que exija mais da mente que as longas horas de trabalho. A informação, em qualquer formato, 

nos dá a sensação de pertencimento e utilidade.  

Vivemos o ápice do processo comunicacional e informacional conhecido até então. 

Nunca tantos mecanismos permitiram e facilitaram as interações que hoje são cotidianas. Os 

dispositivos móveis e a popularização da internet no ocidente romperam fronteiras e 

possibilitaram uma nova forma de interação nesse último século. Conviver com as mídias se 

tornou parte do processo de existir da sociedade moderna, fazendo-as intermediárias do nosso 

modo de vida, ao mesmo tempo em que são intermediárias dos processos informacionais.   

Thompson (1998) reflete sobre a evolução da mídia aliada a disseminação de modelos 

simbólicos ou culturais. O autor indica que os meios de comunicação implicam na “criação de 

novas formas de ação e de interação no mundo social, novos tipos de relações sociais e novas 

maneiras de relacionamento” (idem, p. 13), transformando a organização espacial e temporal 

da vida.  

Dessa forma, percebemos a complexidade das instituições midiáticas, aptas a transmitir 

informações e distração, sendo ela produtora e disseminadora desses conteúdos. Porém, não 

podemos pensar nunca de forma unilateral; inúmeros fatores exercem influência nesse contexto. 

A sociedade não é tão apática quanto à recepção como se pensava antigamente e com a internet, 

dando poder de voz e visibilidade a qualquer um, essa relação aproxima-se cada vez mais de 

uma troca entre sociedade e mídias.   

Pensando nessas proposições, imaginamos os formatos atuais, nos quais a maioria 

consegue manter essa ideia de combinar informação com distração e, ao mesmo tempo, 

enfatizar os elementos da cultura e da sociedade que considera adequados aos seus receptores. 

E assim, as revistas são um excelente exemplo, pois conseguem se ligar ao cotidiano de seus 

públicos e traduzir em suas páginas reflexos de processos culturais aos quais a sociedade 

transita.  

Uma de suas características principais está diretamente relacionada à segmentação de 

públicos, dividindo-os por áreas de maior interesse. As revistas conseguem unir um 

determinado nicho de modo a compor uma personalidade para seus leitores, estabelecendo 

identificações e criando laços de pertencimento com um grupo específico (SCALZO, 2014). 

Dessa forma, as revistas hoje conseguem se segmentar explorando diversos públicos e classes 
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sociais, implicando a abordagem de diversos assuntos e especialidades. Mesmo assim, várias 

publicações possuem abordagens semelhantes, apostando num mesmo estilo de público e 

conteúdo.  

Nas bancas, vence a capa que capta a atenção e o interesse do leitor, ao mesmo tempo 

em que revela a identidade da revista e perfil de publicações. Tavares e Schwaab (2013) 

consideram que a visualidade das capas se relaciona com espaço urbano ao qual se inserem, 

convergindo com o movimento das cidades, construindo sentido para os transeuntes e 

participando da construção visual urbana como se fossem cartazes espalhados por diversos 

pontos que contam uma história sobre a própria sociedade. Elas são o elemento-chave para que 

uma revista receba atenção e seja escolhida dentre outras. Atualmente, o mercado de magazines 

depende muito das vendas em bancas, sendo essencial que a capa seja o espelho do conteúdo e 

desperte no leitor algum interesse, chame sua atenção de alguma forma. Buitoni (1990) comenta 

que as capas das revistas, em geral, passaram por algumas transformações ao longo dos anos 

para se adequarem ao modelo de vendagem, as bancas.  

Sendo assim, caberia a capa, segundo Tavares e Schwaab (2013, p. 225), “o papel de 

traduzir as intenções, o posicionamento e a identidade da revista”, fazendo com que ela fosse 

identificada facilmente no meio de tantas publicações expostas na banca. Os autores também 

afirmam que, mais que um aparato técnico, as capas são dispositivos de comunicação que 

articulam discursos e produção de significados, organizando o cotidiano e atribuindo sentidos 

às suas vidas; modelam e ordenam processos de interação e atuam na transmissão de materiais 

significantes. Dessa maneira, elas disponibilizariam textos e imagens sobre o mundo, refletindo 

processos recorrentes.  

É importante também destacarmos que a revista é um produto destinado historicamente 

para classes médias e superiores, devido à familiaridade com a leitura e ao gasto relativamente 

supérfluo, como define Mira (1997), e que a revista enquadra-se no conceito de mídia de massa 

definido por Thompson (1998). Segundo o último, não podemos reduzir o termo à quantidade. 

Muitos setores de mídias hoje (e também no passado) permanecem pequenos e especializados 

e nem por isso deixam de ser um meio massivo. “O que importa na comunicação de massa não 

está na quantidade de indivíduos que recebe os produtos, mas no fato de que esses produtos 

estão disponíveis em princípio para uma grande pluralidade de destinatários” (THOMPSON, 

1998, p. 30).  
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A Editora Abril, a maior nacional do ramo, sugere em seu site que cada publicação passe 

pela mão de cerca de oito ou nove pessoas. Ou seja, o número de leitores é bem maior que o 

número de tiragem, pois um exemplar é lido por várias pessoas, partilhado na família, no 

trabalho ou entre amigos. O formato com tendências de conteúdos atemporais permite que uma 

mesma edição possa continuar interessante meses depois de publicada, aliado à qualidade do 

material impresso que se mantém intacta por longos períodos.  

Marília Scalzo (2014) considera que a linguagem de aproximação utilizada pelas 

revistas estabelece uma relação íntima com os leitores, transformando o veículo em um meio 

familiar, presente nas casas, e falando diretamente com seu público. A autora também destaca 

que essa afinidade relaciona-se com o conteúdo do material, que na maioria das vezes é 

determinado para o interesse dos receptores, mesclando informações com entretenimento. 

Devido a sua periodicidade – semanal, quinzenal ou mensal – as revistas aproximam-se mais 

ao âmbito cultural do que o de notícias em si. As informações prestadas adquirem um formato 

diferenciado de outros veículos, - como os jornais, por exemplo, exploram outro viés. Sobre as 

revistas, Tavares e Schwaab (2013) falam que: 

Com o “casamento perfeito” entre texto e imagem, aliado ao olhar sobre as 

“variedades” do mundo e suas diferentes audiências, os magazines 

consolidam-se demarcando um lugar próprio em relação ao jornalismo e seu 

universo e estabelecendo, para tal lugar uma maneira própria (jornalística e 

midiática) de dizer sobre a sociedade e com ela se relacionar. A revista, vale 

dizer, e seu amadurecimento e profissionalização seguiram não apenas uma 

“evolução” da própria indústria da mídia, mas também o diálogo social e 

cultural que perpassa essa dinâmica evolutiva (TAVARES, SCHWAAB, 

2013, p. 29).  

Nos dias de hoje, as revistas competem também com outros veículos de comunicação 

como a televisão e a internet. Por isso, precisam estar sempre atentas às transformações de seu 

tempo e de seu público, utilizar uma linguagem adequada e ter um conteúdo relevante. Além 

de manter-se atualizada com as inovações técnicas do mercado, elas precisam acompanhar 

também os movimentos sociais e culturais e adequar-se a esses contextos para que continuem 

interessantes. Por esse lado, a segmentação apresenta uma vantagem para as publicações, 

limitando-as a um nicho específico. Tavares e Schwaab (2013) comentam:  

Todos os passos da sociedade de consumo encontraram eco e estímulo nas 

revistas. As transformações no papel da mulher e do homem, as mudanças nas 

relações familiares, as formas de morar, o uso do automóvel, os meios de 

transporte, as viagens, o cinema e a televisão e os milhares de produtos e 

serviços que foram surgindo estão presentes em suas páginas. Dois 

movimentos contraditórios: de um lado, uma tendência à globalização do 



22 

 

   

gosto; do outro, o atendimento a demandas bem específicas e particulares, 

configuradas em nichos (TAVARES; SCHWAAB, 2013, p. 117). 

Voltando ao pensamento de Charaudeau (2013), os meios midiáticos como mediadores 

de informações, assim como qualquer emissor, tendem a refletir concepções que lhes são 

favoráveis de alguma maneira. Tendo em vista o processo de suporte às publicações pela 

publicidade, o consumo entrou em voga. Scalzo (2014, p. 44) afirma que as revistas poderiam 

ser chamadas de “supermercados culturais”, pois refletem relações culturais e estilos de vida 

mediados por modos de consumo. Elas são veículos que conseguem promover uma interseção 

entre mídia e sociedade, ressaltando a dimensão cultural dessa interação. A relação que o 

periódico mantém com seus leitores, principalmente quando pensamos na segmentação de 

títulos, permite que sua atuação como meio de informação e entretenimento esteja mais 

próxima, intensificando uma intimidade no relacionamento de ambos.  

É importante percebermos a revista como um meio que se liga intensamente a cultura e 

a sociedade a qual ela se dirige. Como compreenderemos mais claramente no tópico seguinte, 

a consolidação do “modelo revista” e as adaptações ao longo dos anos estiveram diretamente 

relacionados ao perfil do público leitor. Desta forma, ligadas à sociedade, elas propõem 

temáticas que perpassam e pautam ações cotidianas, elementos que compõem o modo de viver 

e a cultura.    

Com abordagens diretamente relacionadas ao cotidiano, os temas refletem muito o 

público e a sociedade. Heller (2014) esclarece que cotidiano remete a vida do homem e seus 

hábitos, é onde as necessidades básicas da vida podem se desenvolver; é fonte de pensamentos 

e comportamentos. “A vida cotidiana é a vida do indivíduo” (idem, p. 34). Para a autora, a vida 

cotidiana é a constituição e reprodução do próprio indivíduo e, consequentemente, da 

sociedade; é a verdadeira essência da sustância social.  

A vida cotidiana não está “fora” da história, mas no “centro” do acontecer 

histórico: é a verdadeira essência da substância social (...) Toda grande 

façanha histórica concreta torna-se particular e histórica precisamente graças 

a seu posterior efeito na cotidianidade (HELLER, 2014, p. 34).  

A vida do homem é o cotidiano, no qual ele aprende os elementos básicos para a 

sobrevivência em grupo, por exemplo, como se alimentar, o modo de cumprimentar e 

comportar-se. A autora também afirma que não podemos compreender o desenvolvimento 

histórico sem compreender as relações que moldam o cotidiano dos homens naquele período. 

Dessa forma, o cotidiano seria o fermento secreto da sociedade, no qual o conjunto de atividades 
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que fazem parte do dia-a-dia é colocado em prática, incluindo os sentimentos, os hábitos e as 

ideias (HELLER, 2014).   

Percebemos, assim, que cada período histórico possui ritos da vida cotidiana que se 

diferenciam, da mesma maneira que a experiência cotidiana é diferente em cada grupo ou classe 

social (CARVALHO, 2007). Heller (2014) percebe que entender a vida cotidiana levaria à 

compreensão do “eu” dos indivíduos e é essa questão que faz tal conceituação importante para 

essa pesquisa. Utilizamos bastante o retrospecto histórico para podermos ter uma visão mais 

linear das transformações que ocorreram na vida cotidiana com a ampliação da incidência das 

mídias.  

No próximo item, esclareceremos melhor essa questão ao abordamos as transformações 

promovidas pela modernidade e o processo de urbanização no Brasil no século passado. Como 

verificaremos no decorrer desse trabalho, esses ritos da vida cotidiana sofrem adaptações a cada 

período. Os processos industriais foram grandes agentes de transformação do cotidiano, à 

medida que modificaram a estrutura social e a organização espacial das pessoas. A mudança na 

base do sistema econômico consolidou um capitalismo mais voraz, de alta produção, 

desencadeando transformações na esfera do trabalho e do consumo e, consequentemente, no 

modo de viver.  

Para a produção capitalista de bens de consumo, também o cotidiano é um 

centro de atenção, uma base de rentabilidade econômica inesgotável. Técnicas 

publicitárias, as mais sofisticadas, introduzem na vida cotidiana o fabuloso 

progresso das máquinas e utensílios domésticos, capazes de transformar 

rapidamente a paisagem da vida cotidiana, seja dos ricos, seja dos pobres 

(CARVALHO, 2007, p. 18).   

Nesse processo de mudanças, as revistas se posicionaram como divulgadoras desses 

novos modos de viver, promovendo uma ligação das novidades no mercado de bens com o 

desfrute do moderno. Dessa forma, esses novos utensílios e máquinas disponíveis se 

apresentavam nas páginas coloridas como práticos, mágicos e sedutores, transformando o 

consumo em imperativo da era moderna e do homem moderno (CARVALHO, 2007). 

No livro A cultura da mídia (KELLNER, 2001), o autor fala que a abordagem utilizada 

pelos meios de comunicação, tratando-se de um modelo industrial que objetiva o lucro, anda de 

mãos dadas com a cultura do consumo. Segundo ele, a mídia exibe modelos de uma realidade 

de forma a propor conceitos, moldando uma visão de mundo. Os conteúdos simbólicos exaltam 

comportamentos sociais, mitos e opiniões, construindo, assim, uma cultura comum a um grupo 

de indivíduos distintos. A indústria cultural, conceito elaborado por Adorno e Horkheimer para 
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designar a industrialização da cultura produzida para a massa populacional, teria a função, de 

acordo com Kellner (2001), de legitimar o capitalismo na sociedade e integrar os indivíduos 

aos modelos da cultura disseminada. Dessa forma, o consumo de produtos dessa própria 

indústria seria fortalecido – música, filmes e modas.  

A cultura da mídia é industrial; organiza-se com base no modelo de produção 

de massa e é produzida para a massa de acordo com tipo (gêneros), segundo 

fórmulas, códigos e normas convencionais. É, portanto, uma forma de cultura 

comercial, e seus produtos são mercadorias que tentam atrair o lucro privado 

produzido por empresas gigantes que estão interessadas na acumulação de 

capital. A cultura da mídia almeja grande audiência; por isso, deve ser eco de 

assuntos e preocupações atuais, sendo extremamente tópica e apresentado 

dados hieroglíficos da vida social contemporânea (KELLNER, 2001, p. 9).  

Segundo o autor, os meios de comunicação que findam a informação e entretenimento 

acabam se tornando veículos pedagógicos no sentido cultural, contribuindo para instruir um 

modo de pensar, sentir e desejar. Isso faria com que os indivíduos fossem modelados pelos 

meios, fazendo com que o cotidiano fosse guiado pelas mídias. Uma vida de obsessão pelo 

trabalho em prol do acúmulo de capital faz com que os sujeitos necessitem de prazeres e 

distrações, que são influenciados pela cultura da mídia e do consumo. Parece um ciclo sem fim: 

trabalha-se para ter dinheiro para gastar com uma vida boa, com confortos e prazeres que nunca 

serão saciados, pois o sistema reproduz novos ideais constantemente.   

Um questionamento comum quando se levanta essa questão é o quanto as pessoas são 

influencias por tais condutas e qual seu poder de ação dentro desse contexto. Carolina 

Figueiredo (2007) afirma que os meios não são impositivos e o público não é 

indiscriminadamente receptivo. Segundo a autora, os receptores desses conteúdos incorporam 

tal ideologia pela necessidade de se encaixar entre os demais e manter relações sociais. Dessa 

forma, a cultura da mídia oferece uma possibilidade de interação, um padrão, um “lugar 

comum”. E é da natureza humana essa necessidade de pertencimento e socialização, fazendo 

com que a mídia exerça um papel fundamental na constituição de uma realidade tanto comum 

quanto individual aos sujeitos.  

O consumo assume um papel importante nesse sentido, transformando-se em um 

elemento integrador. É por meio do consumo que os indivíduos fazem suas escolhas e nesse 

processo estão embutidos valores que representariam a posse do produto ou serviço. Sobre 

valores, Agnes Heller parte da reflexão que esses são construídos e descontruídos ao longo dos 

processos históricos, permitindo certa mutabilidade de tempos em tempos. Resultando de 

processos de interações e situações sociais, os valores constituem-se como a essência do homem 
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e podem ser definidos, de acordo com Heller (2014), seguindo o pensamento de Marx, como 

aquilo que enriquece os componentes essenciais da vida: o trabalho, a socialização, a 

universalização, a consciência ou a liberdade.  

Muitos dos valores agregados aos discursos de consumo preveem uma certa interação 

social à medida que o consumidor passa a ser identificado como pertencente a um grupo 

específico ao utilizar determinados produtos ou serviços. De imediato podemos identificar dois 

elementos que podem ser influenciados pelas ideias que giram em torno do ato de consumo: a 

socialização, quando a utilização desses meios consumidos representaria o “eu” do indivíduo; 

e a universalização, que permitiria o sentimento de pertencimento de forma que o sujeito passa 

a se enquadrar em um todo. A questão da liberdade também pode ser considera como um valor 

relacionado ao consumo no sentido de um mercado com cada vez mais possibilidades, mais 

marcas e mais concorrência, dando poder de escolhas ao consumidor.   

Voltando para a questão da modernidade, percebemos que ela também representou um 

valor, à medida que surgira de acordo com as necessidades que a constituição da história e as 

relações sociais se deram, enriquecendo a essência do sujeito. Passando a ser muito estimada 

nas primeiras décadas do século XX, tornou-se sinônimo de enobrecimento ao aproximar os 

sujeitos recém-saídos de um processo colonial aos indivíduos metropolitanos do estrangeiro. 

As revistas, nesse sentido, compunham um alicerce desse processo, repassando as estimas da 

vida cosmopolita, mostrando os modos de ser e de se viver nesse novo contexto.  

Como vimos, (Heller, 2014), valores são construídos e descontruídos de acordo com as 

necessidades de cada período histórico e nesse processo estruturas podem surgir ou se extinguir. 

Segundo Heller, a constituição de um valor é absoluta e modifica ritmos e interações, enquanto 

a perda é relativa. Pensando no contexto do início do século XX, percebemos que a 

modernidade foi um grande aparato onde se desenvolveu, além de comportamentos e gostos, a 

idealização da plenitude evoluída e moderna, deixando para trás os processos limitadores do 

século passado. Outra estrutura que se fortaleceu nesse processo, ocupando um lugar de grande 

prestígio, foram as estruturas midiáticas, principalmente as revistas, que promoviam essa 

interação e integração. A relação do conteúdo dessas publicações com a realidade não era 

questionada, principalmente quando a fotografia passa a ser um dos componentes principais, 

ampliando a confiabilidade à medida que abrange essa leitura por meio de imagens “reais”.  

Caroline Figueiredo (2007) afirma que aquilo que compreendemos como realidade 

relaciona-se com a cultura midiática que forma representações, valores e regras, evidenciando 
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maneiras de comportamento à medida que induz o que é certo ou errado. A pesquisadora 

também afirma que é a partir dessa disseminação de ideologias que se vive um processo de 

condicionamentos, sendo a comunicação uma ferramenta de transmissão desses sistemas 

simbólicos. “Trata-se de moldar o habitus dos sujeitos por meio daquilo que ele apreende como 

realidade e como padrão de comportamento através da mídia” (FIGUEIREDO, 2007, p. 14). 

De forma generalista, segundo a autora, considerando que uma relativa parcela da população 

absorve esse conteúdo sem grandes questionamentos, esse mecanismo consiste na manutenção 

do poder, de modo que a ideologia da classe dominante é incorporada pelos demais, assumindo 

um caráter de “normalidade” (FIGUEIREDO, 2007). 

 

2.2 - A consolidação do formato no Brasil 

“O desejo de ter janelas agradáveis para o mundo – e janelas pelas quais escapar do 

mundo – não é absolutamente novo, mas só na sociedade moderna se tornou possível para a 

maioria cultivar e viver esse desejo” (GITLIN, 2003, p. 41). Uma pessoa afastada da sociedade 

urbana ocidental estranharia, com toda certeza, o impactante contato com os grandes centros - 

são tantas imagens, animações, luzes, cores e sonoridade. É o que falamos no início do capítulo: 

é muita informação!  

Segundo Gitlin (2003), desde do século XV com a invenção da máquina de impressão 

tipográfica por Gutenberg, a comunicação passou por aprimoramentos na forma de difusão de 

informações, facilitando publicações de livros, por exemplo, e contribuindo para a propagação 

de materiais impressos. A invenção de Gutenberg é um grande marco na história, pois 

modificou a forma como a comunicação se dava até então. Thompson (1998) afirma que a 

proliferação dos materiais impressos foi intensa desde sua criação, transformando as condições 

de vida das pessoas. E esse processo se desencadeia até os dias atuais, onde as evoluções das 

formas de comunicação criam novos parâmetros cotidianos. O autor ainda acredita na estreita 

relação das sociedades modernas com o desenvolvimento dos meios de comunicação, de modo 

que, para podermos compreender ritos e hábitos dessa sociedade é preciso verificar as 

circunstâncias desses meios e seus impactos.  

Quanto ao surgimento da revista, Tavares e Schwaab (2013) indicam que se deu como 

um reflexo do contexto histórico, que correspondia ao crescimento do próprio jornalismo e os 

avanços nas técnicas de impressão. Porém, as revistas tal qual vemos hoje nas bancas 

demoraram um pouco para atingir esse formato, consolidando-se apenas no século XX. Apesar 
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disso, muitos pesquisadores, como Marília Scalzo (2014), consideram como primeira revista a 

publicação alemã Edificantes Discussões Mensais, de 1663, um meio que se diferenciava dos 

jornais e dos livros – os principais veículos impressos da época. Essa diferenciação dos demais 

segmentos se dá principalmente pela proposta: trazia uma coletânea de artigos com a mesma 

temática, teologia, voltando-se para um público específico e prometia periodicidade. O formato 

inovador, mais simples que um livro quanto ao conteúdo e menos periódico do que um jornal, 

rapidamente ganhou outras publicações em diversos países europeus, como França, Itália e 

Inglaterra (SCALZO, 2014).  

Todas essas publicações, mesmo não utilizando o termo “revista” no nome 

(isso só aconteceria e, 1704, na Inglaterra) e parecendo-se demais com os 

livros, deixam clara a missão do novo tipo de periódico que surgia: destinar-

se a púbicos específicos e aprofundar os assuntos – mais que os jornais, menos 

que os livros (SCALZO, 2014, p. 19). 

As revistas passavam informações e sugeriam aprimoramento intelectual aos leitores. 

Além disso, promoviam um elo com o restante do mundo e com os acontecimentos. Essa ponte 

também misturava o conteúdo com curiosidades, permitindo que as informações fossem mais 

que informações, divertindo ou entretendo.  Com o passar dos anos, o formato sofreu 

modificações, variando temáticas, fazendo, inclusive com que fosse chamado de “magazine” – 

lojas que continham um pouco de tudo, já sinalizando seu estreitamento ao consumo. 

No Brasil, o cenário para a construção desse formato teve início a partir da vinda da 

família real portuguesa em 1808 e a elevação do país a Vice-Reino. Em 1812, surgiu em 

Salvador a primeira “revista” brasileira: As Variedades ou Ensaios de Literatura (MIRA, 1997).  

Segundo ela própria, propunha-se a publicar discursos sobre costumes e 

virtudes morais e sociais, algumas novelas de escolhido gosto e moral, 

extratos de histórias antigas e moderna (...) cuja leitura tenda a formar gosto e 

pureza na linguagem, algumas anedotas e artigos que tenham relação com os 

estudos científicos propriamente ditos e que possam habilitar os leitores a 

fazer-lhes sentir a importância das novas descobertas filosóficas (SCALZO, 

2014, p. 27).  

Nesse período a diferenciação das revistas com os jornais ainda não era bem definida, e 

a terminologia “revista” não era utilizada, permitindo que esse novo formato de periódico que 

surgia se confundisse bastante com os jornais, sendo muitas vezes denominados assim pelo 

próprio veículo. É importante frisar que ao longo do século XIX o formato teve seus ensaios 

com várias publicações com temas específicos voltados para seu público.  

O ano de 1827 marca a segmentação do mercado de revista no país. Primeiro, surge O 

Propagador das Ciências Médicas “considerada a primeira revista brasileira especializada. 
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Nesse mesmo ano, aparece a pioneira entre as revistas femininas nacionais: Espelho 

Diamantino” (SCALZO, 2014, p. 28). Dedicado às senhoras, contendo literatura, textos leves 

e didáticos, a revista continha variedades de assuntos como música, belas-artes, moda e crônicas 

(idem). Devido ao papel social das mulheres naquele período, essas primeiras revistas 

femininas, tanto nacionais quanto internacionais, voltaram-se para temáticas do lar e cultura 

erudita. A moda, impulsionada pelo boom da industrialização e fabricação de tecidos, também 

ganhou espaço, reproduzindo moldes de roupas e modas. Não demorou para surgirem outros 

títulos voltados para as mulheres, como sugere Buitoni (1990). Em 1831, surgia O Espelho das 

Brazileiras, com o mesmo viés do primeiro. “Outros se seguiram: Jornal de Variedades (1835), 

Relator de Novellas (1838), Espelho das Bellas (1841)” (BUITONI, 1990, p. 38).   

Como a alfabetização era privilégio das classes mais abastadas, que possuíam meios de 

enviar seus filhos para estudar na Europa, as publicações, em geral, não sobreviviam por muitas 

edições e demoraram para se consolidar definitivamente no Brasil. Além disso, as técnicas de 

impressão eram muito rudimentares, limitando a tiragem das publicações. Scalzo (2014) aponta 

que uma das características comuns a essas publicações era a curta vida, sobrevivendo um ano 

ou dois, no máximo.  

Outro destaque que a autora dá em seu trabalho, referente ao século XIX, foi o 

surgimento das revistas de variedades, que mais se assemelhavam ao formato que iria se 

consolidar. A primeira foi A Marmota na Corte, em 1849, abrindo espaço para um tom de 

cumplicidade com o leitor, muitas ilustrações, textos mais curtos e humor (COSTA, 2007 e 

SCALZO, 2014). As caricaturas fizeram muito sucesso e o tom de ironia utilizado nos fatos do 

dia a dia e na forma de dar as notícias caiu no gosto dos leitores, popularizando o formato. 

Várias publicações começaram a adotar tais características, explorando mais as imagens e 

temáticas leves e descontraídas, e ficaram conhecidas como revistas ilustradas (SCALZO, 

2012). No último ano do século XIX, surgia Revista da Semana, a primeira a publicar 

fotografias em revistas brasileiras. Mas para que a revista se consolidasse definitivamente como 

veículo era preciso ainda que a modernização se estabelecesse não somente em processos 

tecnológicos como também nas cidades e seus processos de urbanização.  

Se a imprensa no século XIX foi marcada por processos artesanais de confecção e 

publicações de curta duração, constituída ainda da pequena imprensa feita mais de ideias e 

polêmicas que informações, seguindo uma tendência que se processava no restante do mundo 

(BUITONI, 2009), a virada do século trouxe a consolidação de periódicos que se estruturavam 

como empresas.  Com essa estruturação, as publicações que sobreviviam por mais tempo eram 
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as que possuíam suas bases nos grandes centros, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, 

onde havia mercado de venda. Esse período ficou marcado também pelos processos que 

estavam ocorrendo, como os avanços tecnológicos na área gráfica, a implementação dos 

processos industriais, a abolição da escravatura e o estímulo à imigração, moldando um novo 

mercado no Brasil.  

Nas revistas, podemos falar que esse processo ocorreu de maneira ainda mais 

representativa que nos jornais, pois sua abordagem estava mais afastada do factual, e com o 

valor relativamente mais elevado, direcionava-se inicialmente a classe média com maior poder 

de compra. Vale destacarmos também, que o público leitor desses veículos exercia certa 

influência na sociedade em decorrência de seu status e posição social, fortalecendo a reprodução 

desses valores (BANDEIRA, 2016).  

A chegada do século XX trouxe ao cenário nacional o estímulo à modernização que se 

processava nos Estados Unidos e em alguns países europeus, proporcionando a consolidação 

definitiva do formato das revistas. Foram muitos os avanços no período, principalmente 

tecnológicos, implicando também em algumas mudanças na sociedade. “A instrução pública 

alcança mais gente; as cidades estão crescendo, a industrialização dá alguns passos largos. O 

comércio interno progride. A abolição da escravatura, a república, a imigração estrangeira já 

começam a surtir alguns efeitos” (BUITONI, 1990, p. 42). À medida que a tecnologia permitia 

melhoramentos nas formas de comunicação, como a invenção do telefone e do rádio, o papel 

da imprensa nacional também iria ser influenciado por essas transformações, principalmente no 

campo estético com publicações ilustradas, fotografias impressas e muitas cores.  

É importante destacarmos que foi no desenvolver das cidades e com o processo de 

urbanização e modernização das condições de vida que as revistas encontraram seu caminho e 

proliferaram. Esse processo foi muito significativo, pois mostra o modo como essa interseção 

era feita pelo veículo: as revistas desde o início do século XX, no intenso êxodo rural, pegaram 

para si a função de mostrar o novo, apresentar a modernidade e equiparar a sociedade recém-

urbana aos processos que se desencadeavam no estrangeiro, nos países mais desenvolvidos.  

Pensando nesse processo de consolidação das revistas no século passado, a sociedade 

passava por mudanças de valores que fizeram com que esse cenário pudesse prosperar. Os 

novos elementos que constituíam o cotidiano, a urbanização, a aceleração dos processos 

industriais e o fortalecimento da classe média já transformavam o modo de viver dos sujeitos, 

principalmente da crescente população que vivia nas cidades. A ligação da revista com o meio 
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urbano é muito íntima e ambos se desenvolveram juntos, ao passo que esse novo grupo de 

pessoas buscava divertimento, informação e conectividade com outras partes dessa realidade 

em mudanças, tanto sociais quanto tecnológicas. Ben Singer (2003) afirma que à medida que 

as experiências urbanas se intensificavam, o entretenimento tornava-se mais espetacular. 

Imprensa sensacionalista e de humor proliferaram, assim como o suspense surgia como tônica 

da diversão moderna (SINGER, 2003).  

“A modernidade implicou um mundo fenomenal – especificamente urbano – que era 

marcadamente mais rápido, caótico, fragmentado e desorientador do que as fases anteriores da 

cultura humana” (SINGER, 2003, p. 96). Uma das características que o autor também destaca 

sobre a modernidade é como esse processo se deu em forma de estímulos (tanto sonoros quanto 

visuais). Os centros urbanos rapidamente foram tomados por barulhos, movimentação e 

cartazes; o ritmo era mais intenso, havia horários a serem cumpridos, as vitrines eram 

chamativas e o consumo já se entranhava nesse novo modo de viver.  

Os veículos de comunicação no período, em especial as revistas que tendiam a uma 

abordagem mais cultural e instrutiva, ficaram encarregados de cobrir essa série de 

transformações, inteirando seus leitores da velocidade da vida moderna: 

Se a cidade moderna insere o indivíduo em um turbilhão de novidades que faz 

do seu cotidiano uma experiência que perpassa o sensorial, é preciso que ela 

invente também uma maneira de dialogar com esse indivíduo dentro dessas 

mesmas condições instauradas pelo urbano (BEDRAN, 2010, p. 3).   

O aperfeiçoamento das técnicas de impressão permitiu que essa interação se desse para 

um contingente maior de pessoas, facilitando a produção dessas publicações e sua 

disseminação. Buscando ser símbolo dos novos tempos, as revistas utilizaram-se bastante das 

imagens de forma a traduzir as modificações dos centros urbanos e os novos modos de vida 

naquele espaço. Valorizando a inovação e a modernidade, o veículo se consolida modificando 

antigas percepções de necessidades e despertando outros interesses.  

No Brasil, esse processo de modernização teve a cidade do Rio de Janeiro como 

expoente. A capital da república passou por transformações que se inspiravam nos grandes 

centros europeus, incorporando uma visualidade mais moderna, com campos e parques para a 

circulação de pessoas e ruas mais largas. As revistas participaram ativamente desse processo 

como ponte entre a sociedade e os novos meios de se viver e se inteirar.  

Dessa maneira, as publicações que surgiam tenderam a acompanhar essas 

transformações. Utilizando-se das novas técnicas de impressão, as imagens passaram a ocupar 
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muitas páginas num novo formato que tendia para o humor e assuntos menos intelectualizados. 

O Malho, por exemplo, surgiu em 1902 e teve uma duração bem longa para os periódicos da 

época, cinquenta e dois anos, utilizando bastante as caricaturas para críticas políticas. Ilustração 

Brasileira (1901), Kosmos (1904), Fon-Fon (1907), Careta (1908), A Cigarra (1913), entre 

outras, fizeram sucesso valorizando as ilustrações e utilizando uma linguagem mais literária. 

Além disso, apresentavam crônicas, manifestações artísticas, humor, jogos... refletindo os 

comportamentos da época em fotografias, desenhos e textos (MOURA, 2011).  

As revistas ilustradas mostravam por meio de fotografias e desenhos os novos contornos 

da cidade e o padrão de comportamento em cada um de seus espaços. As imagens foram 

fundamentais à rápida assimilação das mudanças. Além de estimular um padrão de consumo e 

o apreço pelas novidades industriais, as revistas tornaram-se representação de um modo de vida 

ideal de uma classe urbana de padrões elevados, inspiradas nas cidades europeias. Sobre as 

revistas ilustradas do início do século XX no Rio de Janeiro, Mauad (2005) afirma: 

Todas as instâncias do viver em cidade foram sendo adequadas a um novo 

padrão de comportamento. Nesse processo, as revistas ilustradas de críticas de 

costumes, publicadas na cidade desde o início do século, tiveram um papel 

fundamental. Janelas que se abrem para o mundo por meio de clichês 

fotográficos, os periódicos ilustrados possibilitaram a divulgação e 

assimilação rápida de imagens de pessoas, objetos, lugares e eventos 

contribuindo, de forma decisiva, para a criação desse novo padrão de 

sociabilidade (MAUAD, 2005, p. 152).  

A autora também afirma que o fenômeno das revistas ilustradas contribuiu para reforçar 

o mito da verdade fotográfica, em que esse tipo de imagem se disseminava como um retrato 

fiel da realidade. Dessa forma, seguindo tendências internacionais e adaptadas à realidade 

brasileira, as revistas “criavam modas e impunham comportamentos, assumindo a estética 

burguesa como forma fiel do mundo que representavam” (MAUAD, 2005, p. 152). Assim, esses 

veículos impressos foram fundamentais para a naturalização da realidade de um grupo 

específico, moldando uma maneira de ver o mundo e se comportar, até porque as revistas se 

direcionavam fortemente para esse próprio grupo (MAUAD, 2005).   

Entrelaçando os novos padrões que a modernidade impingia com suas marcas visuais, 

as revistas também incorporaram um viés educativo, no qual instruíam seus leitores a 

apreciação do novo por meio do consumo e de modelos a serem seguidos. Tanto em vestimentas 

quanto em comportamentos, os fatos da vida eram depurados para fornecer uma “educação 

correta” (MAUAD, 2005, p. 154), seguindo os mais nobres costumes internacionais.  
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Moldando comportamentos e percepções, as revistas, jornais e cartazes que se 

espalhavam pelos centros urbanos ganhavam força com o crescimento desses espaços à medida 

que promoviam conexões entre os indivíduos. A urbanidade, acompanhada pelo aprimoramento 

das mídias, impôs o consumo como um grande chamariz (BEDRAN, 2015). As cidades 

cresceram como legítimas representações da ampliação do segundo e terceiro setor, moldando-

se na concretização de valores e sensações expressos pelos meios de comunicação.  

Com a cidade e a sociedade urbana em expansão, a cultura de consumo passou 

a ocupar lugar de destaque no cotidiano. As casas comerciais com suas 

entradas abarrotadas de mercadorias em exposição, características do início 

do século, aos poucos perdem a cena para as vitrines ornamentadas e 

produzidas, exibidoras de produtos e marcas que começaram a se impor no 

mercado em expansão (BEDRAN, 2011, p. 43). 

As mensagens transmitidas pelos meios tornaram-se cada vez mais criativas e 

interessantes, seduzindo seus receptores à medida que a circulação de mercadorias aumentava. 

Esse processo de expansão do mercado consumidor e das cidades permitiu que as mídias se 

fizessem intermediarias, tornando-se mediadoras de atividades de prazer na vida cotidiana 

(RESENDE; BEDRAN, 2015). Segundo Resende e Bedran (2015), atividades antes 

corriqueiras passaram a ter mais brilho diante das vitrines iluminadas e bem montadas das lojas 

de departamentos que etiquetavam os preços nos produtos, refletindo um novo modelo de 

comércio onde os clientes estavam mais livres para apenas circular e olhar.  

O estímulo visual nas revistas foi uma das principais marcas desse processo de 

modernização, facilitado pelas inovações tecnológicas na área gráfica e pela recepção do 

público, encantado com a novidade. Essa linguagem permitiu que elas divergissem 

definitivamente dos jornais, pois passaram a ligar-se intimamente à visualidade e ao 

encantamento das imagens, enquanto os jornais demoraram um pouco mais para adotar uma 

abordagem mais estética. É importante lembrarmos também que grande parte da população 

brasileira, no início do século, ainda não era alfabetizada, fazendo com que a linguagem visual 

permitisse outro tipo de leitura e inteirasse essas pessoas aos processos cotidianos sem a 

necessidade da grafia.   

A historiadora Ana Maria Mauad (2005) divide esse período de sucesso das revistas 

ilustradas no início do século em duas partes: a primeira corresponde aos títulos e características 

citadas acima; e a segunda tem como marco o lançamento da revista semanal O Cruzeiro em 

1928, que modificou a história do jornalismo até então, “tanto por introduzir uma linha editorial 
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de influência marcadamente norte-americana quanto pelo aumento significativo no uso de 

fotos” (MAUAD, 2005, p. 153).  

Quanto à diferenciação dos dois períodos, a autora frisa a importância de considerar 

mudanças nas audiências das próprias revistas pensando no desenvolvimento urbano, no 

crescimento das classes médias na capital e na valorização de comportamentos relacionados 

aos meios de comunicação. Dentre as características, ela comenta:  

Enquanto o primeiro momento foi fortemente marcado pela presença de textos 

ficcionais, crônicas e fotografias pequenas e independentes do texto escrito, o 

segundo enfatiza a notícia, a interpretação dos fatos nacionais e internacionais 

e as fotografias em grande formato (MAUAD, 2005, p. 154) 

A estreia de O Cruzeiro nas bancas foi anunciada por um grande espetáculo no centro 

da capital, o Rio de Janeiro, na época: no final de uma tarde quente de verão começaram a cair 

do céu, como num carnaval fora de época, panfletos, serpentinas e papel picotado, parando o 

trânsito de uma das principais avenidas. A mensagem impressa dizia “Compre amanhã O 

Cruzeiro, em todas as bancas, a revista contemporânea dos arranha-céus... que tudo sabe, tudo 

vê” (CADERNOS DE COMUNICAÇÃO 3..., 2002)2. Além disso, nas ruas havia cartazes 

informando que a publicação sairia todos os sábados custando mil réis (cerca de R$20 reais 

hoje)3 e era impressa numa técnica nova de rotogravura, garantindo melhor qualidade visual 

(ibidem). Essa campanha de marketing, como chamaríamos hoje, foi muito positiva para a 

revista, esgotando-a das bancas em poucas horas. O sucesso deveu-se também a diferenciação 

do veículo, que redefiniu o perfil do mercado editorial explorando as notícias e buscando 

sempre informações atualizadas (MAUAD, 2005).  

Em poucos meses, a revista já havia se tornado um grande fenômeno, chegando a vender 

mais de 700 mil edições na década de 1950, o que significava, um número três vezes maior que 

as publicações atuais conseguem atingir. E a fórmula ainda parecia simples: resumos dos 

acontecimentos jornalísticos da semana com muitas fotos, literatura, lugares exóticos e colunas 

com assuntos variados alinhados a uma boa diagramação e qualidade de impressão.  

A partir de 1944, a revista garantiu um espaço de circulação cada vez mais 

amplo. Em 1945, a tiragem era de 80 mil exemplares e logo se tornou líder 

absoluta entre as revistas editadas no Brasil. Em 1954, com o suicídio de 

Getúlio Vargas, alcançou os 720 mil exemplares. Nenhuma outra publicação 

no Brasil contava com um número tão grande e sucursais: Paris, Nova Iorque, 

Roma e Tóquio. E atingia não só os moradores das grandes cidades, mas 

também penetrava no interior do país (...). Os temas de discussão política 

                                                           
2 Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4204434/4101414/memoria3.pdf acesso em fevereiro de 2017. 
3 A conversão foi feita em fevereiro de 2017 pelo site http://acervo.estadao.com.br/, que faz a conversão de diversas moedas para a cotação 

atual. 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4204434/4101414/memoria3.pdf
http://acervo.estadao.com.br/
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publicados pela revista estavam sempre entrando nos anais do Congresso. 

Consequentemente, nos anos 50, tornou-se um dos meios de comunicação 

social mais importantes do Brasil. (CADERNOS DE COMUNICAÇÃO 3..., 

2002, p. 10) 

Outra característica importante para destacarmos, principalmente considerando o marco 

que a publicação representou quanto à conquista de público, foi a nova modelagem das 

propagandas. Muito mais criativos e dinâmicos, os anúncios se confundiam com o conteúdo da 

revista e alguns deles já eram apresentados por personalidades conhecidas. Eles foram ficando 

cada vez mais frequentes na revista e se tornaram seu alicerce financeiro.  

Foi a partir de então que as propagandas acabaram se tornando uma importante forma 

de custeio das revistas em geral, evidenciando um novo modo de vida que se baseava no 

consumo. À medida que a produção industrial se intensificava, os anúncios aperfeiçoavam-se 

cada vez mais, aproximando-se dos leitores, atingindo-os com criatividade e uma linguagem 

mais direta. Começava-se, então, a vender mais que simples produtos e/ou serviços, já que 

diversos valores simbólicos eram agregados a eles. Alinhada à classe média urbana em 

ascendência e atenta aos países mais desenvolvidos, principalmente os europeus, as revistas e 

a publicidade contida nelas tornaram-se uma fonte de discursos e promoção de valores. Nas 

páginas, era comum vermos a felicidade remediada por produtos num discurso sedutor. Dessa 

maneira, a propaganda começa a atuar como um ativo comportamental, evidenciando uma 

realidade (criada ou não), enaltecendo classes, hábitos e modismos, além de agregar valores, 

concretizando nos produtos ideias e estilos de vida.   

Quanto à linguagem visual e promoção de valores, Ana Maria Mauad (2005) analisou 

fotografias inseridas em duas revistas cariocas (Careta e O Cruzeiro) no período de 1900 e 

1960, de modo a recuperar quadros de representações sociais de comportamento da época. A 

pesquisa revelou uma “educação do olhar” de modo a consolidar alguns códigos que regulavam 

a sociedade no período. A pesquisadora afirma que havia uma coesão entre classe e construção 

da capital moderna, compreendida em valores burgueses, processando-se pela vivência e pelo 

consumo.  

No conjunto das fotografias analisadas, evidenciou-se um estilo de vida 

baseado no consumo supérfluo do luxo e da abundância de objetos, marca 

registrada do novo cidadão urbano. Em 70% das fotos os objetos estão em 

segundo plano atuando como elemento de reconhecimento do ambiente 

retratado, em geral urbano (66%) e elegante, tais como: clubes (26%), ruas e 

avenidas da moda (24%) e hotéis (14%). Em termos de objetos pessoais, em 

50% das fotos analisadas a indumentária escolhida inclui trajes como gala, 

passeio completo, esporte fino e esportivo. Tal preocupação pelo traje 

adequado para a hora certa denota a existência de código do bem vestir 
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pautado na utilização de objetos pessoais tanto para a caracterização da 

situação que se está vivenciando quanto como elemento de distinção social. 

(MAUAD, 2005, p. 163)  

Percebemos, nesse sentido, que essa exposição cultural tende a representar um grupo 

específico, reproduzindo seus valores e modos de viver. Dessa maneira, ela acaba exercendo 

influência sobre a percepção de outros grupos da sociedade quanto a vários elementos da vida 

cotidiana.  

As revistas perpassam a sociedade moderna como grandes vitrines do que seria o 

padrão, o ideal. Muito imbricadas pela internacionalização cultural e importação do modo de 

vida americano, a segunda metade do século ficou marcada pelo grande estímulo ao consumo, 

entretenimento, mobilidade e velocidade das interações (MIRA, 1997). O cinema 

hollywoodiano já possuía muito prestígio no Brasil e surtiu grande influência sobre os hábitos 

e comportamentos sociais. As revistas, por sua vez, refletiam a espetacularização dos atores, 

transformando-se em um elo entre os filmes e a sociedade (idem). A Editora Abril foi uma das 

pioneiras a importar tais valores, “sendo a responsável pela adaptação de quase todos os 

modelos e fórmulas editoriais mundializados (idem, p. 31). As histórias de Walt Disney, por 

exemplo, chegaram até as crianças brasileiras por meio da editora, que possuía a concessão de 

publicação.  

Um fenômeno entre as revistas femininas no período foram as fotonovelas. Inicialmente 

produzidas com ilustrações, a novidade vinha dos magazines europeus e trazia histórias de amor 

se dirigindo especialmente para o público feminino. A pioneira no Brasil foi Grande Hotel 

(1947), que adotou as fotos apenas em 1951. Segundo Buitoni (1990 e 2009), o formato era 

como uma extensão da literatura sentimental, explorando o romantismo em pequenas doses 

para garantir a compra semanal da revista, que possuíam histórias fragmentadas, com 

continuação no número seguinte.  

Um grande marco do período foi a revista Capricho, lançada em 1952 pela nascente 

editora Abril, formando a base de criação de nossa imprensa feminina atual, segundo Buitoni 

(1990).  

Nossa grande imprensa feminina inicia-se com Capricho, da Editora Abril, 

em São Paulo, lançada a 18 de junho de 1952. A Abril estava começando; os 

quadrinhos de Walt Disney foram seus primeiros produtos. Um dos atrativos 

da nova revista foi a fotonovela completa numa edição, enquanto as 

concorrentes publicavam-na em capítulos. Capricho ganhou rapidamente a 

preferência das leitoras tornando-se a mais importante do mercado, sendo um 

dos esteios do crescimento da Editora Abril (BUITONI, 1990, p. 48). 
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Capricho é a revista feminina mais antiga que ainda circula no mercado, mesmo 

sofrendo mudanças de público. A versão impressa deixou de ser produzida em 2015, mas ainda 

conta com publicações digitais, agora voltadas para o público feminino adolescente. 

É no contexto da década de 60, com grandes rupturas e novas tendências que surge a 

revista Claudia, lançada em 1961. Mostrando as modernidades e suas vantagens para as 

mulheres, a revista seguia tendências internacionais, mas inovou na produção de conteúdo, 

colocando as brasileiras mais próximas a sua realidade. Abordando os novos padrões, Claudia 

consolida-se como maior revista feminina no Brasil, há mais de 55 anos no mercado. No 

próximo capítulo, iremos fazer uma análise mais profunda dessas primeiras publicações, 

mostrando que o contexto da década, tanto político quanto industrial, interferiu nos discursos e 

representações proferidos pela publicação.  

Ainda na década de 60, já prevendo uma nova tendência para o mercado de revistas 

nacionais, a Editora Abril lança Realidade (1966), focada em jornalismo. A publicação 

pretendia uma abordagem diferenciada, antagônica as revistas ilustradas e investiu nas grandes 

reportagens minuciosamente apuradas (SCALZO, 2012) e produzidas com criatividade.  

Na mesma década, dois anos depois de lançar Realidade, a também Editora Abril coloca 

outro título no mercado editorial: a revista Veja. Nos moldes da americana Time, a publicação 

tornou-se ao longo dos anos a revista brasileira de maior circulação, chegando a vender mais 

de um milhão de exemplares por semana4 nos últimos anos. Mas o sucesso demorou para chegar 

e segundo Scalzo (2014) as vendagens começaram a melhorar apenas em 1971, quando o título 

também ficou disponível para assinaturas.  

Abordando temáticas do cotidiano da sociedade brasileira como economia, 

política, guerras e outros conflitos territoriais, cultura e aspectos diplomáticos, 

entre outros, Veja apresenta seções fixas – sobre cinema, música, literatura e 

a “famosa entrevista das páginas amarelas”, no princípio de cada edição 

(BAPTISTA; ABREU, 2010, p. 17) 

A autora também comenta que Veja já possuía uma concorrente quando foi lançada, a 

revista Visão (1952). Depois vieram outras semanais de informação, como a Isto é, Senhor, 

Exame e Época, consolidando um modelo de revista que privilegiava a análise e a clareza das 

informações (SCALZO, 2014).  

A maior penetração dos meios de comunicação no país, principalmente a partir da 

década de 1960, promoveu transformações no setor cultural, dando lugar privilegiado para a 

                                                           
4 Dados retirados do site da editora Abril - publi.abril.com.br – acesso em dezembro de 2016 
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indústria cultural. Na década de 70, por exemplo, o Brasil era o segundo país com maior número 

de emissoras de rádios e ficava na lista dos dez maiores em produção e venda de aparelhos de 

TV (MIRA, 1997). A indústria das revistas também acompanhou esses números, dobrando a 

produção de publicações nesse período e consolidando definitivamente o formato para grandes 

públicos.  

Scalzo destaca que foi nesse período que surgiram muitos títulos segmentados que 

começavam a dominar nichos, à medida que falavam sobre especificidades. “As revistas, já 

reconhecidas como bons veículos para a publicidade, acompanhavam muito de perto o 

desenvolvimento da indústria” (SCALZO, 2014, p. 33) e dessa forma surgiram publicações 

técnicas voltadas para atividades industriais; com visão de negócios; voltadas para a moda, com 

o crescimento da indústria de fios e algodão; automobilísticas acompanhando também essa 

indústria; relacionadas a temáticas da TV e do cinema; entre outras.  

 

2.3 – A segmentação para o feminino 

A segmentação é uma estratégia do marketing e valoriza a diferenciação entre os 

consumidores, seus gostos e necessidades de modo a atuar especificamente em grupos de 

interesses comuns. Uma dessas segmentações que marcaram a metade do século passado foi a 

das revistas femininas. O fato é que a segmentação das revistas permite que elas falem para um 

público específico, que se interessa exatamente pelas temáticas abordadas. A segmentação em 

gênero foi uma estratégia que permitiu maior aproximação do meio de comunicação com os 

leitores, consolidando uma certa intimidade. Seguindo um pensamento mercadológico, falar 

com um público específico, que tenha seus gostos conhecidos, transforma-se em uma aposta 

certeira. O conteúdo das publicações consegue atender aos interesses dos leitores e a atuação 

da publicidade fica consideravelmente mais intensa, oferecendo produtos e serviços que são 

realmente do universo do consumidor. Dessa forma, ao mesmo tempo em que a segmentação 

difere públicos, ela tende a generalizar gostos e necessidades dentro daquele nicho específico, 

como já falamos anteriormente.  

A diversidade temática que compõe as revistas femininas é notável. Tavares e Schwaab 

(2013, p. 115) afirmam que “se adotarmos a segmentação como divisões de um conjunto, a 

imprensa feminina é provavelmente, a que mais exercita esse processo de segmentação”.  E 

também definem tal conceito como um recorte de público. Buitoni (1990) também afirma que 
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um destaque da imprensa direcionada às mulheres são seus vários desdobramentos, de modo a 

abordar temáticas variadas. Apesar de considerar essa representatividade, a autora comenta:  

Iniciava meu livro Mulher de Papel, sobre a imprensa feminina brasileira, em 

1981, com as frases: “Segundo sexo. Segunda imprensa. Secundário, 

secundária. Sempre em segundo lugar: subalterno, dependente, 

complementar. Ou supérfluo”. Continua a ser uma segunda imprensa, mas 

uma imprensa que rende muito em termos publicitários e de durabilidade, pois 

uma edição pode permanecer por alguns anos em salas de espera de 

consultórios, clínicas de estética, cabeleireiros – ou em coleções particulares 

(BUITONI, 2014, p. 38). 

A autora considera que a imprensa feminina se encaixa num segundo plano, apesar de 

muito rentável, convergindo com a fala de Beauvoir (1970, p. 10), que pondera que a mulher é 

considerada como “o Outro”, o segundo. Beauvoir (1970) afirma que a mulher, e 

consequentemente seu universo cotidiano, é definido por meio do olhar do homem e em relação 

a ele. Sendo ele o dominante, sua visão determinaria quem seria o mesmo ou o igual, e quem 

seria o diferente, “o Outro”. Nesse sentido, percebemos que muitas das nomenclaturas usuais 

sugerem esse padrão: existe o futebol e o futebol feminino; as revistas e as revistas femininas.  

Há divisões clássicas entre interesses de homens e de mulheres – sociais, culturais, 

físicas e biológicas – que permitiram o florescimento da imprensa feminina. Grande parte 

dessas diferenças podem ser consideradas fruto de imposições culturais que ditam o que seria 

mais adequado a cada um, sendo apresentados aos indivíduos desde a infância e incorporadas 

como parte da identidade de gênero. Essa questão abriu precedentes para que publicações se 

voltassem especificamente para o público feminino, tratando de temáticas que consideravam 

como parte do universo de interesses das mulheres.  

Durante os últimos séculos da história moderna, as mulheres foram privadas de vários 

direitos que apenas os homens gozavam. A organização da sociedade aconteceu de tal forma 

que essas diferenças subordinaram as mulheres aos homens. Engels (2009), em A origem da 

família, da propriedade privada e do Estado, mostra que nas sociedades mais antigas existia 

divisão sexual do trabalho e isso não diminuía a posição social da mulher. O que mudou foi o 

que o autor considera a primeira derrota das mulheres na história: a passagem da sociedade 

poligâmica para a monogâmica, modificando também a posição de prestígio do direito materno. 

O autor afirma: 

A derrocada do direito materno foi a derrota do sexo feminino na história 

universal. O homem tomou posse também da direção da casa, ao passo que a 

mulher foi degradada, convertida em servidora, em escrava do prazer do 

homem e em mero instrumento de reprodução (ENGELS, 2009, p. 57). 
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A consequência desse processo, segundo o autor, foi a confinação da mulher ao lar e ao 

cuidado dos filhos, se tornando a “criada principal da casa” (ENGELS, 2009, p. 63). Como a 

base da sociedade monogâmica era o direito a paternidade e transmissão dos bens aos herdeiros, 

as mulheres eram vigiadas e duramente reprimidas para que não cometessem adultério. Esse 

cenário se estendeu por muitos séculos e permanece presente em muitas sociedades atuais.  

Voltando às revistas femininas, quando o formato se consolidou no Brasil, no início do 

século XX, as publicações eram direcionadas para as mulheres ainda reclusas ao lar, 

oferecendo-lhes informações e entretenimento, reforçando essas construções principalmente 

por serem escritas predominantemente por homens. Funcionando como um primeiro canal de 

abertura para o diálogo mais próximo, elas se transformaram em um importante elo entre as 

mulheres e a sociedade.  

Como vimos anteriormente, sobre a consolidação do formato no Brasil, Costa (2014) 

sugere que a imprensa feminina, já na segunda metade do século XIX, se caracterizou pela 

mistura de diversos assuntos como poesia, receitas, fofocas, saúde e consultório sentimental. 

De acordo com o autor, tudo parecia cabível ao universo feminino, relevando uma herança dos 

“almanaques”, que antecederam a imprensa feminina deixando como legado a tendência de 

manuais com dicas e conselhos práticos. E que, mesmo com uma baixa taxa de alfabetização, 

principalmente entre as mulheres que até meados do século não podiam frequentar as poucas 

escolas da corte (MIRA, 1999), as revistas femininas foram ganhando seu espaço e se 

popularizando, pois eram “uma forma de fazer circular diferentes informações concentradas 

sobre os novos tempos, a nova ciência e as possibilidades que se abriam para uma população 

que começava a ter acesso ao saber” (SCALZO, 2011, p. 20).  

É interessante percebermos que a imprensa feminina no século XIX ficou marcada, 

segundo Buitoni (2009), por duas ramificações diferentes. Primeiramente a imprensa 

tradicional, que enaltecia as virtudes domésticas das mulheres e não fazia nenhuma referência 

à liberdade fora do lar; e em contrapartida, teve a imprensa feminista, que defendia os direitos 

das mulheres com ênfase em educação. Scalzo (2011) afirma que a segunda foi pouco 

representativa em números, quando comparadas com as tradicionais, e tiveram vida curta. 

Complementando, Mira (2001), referenciando o trabalho clássico de Evelyne Sullerot (1963), 

afirma que essas duas vertentes da imprensa feminina vão se interpelar até se confundirem no 

momento que surge a imprensa feminina de massa, no século XX.  
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Sobre esse contexto, a autora ainda destaca uma relação bem próxima da que 

descrevemos no tópico anterior. Segundo ela,  

a expansão da imprensa feminina esteve fortemente ligada a surtos de 

expansão do próprio capitalismo nos quais a mulher era visada como sujeito 

consumidor de modo muito especial. Na segunda metade do século XIX 

estava se desenvolvendo largamente a indústria de convecções e, portanto, 

todo o circuito de moda, desde então e até o final do século XX, estava voltado 

para as mulheres (MIRA, 2001, p. 7). 

Muitas revistas femininas surgiram no início do novo século, e, segundo Buitoni (2009), 

seguiam uma tendência que se destacou desde final do século XIX, ligando-se a informações e 

disseminação de modelos de comportamento a serem seguidos por “moças de boa conduta” na 

sociedade. Essa dinâmica dos periódicos implicava na exposição de imagens do cotidiano de 

maneira a evidenciar a vivacidade nos centros urbanos, de modo a tornar-se um convite sedutor 

à leitura (OLIVEIRA; SILVEIRA, 2016). Mesmo nesse momento de transformações que 

favorecia a abertura de espaço para as mulheres, enquanto muitas entoavam um brado de 

inconformismo com a imagem depreciativa que lhe eram impostas, as revistas apresentavam 

conteúdos disciplinadores e com limitação de informações. Silveira e Oliveira (2016) 

comentam:  

Com o alvorecer do século XX os periódicos (...) passaram a assumir a função 

de tecnologia pedagógica, “ensinando” e instruindo seus leitores através de 

páginas recheadas de ilustrações, conselhos práticos, charadas, sonetos, 

crônicas e novelas. Com isso, as revistas inseriram-se de vez na paisagem 

urbana da capital, agora não mais influenciadas pelos gostos e clichês 

irradiados pela corte, mas inspiradas pelos ares republicanos e modernizantes 

(SILVEIRA; OLIVEIRA, 2016, p. 44).  

Outra consideração que os autores fazem é sobre a relação do crescimento das cidades 

com os níveis de alfabetização, principalmente na capital federal, o Rio de Janeiro, favorecendo 

a consolidação dos leitores. Segundo eles, as mulheres também se encaixaram nesse processo, 

se apropriando do universo das letras e práticas de leitura. Lembrando que as brasileiras só 

foram ter uma formação educacional parecida com a dos homens nesses primeiros anos do 

século XX, permitindo um processo de socialização entre as que tinham a leitura como prática 

e transformando as revistas em agentes mobilizadores desse processo (SILVEIRA; OLIVEIRA, 

2016). Dados oferecidos pelos autores indicam esse avanço quanto ao letramento: Em 1890, 

43,56% das mulheres eram alfabetizadas, passando para 46,01% em 1906 e aumentando para 

55,77% em 1920 (idem, p. 58). Ou seja, em 30 anos a taxa de brasileiras alfabetizadas subiu 

12%.  
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Conseguimos perceber nesse breve contexto, que a posição da mulher na sociedade 

também passava por transformações. O ritmo da vida urbana alterava as concepções 

tradicionais e a mulher passava a assumir outros papeis, ligando-se principalmente às 

responsabilidades dentro do lar, como a educação dos filhos e o cuidado com a casa. “Dessa 

forma, ainda que de modo discreto, meninas, moças e senhoras começaram a se apropriarem 

dos espaços públicos e a serem ‘educadas’ formalmente” (OLIVEIRA; SILVEIRA, 2016, p. 

57).  

Um marco até então entre as publicações para mulheres foi a Revista Feminina (1914), 

que durou 22 anos e foi fundada por Virgilina de Souza Salles, em São Paulo. Distribuída para 

todo Brasil, a publicação chegou a tiragem de 30 mil exemplares, um número significativo para 

a época em que boas revistas publicavam cerca de 10 mil cópias (BUITONI, 1990). Dedicada 

às senhoras, além das seções tradicionalmente femininas como moda, poesias, artes e contos, a 

revista também defendia alguns direitos da mulher, como o voto e a educação. Quanto à 

qualidade da publicação, Buitoni (1990 e 2009) destaca que sua diagramação era bastante 

inovadora para época, possuía cerca de 90 páginas num período que as revistas tinham em 

média 16, contava com uma boa diversidade de assuntos e assim, pode ser considerada a 

precursora das revistas femininas modernas.  

Outro elemento que fez da revista um marco foi a maneira como ela desenvolveu uma 

relação mais próxima entre imprensa feminina e publicidade. Nesse período, a percepção das 

mulheres como leitoras de revistas estava sendo acrescida da ideia de formação de uma classe 

de consumidoras. Buitoni (1990) explica que a Revista Feminina pertencia a Empresa Feminina 

Brasileira, que trabalhava com produtos destinados à mulher, de cremes de beleza a livros de 

culinária. Dessa forma, a junção de publicidade e revista foi concretizada. “Era a primeira vez 

que uma indústria específica de produtos femininos influía tão decisivamente num veículo 

destinados às mulheres” (BUITONI, 1990, p. 44), ocupando muitas páginas na publicação.  

A Revista Feminina estava antecipando uma tendência mais tarde 

predominante na imprensa feminina: veículos que abarcassem uma boa 

variedade de assuntos (embora não saindo das artes domésticas) dentro de uma 

perspectiva mais voltada para o lado comercial (isto é, suprimindo 

necessidades que aumentavam com a crescente urbanização, contribuindo 

para a integração numa sociedade cada vez mais industrial). (BUITONI, 2009, 

p. 58) 

Quanto ao seu discurso, apesar de mostrar e incentivar as lutas femininas em prol dos 

diretos de voto e letramento, principalmente, a revista valorizava a preservação de aspectos 

tradicionais da cultura do período, em que a mulher seria submissa ao marido e responsável 
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pelo cuidado da casa e dos filhos. Oliveira e Costa (2014) fizeram uma pesquisa nos editorais 

do magazine publicados entre 1914 a 1926, concluindo que o feminino era enaltecido e a 

ideologia da publicação convergia com algumas propostas no movimento feminista do período. 

As autoras comentam:  

A revista serviu como meio de distração, informação, formação e incentivo 

para as mulheres de sua época, ora como amiga ora como mentora, sugerindo 

e vendendo produtos, posturas e ideologias, sempre com a intenção de 

proteger a família e compactuar com a militância feminina por igualdade de 

gênero desde que não ferisse essa máxima (OLIVEIRA; COSTA, 2014, p. 

88).  

Uma característica das revistas femininas nas três primeiras décadas do novo século, 

segundo Sevcenko (1999) e Oliveira e Silveira (2016), foi um discurso ideológico que reunia 

correntes conservadoras e reformistas, cristalizando comportamentos entre suas leitoras - 

pertencentes às classes média e alta urbanas. Elas se tornavam assinantes em função de 

basicamente três questões: o entretenimento oferecido; a distinção social que o acesso a tais 

veículos representava, principalmente pelos produtos que anunciava; e a inserção à 

sociabilidade feminina pautada pelos modos de comportamento e vivência do espaço urbano.  

Dessa forma, o movimento feminista foi abordado por algumas revistas femininas, no 

início do século, por meio desses discursos de incentivo a igualdade jurídica, valorizando, em 

contrapartida, a importância das mulheres se manterem dedicadas aos cuidados da casa e a 

educação dos filhos.  

Na segunda metade dos anos 1930, esse tom mudava, deixando um pouco os ideais 

feministas. O direito ao voto feminino havia sido conquistado em 1932, assinado pelo então 

presidente Getúlio Vargas. A valorização da mulher passa a ser alinhada às práticas de 

consumo; o espaço publicitário crescia nos impressos e a linguagem por eles utilizadas era cada 

vez mais bem estruturada e chamativa, envolvendo elementos do cotidiano.  

A década seguinte, de 1940, marca a influência norte-americana nas publicações 

brasileiras. Nesse período, começou a ser importado um grande número de textos e imagens 

que foram compondo o imaginário nacional, voltando a atenção para a cinematografia 

hollywoodiana (BUITONI, 2009). Apesar do contexto de guerra, o otimismo era a marca dessa 

influência, promovendo a cultura de entretenimento americana. Outro viés desse momento de 

conflitos foi a maneira como os novos papeis assumidos pelas mulheres estavam sendo trazidos 

para o Brasil e incorporados nas revistas. Primeiramente, o trabalho feminino tornou-se mais 

comum devido à escassez de mão-de-obra masculina e, assim, as mulheres passaram a ter mais 
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abertura para se inserir na sociedade e usufruir da modernidade, mas sem desviar das tarefas do 

lar que lhe cabiam legitimamente, claro. 

O período pós-guerra implicou em transformações na sociedade brasileira à medida que 

a importação do american way of life se consolidava. Um novo processo de crescimento urbano, 

industrial e econômico permitiu modificações sociopolíticas. Nesse momento, havia uma certa 

apreensão quanto à maior participação das mulheres nos ambientes públicos e entoou-se, então, 

um discurso que incentivava sua volta ao lar. Apesar disso, o processo anterior havia permitido 

certa abertura a novas possibilidades para as mulheres, que se instruíam e se inseriam no 

mercado de trabalho. Nesse contexto, Bassanezi (1996) aponta que a distinção de papéis entre 

homens e mulheres continuava nítida e havia ainda um certo preconceito com as mulheres que 

trabalhavam. Como o papel principal da mulher na sociedade ligava-se ao cuidado da casa e 

dos filhos, a incompatibilidade do trabalho fora do lar com o casamento ganhava força no 

imaginário social. Porém, a autora também afirma que nesse período crescia o prestígio cultural 

norte-americano ao mesmo tempo em que decrescia a valorização de antigas tradições 

europeias, fazendo do modo de vida americano um “modelo invejável de muitos grupos das 

classes médias brasileiras” (BASSANEZI, 1996, p. 49). A expansão industrial e o aumento do 

poder aquisitivo de alguns setores da população permitiu que a sociedade brasileira conseguisse 

se inserir nesses novos padrões que vinham do estrangeiro. A autora também indica que os 

filmes norte-americanos contribuíram bastante para modificar alguns dos valores tradicionais, 

promovendo a valorização da juventude, da novidade, do futuro e da modernização. Nesse 

período, a ideia de modernidade também ganhou espaço nas revistas e relacionava-se 

diretamente com hábitos de consumo. 

Lipovetsky (2006) evidencia a importância das revistas nesse processo, rompendo 

tradições passadas e “transformando os locais de venda em palácio de sonhos” (LIPOVETSKY, 

2006, p. 31), revolucionando a relação com o consumo. O preço relativamente mais baixo 

desses produtos também favoreceu que as classes médias conseguissem acesso a itens antes 

característicos das classes mais elevadas, implementando a ideia do consumo como algo 

maravilhoso e sedutor.  

O grande magazine não vende só mercadorias, consagra-se a estimular a 

necessidade de consumir, a excitar o gosto pela novidade e pela moda por 

meio de estratégias de sedução que prefiguram as técnicas modernas do 

marketing. Impressionar a imaginação, despertar o desejo, apresentar a 

compra como um prazer, os grandes magazines foram, com a publicidade, os 

principais instrumentos de elevação do consumo a arte de viver e emblema da 

felicidade moderna (LIPOVETSKY, 2006, p. 31).  



44 

 

   

Considerando que nesse período da metade do século, as revistas eram importantes 

veículos de comunicação, elas acabaram assumindo esse papel de propulsão da cultura de 

consumo. Os magazines instigavam a ideia de que o desenvolvimento e a modernidade estavam 

diretamente relacionados com a posse de bens que representavam os novos tempos, como os 

eletrodomésticos e enlatados que promoviam uma revolução nas tarefas da dona de casa. Além 

disso, um papel importante que as revistas desempenharam foi a divulgação dos bens da 

indústria nacional, conferindo credibilidade quanto a qualidade dos produtos e dando um plus 

no desenvolvimento econômico.  

As mulheres, nesse momento, emergentes no âmbito público, passam a ser vista também 

como um grande público consumidor a ser explorado. Mira (2001) estabelece uma relação entre 

a produção de bens com o nicho das revistas e as mulheres. 

No pós-guerra, um novo surto de produtos voltados para o lar, os 

eletrodomésticos e outros itens, seria um dos carros-chefe do capitalismo 

fordista e (...) seu alvo eram as mulheres. Isso sem entrar em detalhes sobre 

os novos ciclos da moda, dos produtos de beleza e assim por diante. Ou seja, 

as mulheres surgem ao mesmo tempo como um “outro sujeito” e como 

“segmento de mercado” e assim são interpeladas constantemente pelas 

revistas femininas (MIRA, 2001, p. 7).  

Dessa forma, a década de 1950 reflete uma fase de grande vinculação dos hábitos de 

consumo com a imprensa, à medida que essa segunda passava por processos de 

desenvolvimento que refletiu em revistas nos padrões industriais. O crescimento das indústrias, 

juntamente com a promoção de novos valores, desencadeou transformações que afetavam 

diretamente a vida das mulheres. O aperfeiçoamento dos utensílios para o lar e a comida 

enlatada, por exemplo, devem ser vistos tanto como fortalecedores da indústria, que demandava 

um mercado consumidor capaz de absorver seus produtos, como instrumentos facilitadores das 

principais atividades das mulheres, permitindo que elas tivessem tempo livre para 

desenvolvessem hobbys e outras atividades. Ambos os processos modificaram os papéis 

femininos, por um lado potencializando-as como consumidoras e por outro, permitindo-lhes 

maior facilidade para lidar com as tarefas que lhes cabiam e assim, pleitear a participação em 

outros espaços. As revistas foram muito utilizadas como meio intermediário nesse processo, 

levando até os leitores (e potenciais consumidores) propagandas de diversos bens. O consumo 

é colocado, assim, como uma forma de auxiliar o dia a dia das mulheres.  

Partindo dessas considerações, percebemos o quanto as revistas estão ligadas aos mais 

diversos contextos na história social do Brasil, exercendo papel ativo nos processos de 

transformações. Nos períodos seguintes não será diferente: à medida que a industrialização 
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progride e com ela a necessidade de absorção dos seus produtos, o consumo passa a ser um 

pilar de desenvolvimento econômico - tanto por representar o poder aquisitivo da população 

quanto por indicar o aprimoramento das indústrias.  

Um cotidiano fácil e confortável e a melhoria das condições de vida eram alguns dos 

ideais na sociedade nesse período. É importante destacarmos o enorme crescimento da 

publicidade, aumentando consideravelmente o investimento nesse setor (LIPOVETSKY, 

2006). As revistas, com seu poder visual, num momento em que a televisão ainda começava a 

se popularizar, foi um veículo crucial para a concretização desse processo. Estimulando 

modelos e necessidades, as revistas mostravam um novo caminho por meio de atos de consumo, 

atrelando-o a ideias de modernidade, descanso e prazer, oferecendo uma forma de escapar da 

rotina maçante.  

A década de 60, intensa por movimentos que se opunham a espetacularização desse 

consumismo, que se fortalecia principalmente nos países mais desenvolvidos devido à 

prosperidade econômica, desencadeou processos de rupturas, principalmente entre os jovens, 

crescia a busca pela liberdade individual, se opondo ao consumo vigente. Foi um período de 

mudanças de comportamento, contestação dos padrões, projetos ideológicos alternativos e uma 

crise no moralismo tradicional. Esse processo refletiu em novos paradigmas culturais com 

diferentes estilos de música, vestimentas e penteados, maior engajamento e questionamentos 

da juventude em questões sociais e políticas. Nos Estados Unidos, a banda The Beatles fazia 

sucesso com canções revolucionárias, fortes críticas às guerras e apologia a paz e ao amor. Os 

movimentos de minorias também se fortaleceram, abrindo espaço para se falar de feminismo, 

homossexualismo e discriminação racial. Todas essas questões serão fundamentais para a 

expansão de comportamentos, principalmente o feminino, promovendo grandes transformações 

sociais.  

Nesse período abriu-se mais espaço para as mulheres de classe média no mercado de 

trabalho, que desencadeou uma busca por condições de igualdade em salários, direitos e 

decisões. Seu acesso ao ensino superior permitiu a incorporação de valores individualistas 

modernos, permitindo que elas pleiteassem maior participação em espaços fora do ambiente 

doméstico. O movimento feminista que começava a apontar nos Estados Unidos contribuiu para 

sustentar transformações na imagem da mulher, colocando em pauta modificações na estrutura 

familiar e nas questões relativas à sexualidade feminina como o direito ao aborto e a 

contracepção (CARDOSO, 2005). A introdução de um modo de vida jovem e flexibilização das 
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hierarquias davam luz à quebra de tabus como a virgindade, num momento em que as mulheres 

já poderiam decidir quando ter filhos com o uso de anticoncepcionais.  

A pílula anticoncepcional, que começa a ser difundida, ainda que 

timidamente, no Brasil, nos primeiros anos de década de 60, representava um 

fator de libertação sexual e uma peça fundamental nas possibilidades de 

questionamentos de antigos valores como a castidade feminina 

(BASSANEZI, 1996, p. 153). 

Essa mudança de comportamentos também refletiu diretamente na moda que tornava-

se unissex, com a criação do smoking feminino, por exemplo, e popularizava a minissaia; os 

trajes de banho passaram a ser mais ousados, representando o momento de contestação social e 

política que também despontavam por aqui.  

E é dentro desse contexto de mais liberdade, expansão do corpo e público feminino que 

surge Claudia: “A década de 60, no Brasil, assistiu a uma série de transformações nas 

publicações direcionadas às mulheres de classe média. Mas nenhuma revista incorporou tão 

bem esse espírito (...) como Claudia” (DUARTE, 2007, 197). Imbricada nessa teia de 

acontecimentos, a revista se propõe inicialmente a uma abordagem mais neutra e tradicional, 

mas a necessidade de acompanhar suas leitoras diante dos acontecimentos fará com que sofra 

adaptações ao longo da década, refletindo as mudanças dos períodos que atravessa. No próximo 

capítulo faremos uma contextualização mais detalhada da revista e seu perfil de modo a nos 

servir como base para a análise e objetivos propostos nesse trabalho. 
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3 – A REVISTA CLAUDIA, A MÍDIA E A MULHER: UMA AMIZADE DE 55 ANOS 

3.1 – A década de 60 e Claudia: como surge 

“Uma nova modernidade nasceu: ela coincide com a ‘civilização do desejo’, que foi 

construída ao longo da segunda metade do século XX” (LIPOVETSKY, 2006, p. 11). É com 

essa frase que Lipovetsky começa seu livro A felicidade paradoxal, no qual define três fases 

relativas a processos de consumo, diferenciando-as pela maneira como a sociedade lidou com 

a questão ao longo dos anos. Segundo o autor, a primeira fase corresponderia a um período 

anterior ao aqui analisado, começando em 1880 e indo até o final da Segunda Guerra (1945), 

quando os pequenos mercados varejistas começam a dar lugar aos grandes supermercados e 

outros “templos de consumo”, que englobam itens variados num mesmo espaço. A lógica nesse 

momento era a de vender a maior quantidade possível, buscando o lucro pelo volume.  

Nessa primeira metade do século XX, principalmente após a Grande Depressão (1929), 

quando ocorreu a crise da superprodução, era necessário que o consumo conseguisse absorver 

a produção de modo a garantir a lucratividade dos investidores. Percebeu-se aí que era 

necessário investir não só nos processos produtivos, mas também na formação de sujeitos 

condicionados a consumir e consumir cada vez mais. Dessa maneira, “a indústria investirá não 

somente na produção de mercadorias, mas na produção da própria demanda” (GONÇALVES, 

2008, p. 22). O consumo passaria, então, a ser um valor atrelado à modernidade, pois era 

fundamental para dar continuidade ao desenvolvimento da sociedade. Juntos aos meios de 

comunicação eles formariam o tripé de sustento da classe dominante detentora da produção de 

bens.    

Sérgio Gonçalves (2008) destaca que depois da Segunda Guerra (1945), esse processo 

de “construção” da demanda se fortificou, pois a economia precisava ser reaquecida para que o 

sistema voltasse a funcionar plenamente. É nesse período que a indústria cultural começa uma 

intensa promoção de valores com a finalidade de estimular o consumo e garantir compradores 

para os bens industrializados (GONÇALVES, 2008). O autor também afirma que é a partir daí 

que os indivíduos passaram a ser tratados como elementos da cena produtiva, formando o 

binômio produtor-consumidor. Isso significava que eles começariam a ser enxergados com duas 

potencialidades: tanto como trabalhadores (produtores) quanto consumidores dos bens de 

produção, constituindo, assim, uma cultura baseada na formação desse tipo de indivíduo. 

Na segunda fase da sociedade de consumo, que corresponde ao período que trataremos 

aqui, as revistas voltadas para o público feminino floresceram, oferecendo a oportunidade de 
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divulgação de produtos mais direcionados aos potenciais compradores. Esse momento fica 

marcado pela consolidação e ampliação das características do período anterior. Denominada 

por Lipovetsky (2006) de “sociedade da abundância”, a partir da década de 1950 e pelos 

próximos 30 anos, o crescimento econômico impulsionou os salários e aumentou o poder 

aquisitivo de grande parcela da população. Além disso, o aperfeiçoamento das máquinas 

permitiu maior produção com menor custo, possibilitando que variados itens de consumo 

estivessem à disposição de quase todos. O autor afirma que vários processos econômicos e 

industriais se aprimoraram: 

Não é apenas a esfera industrial que se moderniza com grande rapidez: a 

grande distribuição reestrutura-se igualmente, integrando em seu 

funcionamento os mecanismos de racionalização empregados no sistema 

produtivo fordista: exploração das economias de escala, métodos científicos 

de gestão e de organização do trabalho, divisão intensiva das tarefas, volume 

de vendas elevado, preços os mais baixos possíveis, margem de ganho fraca, 

rotação rápida de mercadorias (LIPOVETSKY, 2006, p. 33).  

Segundo Lipovetsky (2006), foi nessa fase que se edificou a “sociedade de consumo de 

massa”, onde “consumir” passou a fazer parte do cotidiano de diversas camadas sociais e cada 

vez mais pessoas podiam adquirir bens antes atrelados a esferas mais ricas da sociedade. A 

rotatividade de produtos ditada pela moda permitiu a continuidade da produção, além de 

estimular o consumo. O sentimento de necessidade de determinado produto ou serviço 

apresentado nas publicidades tornava os consumidores eufóricos e com desejo de obtê-lo. “A 

sociedade de consumo criou em grande escala a vontade crônica dos bens mercantis, o vírus da 

compra, a paixão pelo novo, um modo de vida centrado nos valores materialistas” 

(LIPOVETSKY, 2006, p. 36). 

Quanto ao universo feminino, a jornalista e feminista Betty Friedan lançou no começo 

da década, em 1963, o livro Mística Feminina nos Estados Unidos, que se tornou um best seller 

e influenciou as mulheres por muitas gerações. A autora elaborou uma pesquisa sobre um 

“problema sem nome” que atordoava as mulheres na década de 1950. No livro, ela aborda a 

manipulação das mulheres pela sociedade de consumo, de modo a alimentar a uma mística, 

reafirmando o papel da mulher estritamente relacionado ao lar – filhos e marido. Segundo a 

autora, “alguém, algum dia, em algum lugar, deve ter descoberto que elas (mulheres) compram 

mais se forem mantidas no estado de anseio indefinido, de energia desperdiçada que caracteriza 

a dona de casa” (FRIEDAN, 1971, p. 180). A crítica de Friedan estava justamente na 

padronização desse estilo de vida que deveria ser seguido por todas, não deixando brechas para 

escolhas por parte da mulher.  
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A tese da pesquisadora, depois de entrevistar mulheres americanas de várias regiões, 

por vários anos e observar revistas femininas no período, era que o “problema sem nome”, 

como ela mesma descreve, relaciona-se ao âmago da identidade, de modo que a cultura não 

aceitava ou gratificava a necessidade da mulher em alcançar sua plenitude como ser humano, 

restringindo sua realização e atuação ao lar. A autora afirma:  

Na segunda metade do século XX, o mundo da mulher estava confinado ao 

próprio corpo e beleza, ao fascínio a exercer sobre o homem, à procriação, ao 

cuidado físico do marido, das crianças e do lar. E isso não constituía anomalia 

(FRIEDAN, 1971, p. 35).  

Vale lembrar que o embelezamento era dedicado ao marido, visto que participar da 

esfera pública era bem raro, exceto à companhia do conjugue.  

O prefácio da edição nacional, Rose Marie Muraro aponta as convergências da fala de 

Friedan com a realidade brasileira e afirma parecer correta sua suposição de que as grandes 

indústrias tinham interesse na condição da mulher sem participação ativa, isolada, fazendo-a 

dedicar mais atenção ao consumo.  

A denúncia de Friedan não se aplica apenas aos Estados Unidos. Com a 

costumeira defasagem, a sociedade brasileira também se aproxima dos 

padrões mais elevados do consumo, principalmente nas grandes cidades. O 

problema por ela levantado começa, também, a ser o problema da mulher 

brasileira urbana. Mais do que nunca as grandes indústrias (...) utilizam-se 

entre nós, dos meios de comunicação de massa para ativar nas classes médias 

o consumo de produtos tanto mais sofisticados quanto inúteis, seja em 

vestuário como em comodidades domésticas. (MURARO, 1971, p. 7) 

Em pouco tempo Mística Feminina ganhou notoriedade entre as americanas e é 

considerado hoje umas das grandes referências do século XX, tido como marco para tomada de 

consciência das mulheres, refletindo posteriormente na segunda onda do movimento feminista.  

Naomi Wolf (1992) dá prosseguimento e complementa o pensamento de Friedan, 

afirmando que esse processo de colapso da mística vai colaborar para o surgimento de mais um 

mito, o da beleza. A autora indica que a indústria reagiu à saída da mulher da esfera doméstica 

e à sua inserção no ambiente público e de trabalho, criando inesgotáveis imagens de padrões de 

beleza a serem tomados. Wolf (1992) afirma que a mística feminina foi forçada por revistas e 

outros meios para dar força ao papel da mulher como consumidora, essencial para o 

desenvolvimento industrial. “Assim que o valor social básico da mulher não pôde mais ser 

definido pela encarnação da domesticidade virtuosa, o mito da beleza o redefiniu como a 

realização da mulher virtuosa” (WOLF, 1992, p. 22). Segundo a pesquisadora, as feministas, 

inspiradas por Friedan, conseguiram minar os anunciantes de produtos para o lar na imprensa 
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feminina, mas a partir disso, novos censores culturais tomaram espaço: a indústria da dieta e 

dos cosméticos. “Em consequência das suas pressões, a modelo jovem e esquelética tomou o 

lugar da feliz dona de casa como parâmetro da feminilidade bem-sucedida” (WOLF, 1992, p. 

13). 

Para esse trabalho, é importante refletir como esses processos descritos por Lipovetsky 

(2006), Friedan (1963) e Wolf (1992) vão refletir nas transformações de Claudia ao longo da 

década, que buscava acompanhar as necessidades dos novos tempos, e, claro, das suas leitoras.  

É nesse contexto de mudanças e rupturas que surgia Claudia, que mesmo com a 

defasagem de tempo, como comentou Muraro (1971), absorveu grande parte desses processos 

que se desencadeavam no Ocidente. Apesar do século XX ter sido marcado por diversos 

momentos de transformações, a década de 1960 ficou caracterizada como o período das mais 

intensas mudanças estruturais do século passado na sociedade brasileira. De acordo com dados 

do Anuário Estatístico do Brasil (1962), produzido pelo Instituto de Geografia Estatística 

(IBGE), a década representou um dos ápices das modificações sociais, ao passo que a população 

urbana duplicava – em comparação com a década anterior – e a indústria de transformação 

crescia consideravelmente. Como falamos no Capítulo 2, a expansão do capitalismo no país 

impulsionou uma onda de modernização, estimulando as classes médias urbanas a se inteirarem 

desse processo por meio do consumo.  

Essa grande mudança estrutural na sociedade brasileira precedeu ao período aqui 

analisado, e teve continuação no período posterior. A Figura 1 apresenta o gráfico que informa 

o percentual de participação do setor industrial e agropecuário no Produto Interno Bruto (PIB)5 

do Brasil. O avanço da industrialização nas décadas de 1940 e 1950 estimulou um êxodo rural, 

que refletiu uma menor participação do setor agropecuário no final dos anos 60.  

                                                           
5 PIB é soma dos bens e serviços finais produzidos em um determinado local por um período de tempo específico.  
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Figura 1- Gráfico da participação dos setores industrial e agropecuário no PIB do Brasil6 

Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE 

Percebemos também, que, até meados dos anos 50, os dois setores contribuíam quase 

com a mesma participação no PIB. A partir de 1956 fica nítido o ganho da representatividade 

das atividades industriais no mercado.  

 

Figura 2 - Percentual da distribuição populacional entre o campo e as cidades no Brasil Fonte:  

Elaboração própria com dados do IBGE 

 

 

A Figura 2 apresenta o gráfico que mostra como foi grande o número de pessoas que 

saíram do campo e foram para as cidades entre 1950 e 1960. Em 1950, pouco mais de 35% da 

                                                           
6 Vale ressaltar que no período o PIB não apresentou decrescimento, de modo que os dados do percentual de cada setor tendem 

a refletir o crescimento ou decrescimento do próprio setor.  
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população estava nas zonas urbanas, enquanto em 1960, o número subiu para quase 50%, ou 

seja, metade da população já se encontrava nas cidades. Se no início do século XX, as reformas 

na cidade e na produção de capital inserem o conceito de modernidade na população, é nesse 

segundo período que as cidades se tornam grandes centros urbanos pela expansão econômica e 

acentuado êxodo rural. Comparando os dois gráficos, percebemos que o fortalecimento da 

indústria impulsionou o êxodo rural, à medida que oferecia novas oportunidades nos centros 

urbanos. 

Um fator importante para a compreensão da revista Claudia como grande estimuladora 

dos hábitos de consumo, principalmente nos primeiros anos, além de todo o contexto citado por 

Lipovetsky (2006), foi a política praticada no período. Ela visava ao fortalecimento do mercado 

interno como forma de promover o desenvolvimento econômico e industrial. O economista 

Celso Furtado concedeu uma entrevista ao IBGE, publicado no documento Estatísticas do 

Século XX, afirmando que o estímulo ao mercado interno foi uma maneira de financiar um 

desenvolvimento expressivo do produto nacional e do crescimento do país. 

Inteirada desse processo de transformações e crescimento da classe média no Brasil, a 

editora Abril inova no lançamento de sua terceira revista voltada para mulheres: em outubro de 

1961 nasce Claudia. A revista para mulher com nome de mulher foi pioneira no Brasil, apesar 

de seguir tendência internacional. A proposta era diferente das outras edições mensais da editora 

que se dirigiam ao público feminino; Manequim, por exemplo, voltava-se para moda e corte e 

costura, possuía encartes com moldes de roupas; e Capricho – diferente da versão encontrada 

hoje – trazia fotonovelas completas, o que era também novidade, já que na maioria das 

publicações do período era preciso esperar a próxima edição para conhecer o desfecho da 

estória.  

Um fato que muitos desconhecem sobre a revista é que o formato não é genuinamente 

brasileiro: Claudia possuía uma hermana homônima na Argentina. Segundo Mira (1997), o 

projeto inicial era de Cesar Civita, fundador da editora argentina Editorial Abril e irmão mais 

velho de Victor Civita, que fundaria em 1950 a Editora Primavera (que se tornaria a Editora 

Abril) no Brasil. Cesar se estabeleceu no país vizinho e começou, em 1941, publicando 

quadrinhos Walt Disney. Com visão de mercado, em 1947, começa a lançar títulos próprios – 

primeiramente quadrinhos e livros para o público infantil e depois fotonovelas para mulheres 

(COSSE, 2011). Dez anos depois, em junho de 1957, a editora lança a revista feminina Claudia. 

Cosse (2011) aponta que não foi um projeto improvisado, Cesar já havia comprado os direitos 

das revistas francesas Elle e Marie Clarie e sua esposa, Mina Civita, seria a responsável pela 
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direção do periódico. A pretensão da publicação era cobrir uma brecha do mercado, lançando 

um magazine voltado para as argentinas de classe média inspirada nos modelos europeus. A 

pesquisadora afirma que Claudia representou uma inovação no campo jornalístico e na imagem 

da mulher no país, aderindo um discurso de modernidade com textos curtos e ágeis.  

Com frequência mensal, um preço mais elevado (sete pesos) e um papel de 

melhor qualidade, a revista se posicionou em um lugar diferente (superior), 

que suas concorrentes. O estilo jornalístico se destinou a identificá-la como 

uma revista moderna, refinada e culta. Propunha uma estrutura de conteúdo 

diferente da seguida por outras revistas. Incorporou um editorial que 

questionava diretamente as leitoras, e um sumário que mostrava as inovações 

desde o título das secções. (COSSE, 20117, tradução nossa)  

 Apesar da diferença de alguns anos, o contexto dos países vizinhos se assemelhava e 

permitiu que Claudia atravessasse as fronteiras e tocasse as brasileiras da mesma maneira, com 

a mesma abordagem. Scarzanella (2009a) cita em seu trabalho as seções da primeira edição da 

revista argentina e pudemos verificar na nossa pesquisa muitas semelhanças com as primeiras 

publicações brasileiras. Moda, beleza, cozinha, discos e livros, contos, informações e dicas 

sobre o manejo da casa e a publicidade dos novos produtos disponíveis no mercado, assim como 

a apresentação das boutiques estão presentes nas publicações dos dois países.  

Além de seguir tendências europeias e norte-americanas, Claudia teve como base a 

publicação homônima que marcou as mulheres argentinas na década de 1960 por seu discurso 

arrojado e dual – ao qual valorizava a mulher no ambiente do lar ao mesmo tempo em que 

discriminava as diferenças salariais, ou seja, implicava na modificação dos papeis femininos 

sem destituir os tradicionais núcleos familiares (COSSE, 2011). O sucesso da publicação 

hermana fez com que os moldes se replicassem aqui, e ao longo desse trabalho veremos como 

essa dualidade foi concretizada pela edição nacional.   

Como a Editorial Abril argentina já possuía técnicas mais avanças de impressão e edição 

pelos anos a mais no mercado, as primeiras edições da Claudia brasileira foram publicadas lá 

e as ilustrações da capa eram as mesmas da versão argentina (BUITONI, 2009). As ilustrações 

seguiram até 1963, quando deram lugar as capas fotográficas. Infelizmente, não encontramos 

imagens da capa da revista argentina no período em que havia a publicação no Brasil, de modo 

                                                           
7Texto disponível em http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-001X2011000100007 originalmente 

em espanhol: Con frecuencia mensual, um precio más alto (siete pesos) y un papel de más calidad, la revista se posiciono en 

un lugar diferente (más elevado) que sus competidoras. El estilo periodístico apuntó a identificarla com la revista moderna, 

refinada y culta. Propuso una estructura de los contenidos diferente a la seguida por las otras revistas. Incorporó un editorial, 

que interpelaba directamente a las lectoras, y un sumario que mostraba la innovación desde el título de las secciones.  

 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-001X2011000100007
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a confirmar a semelhança dos desenhos. Mesmo assim, a Figura 3 releva a proximidade das 

duas revistas, convergindo tanto na diagramação quanto nas fontes e traços. O fundo branco em 

ambas as publicações, assim como a predominância de tonalidades claras e o azul nos desenhos 

também remetem a similaridades.  

 

Figura 3 – Capa da Claudia argentina (agosto/1957) e brasileira (outubro/1961), respectivamente 

Fonte: Montagem produzida com imagem adaptada de Nueva História Argentina e registro fotográfico da Biblioteca 

Nacional 

 

3.1.1 – O perfil da revista na década 

A primeira edição brasileira (Figura 3) foi publicada em outubro de 1961 no formato 

260 x 360 mm, consideravelmente maior do que encontramos hoje nas bancas, que é de 202 x 

266 mm desde 1982 (VIDUTTO, 2010). Essa primeira publicação teve um bom investimento 

da editora, lançando 164 mil exemplares (MIRA, 1997). 

O nome da revista já era um grande diferencial, uma aproximação explícita com a leitora 

em uma época em que os discursos formais eram padrão. A proposta de Claudia era manter 

uma relação íntima e amigável. Mira (1997) afirma que a intenção de Sylvana Civita, 

idealizadora da revista brasileira e esposa de Victor Civita, era que a revista se tornasse uma 

verdadeira companheira e conselheira da nova mulher que emergia dos processos de 

modernização e urbanização. A proposta era orienta-las nessa era de transformações pela qual 

a sociedade passava. Além do processo industrial, que incluía grandes lançamentos para o 

universo do lar, o papel da mulher na sociedade também havia sofrido rupturas e permanências. 
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Desde o período pós-guerra, elas se inseriram no mercado de trabalho e já estavam mais 

presentes nos processos educacionais.  

Mira (1997) considera que a saída da mulher da esfera doméstica provocou grandes 

mudanças na estrutura social.  

Seu ingresso no mercado de trabalho e sua equiparação ao homem na esfera 

púbica é uma das mudanças mais revolucionárias da história contemporânea, 

uma vez que altera um dos fundamentos antropológicos das sociedades 

humanas: a ancestral e rígida divisão entre o mundo masculino e o mundo 

feminino, sempre considerado inferior, menos transcendente. Assim, a ligação 

entre revista e mulher deve ser buscada no lar, lugar onde muitas delas, ainda 

hoje, passam a maior parte de suas vidas (MIRA, 1997, p. 70).  

Faltavam publicações nacionais que situassem as brasileiras nesses novos processos. A 

vivência internacional do casal Civita foi fundamental para a introdução do “modelo Claudia”, 

principalmente em meio da valorização do nacional, a fim de que as brasileiras tivessem em 

mãos uma publicação mais personalizada e próxima da sua realidade.  

Buitoni (2009) acredita que Claudia representou o espírito da década de 60 em relação 

à mulher. O principal público era as casadas pertencentes à classe média urbana, com real poder 

de consumo para adquirir os produtos e serviços dos anunciantes. No site da editora, Thomaz 

Souto Correia, ex-redator-chefe da publicação, conta que a “mulher-Claudia” era a “Dona 

Mariazinha de Botucatu, uma senhora interessada em casa, marido e filhos” (VIDUTTO, 2010, 

p. 83).  

 “Penetrando no lar, a revista cai na mão da mulher no momento em que ela emerge na 

sociedade capitalista como sujeito consumidor” (MIRA, 1997, p. 41), apresentando temáticas 

tradicionais e valorizando os novos produtos que facilitariam a vida doméstica.  

Nas primeiras publicações, a publicidade preenchia um grande número de páginas e foi 

o principal alicerce financeiro para a manutenção da revista – assim como nos dias de hoje. Era 

bem comum que as páginas de matérias ou contos fossem divididas com os anúncios 

publicitários, que muitas vezes ocupavam mais espaço do que os textos.  

O projeto editorial inicial de Claudia trazia cartas de aconselhamento, 

horóscopo, moda, beleza, decoração, culinária, boas maneiras, contos, 

crônicas, cuidados com animais domésticos, sugestões de livros, educação dos 

filhos e, eventualmente, encartes de moldes de roupas e alguma reportagem 

mais informativa (VIDUTTO, 2010, p. 84). 

Uma indústria que crescia a passos largos e influenciou a temática da revista (não só 

Claudia, como diversas outras do período) foi a têxtil - desde sua primeira edição, a revista 
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possuía uma seção para tratar de moda. Até a metade do século era comum encomendar peças 

em modistas e as revistas de moldes já faziam sucesso por aqui. A vestimenta era um favor que 

diferencia as classes e no momento que nasce a indústria da moda essa realidade se transforma.  

As confecções industriais vão deixando de fazer roupas apenas para soldados 

e operários, passando a oferecer roupas feitas para cavalheiros e senhoras, 

promovendo a junção dos ‘requisitos estéticos da moda burguesa com a 

economia da confecção industrial, até então característica da moda operária’. 

Essa moda para as classes médias será oferecida nos grands magasins, que 

cuidará de sua publicidade (MIRA, 1997, p. 74).  

Além da moda, os eletrodomésticos ocupavam bastante espaço nessas publicações, 

aparecendo como subterfúgios e facilidades para o trabalho realizado pelas mulheres – fogões 

automatizados, geladeiras com freezer que permitiam o armazenamento de produtos por mais 

tempo (diminuindo a ida ao mercado), aspiradores de pó que otimizava o tempo de limpeza, 

utensílios de cozinha que agilizavam o preparo das refeições, entre outros. Enfim, era o 

momento perfeito para a entrada dos novos bens modernos e para a introdução do modo de vida 

de consumo e Claudia vai participar ativamente desse processo como um campo de interação 

entre mulher e publicidade.  

A revista seguiu esse perfil de aproximação com o universo íntimo e doméstico das 

mulheres brasileiras, cumprindo sua proposta inicial que deu origem ao seu nome, ser uma 

amiga sábia e antenada que situaria as brasileiras das novidades nacionais e internacionais. Em 

Claudia, não havia cordialidades para tratar as mulheres, eram todas chamadas de “você”. Essa 

intimidade era comum nas revistas femininas, personificando a interação e se dirigindo 

diretamente para a mulher leitora – técnica essa amplamente utilizada pela publicidade no 

período. Dedicada a ajudar as mulheres nessa nova era de modernidade, a revista, porém, 

manterá seu foco naquilo que acredita que realmente seja o interesse delas: “mulher tem mais 

interesses em polidores do que em política, mais em cozinha do que em contrabando, mais em 

seu próprio corpo do que em outros planetas...” (BASSANEZI, 1996, p. 38).  

 Apesar de a revista propor claramente uma mulher voltada para o universo do lar, suas 

edições estavam repletas de dualidades. Em geral, enfatizavam as responsabilidades do sexo 

feminino com o cuidado da casa, do marido e dos filhos, mesmo que ela trabalhasse fora. Mas 

também abria um diálogo com as mulheres que possuíam um emprego ou pleiteavam um, e 

inclusive, nas primeiras edições dedicava uma coluna mensal para que profissionais femininas 

falassem sobre seus trabalhos. Apesar disso, seu discurso enfatizava que este não poderia estar 
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acima das obrigações para com o lar e não deveria ser representativo o suficiente para garantir 

independência financeira.  

Tantas dualidades abriram espaço, em 1963, para a coluna A arte de ser mulher, da 

jornalista e feminista Carmen da Silva. Ela marcou uma geração de mulheres que 

acompanhavam seus textos cheios de engajamento que levavam as leitoras a reflexões mais 

profundas sobre seus legítimos papeis na sociedade. Buitoni comenta a respeito: 

Na sua seção “A arte de ser mulher”, Carmen da Silva introduziu uma série 

de conceitos psicológicos que foram sendo absorvidos. Freud e outros autores 

tiveram a devida tradução; todos os aspectos relativos a papéis sexuais foram 

abordados na linguagem clara e convincente da autora. O assunto sexo, que 

até então aparecia em matérias didáticas, tipo “Conheça seu aparelho 

reprodutor” ou ensinando a controlar a natalidade, começou a ser discutido 

mais profundamente. Carmen, na verdade, abriu caminho para tudo o que 

depois foi veiculado na imprensa feminina (BUITONI, 1990, p. 66).  

Carmen fez da revista Claudia uma pioneira na imprensa feminina nacional ao tratar 

temáticas que valorizavam a posição da mulher na sociedade e que antes eram considerados 

tabus. Além de sexo, a coluna falou sobre divórcio, valorização da mulher no mercado de 

trabalho, independência financeira, direito ao prazer, machismo e alienação (BUITONI, 2009). 

Um diferencial da jornalista foi a linguagem utilizada, de total aproximação e intimidade com 

as leitoras, na tentativa de realmente ser uma amiga moderna abrindo os olhos para os novos 

acontecimentos, se aproximando de forma inédita do público leitor. Esse processo foi facilitado 

pelo discurso ter a base “de mulher para mulher”, raro nas revistas do período, que eram 

editadas predominantemente por homens.  

A jornalista tratou de assuntos que se relacionavam diretamente com pautas feministas, 

mas como as leitoras não tinham muita noção desses conceitos ela acabou utilizando uma fala 

mais branda, trabalhando na perspectiva de mudanças em longo prazo (PASSOS, 2012). O 

contexto que a revista apresentava divergia muitas vezes desse posicionamento de Carmen, por 

isso essa cautela para tratar alguns assuntos.  

Temáticas como casamento, infidelidade, divórcio, aborto, maternidade, 

orgasmo, dentre tantas outras, causavam cada vez mais espanto na mulher 

leitora. Um espanto carregado de dúvidas, que somente Carmen podia saciar. 

Ler Carmen da Silva era, para algumas mulheres, um símbolo de 

modernidade, sinal de que estavam sintonizadas com as discussões de seu 

tempo (MEIRA; PEDROSA, 2008, p; 1779).  

Bassanezi (1996, p. 301) aponta que na revista “a felicidade da mulher não está única e 

exclusivamente ligada ao bem-estar do marido, mas o homem continua um importante ponto 
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de referência”. Buitoni (2009) também afirma que a prevalência masculina na redação permitia 

que os padrões patriarcais se mantivessem presentes, mesmo no contexto de questionamentos 

e rupturas da década, fazendo com que a imagem da mulher que prevalece ainda fosse as 

tradicionais.  

Outra característica no conteúdo de Claudia, como destaca Bassanezi (1996), é o reforço 

da ideia de maternidade como meta para a felicidade da mulher. “Entre as imagens femininas 

presentes na revista, a de mãe é uma das mais fortes” (BASSANEZI, 1996, p. 348). Segundo a 

autora, a maternidade é apresentada como motivo de orgulho e os artigos sobre educação dos 

filhos apareciam constantemente na publicação. Apesar disso, ainda segundo a autora, nos 

primeiros anos a revista já admitia a possibilidade de realização e dedicação feminina no 

exercício de outras funções além da maternidade e afazeres domésticos.  

Os filmes norte-americanos contribuem para modificar vários dos valores 

tradicionais brasileiros e colaboram, entre outras coisas, para uma maior 

diferenciação e valorização da cultura da juventude no Brasil. (...) As 

resistências às ideias “mais liberais” do cinema, por parte das velhas gerações, 

escolas conservadoras, igrejas e outros guardiães da moral tradicional, criam 

áreas de conflito, mas que vão sendo superadas com o tempo (BASSANEZI, 

1996, p. 167). 

As primeiras revistas seguiram um padrão internacional, muito influenciado pela cultura 

norte-americana, mas aos poucos foram se abrasileirando num processo de permanências e 

rupturas, tentando se aproximar da realidade das brasileiras, em busca de uma “identidade 

nacional” (MIRA, 1997, p. 67). “Podemos dizer que, ao longo dos anos, a veterana Claudia 

construiu uma fórmula ‘brasileira’ de revista feminina, mesmo com muitas concessões à 

internacionalização” (BUITONI, 2014, p. 41). Durante toda a década, houve certa prevalência 

de personalidades estrangeiras, já que as indústrias cinematográfica e televisiva nacionais não 

possuíam a força de mercado que tem hoje.  

Com a passagem dos anos, dentro da mesma década, é possível notar outras 

transformações: mulheres jornalistas foram ocupando mais postos dentro da revista e 

produzindo um conteúdo cada vez maior. Isso vai refletir diretamente nesse conteúdo, já que 

nesse ponto, influi na capacidade de percepção de interesses e pautas crescentes na sociedade 

feminina. Além disso, mulheres ocupando tais cargos remetem a mudanças sócio-estruturais na 

sociedade brasileira.  

De acordo com Mira (1997), Claudia foi a revista feminina mais avançada dos anos 60 

e tinha a preocupação de se rejuvenescer para enfrentar a concorrência e não perder espaço no 
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mercado. Mas mesmo sentindo os primeiros sintomas de envelhecimento, segundo a autora, no 

final dos anos 90 ela continuava seguindo mais ou menos os padrões da primeira década: 

“Embora procurando ‘remoçar’, ela continua voltada para as preocupações da mulher de classe 

média, dona-de-casa, enfim, para o lar e o consumo” (MIRA, 1997, p. 93). 

 

3.2 – Claudia hoje: atualizações para um novo tempo 

Não podemos mais considerar a revista Claudia, como outrora, voltada para as 

necessidades do mundo doméstico (VIDUTTO, 2010). Segundo a análise da autora, feita há 

quase uma década, a seção de maior destaque dentro da publicação era a de beleza, ocupando 

o maior número de páginas e recebendo mais ênfase nas chamadas de capa. O editorial de moda 

era igualmente valorizado, montando produções de mais alto nível.  

Como Buitoni (1990) já havia falado, Claudia tentou sempre seguir as tendências, sendo 

essas duas editorias a nova aposta comercial do mercado para as mulheres – e não mais os 

eletrodomésticos e produtos para o lar como outrora.  

Moda e beleza são temas que tendem a agradar todas as idades, e hoje, são as 

duas principais editorias. É válido acrescentar que Claudia é a única revista 

feminina de interesse geral (não-segmentada) que aborda o tema casa e 

família. Claudia por sua variedade de assuntos tende sistematicamente ao 

ecletismo (VIDUTTO, 2010, p. 78). 

Apesar de a revista ter um público específico, a autora destaca nessa fala que essas duas 

temáticas tendem a interessar várias faixas etárias, principalmente pela maneira como essas 

questões de moda e beleza são colocadas culturalmente para a mulher. Produtos de maquiagem, 

montagem de looks e peças curingas no guarda-roupa, por exemplo, seguem tendências 

semelhantes, atingindo tanto as adolescentes de 15 anos quanto as mulheres de 50.  

Numa outra análise, de algumas edições da primeira década desse século, Bittelbrun e 

Vogel (2010) sugerem que Claudia possuía uma percepção própria da mudança de interesses e 

inquietações de suas leitoras, e talvez por conta disso tenha sobrevivido por tantos anos. As 

autoras também indicam que várias considerações do modelo antigo da revista encontradas nas 

pesquisas bibliográficas ainda estão presentes nas edições da primeira década dos anos 2000, 

principalmente o tom de proximidade com a leitora. Sobre as edições de 2008, elas comentam: 

O direcionamento que enfatiza modelos de vida e padrões de consumo de bens 

materiais e simbólicos, e mesmo o próprio slogan “Independente, sem deixar 

de ser mulher”, incentivando a emancipação feminina, mas reiterando um 

certo padrão de feminilidade, evidenciam que, certamente, Claudia lida com 

questões culturais e ideológicas de maneira bastante complexa, e que endossa 
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uma tendente polêmica acerca do jornalismo realizado por revistas 

direcionadas às mulheres (BITTELBRUN; VOGEL 2010, p. 169).  

As capas da revista também são hoje relevantes como identidade. Como uma primeira 

imagem da publicação, precisam refletir ideias de interesse da consumidora, imagens com que 

ela se identifique, se interesse. Pode-se considerar, dessa forma, que as capas se tornam um elo 

entre o sujeito leitor e o conteúdo da revista, refletindo como espelhos de ambos. Dessa forma, 

uma análise das capas permitiria propor uma identidade para o magazine e uma visão que 

representa a leitora, como será feito a diante no Capítulo 4. O desenvolvimento gráfico atual é 

um forte aliado para essas produções, que contam com cores e diagramação cada vez mais 

sofisticada. Segundo Buitoni (1990, p, 58), “aqui no Brasil, onde as revistas femininas 

dependem fundamentalmente da banca, uma capa agradável vende mais”. A autora também 

afirma que o rosto de mulher bonita e jovem apareceu pela primeira vez na Marie Claire 

francesa em 1937, tornando tendência. 

Dessa forma, Vidutto (2010) também observa que as capas da revista nos anos 2000 

acompanhavam o cenário midiático, principalmente televisivo, mostrando as atrizes que estão 

nas novelas, as cantoras que estão com algum hit do momento, modelos, jornalistas e 

apresentadores que, de alguma forma, estão em destaque. Ela também fala sobre essa tendência 

em Claudia:  

Desde seu surgimento na década de 60, Claudia trazia, eventualmente, capas 

com mulheres famosas, contudo, somente a partir de meados de 2003, as capas 

com celebridades em voga na mídia tornaram-se padrão fixo, repetindo-se 

todos os meses. Quase sempre atrizes, cantoras, apresentadora de TV ou 

modelos famosas, e a reportagem de capa contatando sua trajetória 

profissional, detalhes de sua vida pessoal e seu ritual de beleza, dieta e 

exercícios. O propósito dessa reportagem é transmitir para a leitora a imagem 

de uma mulher para ser admirada ou até mesmo invejada (VIDUTTO, 2010, 

p. 123). 

Segundo a autora, mais do que a competência individual da celebridade retratada, está 

em jogo um mix de imagens a serem consumidas: a imagem da felicidade plena, de realizações 

bem-sucedidas, de equilíbrio, perfeição e beleza que podem ser conquistados pelo consumo de 

produtos, roupas e acessórios (VIDUTTO, 2010). Apesar de já conseguirmos verificar 

aproximações do perfil de Claudia dos anos 60 e a de hoje, são necessárias atualizações.  
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3.2.1 – A revista  

Hoje, Claudia ainda é um grande nome dentro do mercado de periódicos nacionais, 

sendo a maior revista feminina do país e atingindo quase 2 milhões de leitores8 em suas 

múltiplas plataformas. Dentro da editora, é a publicação mensal de maior circulação, perdendo 

apenas para a semanal Veja, com quase 250 mil exemplares impressos. Se formos considerar 

também a versão digital a circulação total passa de 360 mil9 exemplares, sendo desses, 89% 

assinaturas. Podemos dizer, a partir das informações contidas em seu site, que o perfil de leitoras 

é amplo em vista a idade do público - dizemos leitoras, pois, só nos impressos, 92% são 

mulheres. A maioria possui entre 30 a 49 anos, mas o número de leitoras com mais de 50 anos 

também é bem representativo como mostrado na Figura 4. De acordo com perfil social da 

revista, a Figura 5 apresenta a prevalência da classe B, como na proposta inicial. O portal da 

editora voltado para os anunciantes disponibiliza esses dados, revelando as características 

comerciais da publicação. 

 

Figura 4 - Gráfico do perfil etário das leitoras 

Fonte: Dados do Publi.abril 

 

                                                           
8 Dados retirados do Mídia Kit da revista, disponível para download no site da editora -  publi.abril.com.br – consultado em 

abril de 2017.  
9 Dados retirados do site da editora Abril – publi.abril.com.br – acesso em abril de 2017 
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Figura 5 - Gráfico do perfil social dos leitores 

Fonte: Dados do Publi.abril 

O perfil da revista, concebido pela própria, descreve uma publicação plural em temáticas 

(comportamento, moda, beleza, saúde e bem-estar, carreira, família, culinária e decoração), de 

modo a ser a porta-voz da mulher brasileira, independente de classes, região ou idade10. 

Segundo esse perfil, a trajetória da publicação se confundiria com a das brasileiras, em que o 

conteúdo retrataria as pequenas revoluções cotidianas das mulheres, mas que, apesar de 

pequenas, seus resultados estariam relacionados às grandes transformações na sociedade. O 

slogan atual da revista propõe que a mulher de Claudia quer mudar o mundo um dia de cada 

vez: 

Em pequena ou em grande escalada, a MULHER DE CLAUDIA quer fazer 

diferença para o mundo. Protagonista de um momento único da história das 

conquistas femininas, ela busca ser igualmente realizada na vida pessoal e 

profissional e principalmente: encontrar sentido em tudo que faz; ter liberdade 

de escolha; ter mais tempo para o que realmente importa (MIDIA KIT, 2015).  

No Mídia Kit da marca, disponível para download no site da editora, Claudia afirma-se 

como única capaz de reunir os elementos de real interesse das brasileiras, indo muito além de 

dilemas de gênero e representando mulheres modernas ligadas ao tempo presente. O discurso 

coloca as leitoras como protagonistas tanto das conquistas femininas das últimas décadas 

quanto das suas realizações pessoais e profissionais. 

                                                           
10 Informações disponibilizadas pelo Mídia Kit Claudia, disponível para download em publi.abril.com.br – acesso em 

fevereiro de 2017.  
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Outras características valorizadas nesse perfil da revista são: as conexões emocionais 

com que tocam as leitoras, principalmente nas temáticas mais delicadas; as reportagens de 

serviço para orientações do dia-a-dia; as trocas de experiências que mostram histórias 

surpreendentes tanto das celebridades quanto de pessoas comuns; os acontecimentos do cenário 

cultural nacional e internacional; e também a apresentação de lançamentos de produtos originais 

e inspiradores.  

Quanto ao conteúdo das publicações, a breve apresentação do Mídia Kit ressalta que as 

temáticas apresentadas acima são aglutinadas em seis categorias que definem em síntese a 

publicação e a proposta de Claudia: inspiração, de modo que a troca de ideias é o motor das 

transformações; moda, priorizando o consumo inteligente; beleza e saúde, ajudando as 

mulheres a fazerem escolhas; empreendedorismo e liderança, já que não há discussão mais atual 

que a equidade de gênero; relacionamentos e família, de modo a se sentir menos pressionada e 

comunicar-se melhor; e casa, comida e bebida, com receitas para ocasiões especiais e 

decorações inspiradores.  

Quanto ao universo online, a primeira aposta da Editora Abril no comércio digital de 

suas publicações foi o Portal Iba, em março de 2012, vendendo jornais, livros e revistas online. 

Dois anos depois, a plataforma foi reformulada, oferecendo assinaturas mensais de quatros 

exemplares de revistas da editora, transformando-se no Iba Clube. Com acesso por meio de 

dispositivos móveis ou pela página da internet em computadores e notebooks, nossa pesquisa 

iniciou-se nessa plataforma, que sofreu outra alteração em outubro de 2016, mudando 

novamente o nome e tornando-se o atual Go Read. Essa versão manteve as principais 

características da última plataforma com o diferencial de não mais precisar escolher os títulos 

favoritos, pois o acesso do assinante tornou-se ilimitado a mais de 100 revistas da editora e de 

parceiras. Dessa forma, abriu-se uma um importante portal de investigação sobre esse tão 

sedutor suporte midiático, a revista.  

Para compreendermos o conteúdo desses veículos na atualidade, precisamos ficar 

atentos às novas configurações cotidianas, resultado da intensificação dos processos capitalistas 

e industriais que começaram no século XX, como já falamos, e que se perpetuaram, 

desdobrando-se para as novas possibilidades tecnológicas e sociais.  

Dentre as mutações socioculturais, muita ênfase tem sido colocada na ruptura 

na maneira pela qual é construída a identidade feminina, bem como a relação 

entre os sexos, resultantes da transformação sem precedentes no modo de 

socialização e de individualização do feminino, que levou a uma 



64 

 

   

generalização do princípio de livre governo de si, a uma nova economia dos 

poderes femininos (LIPOVETSKY, 2000, p. 231). 

A concepção de mulher, no século XXI, é diferente da que tínhamos na década de 1960, 

período de grandes rupturas na sociedade. Lipovetsky (2000) fala sobre o surgimento de um 

novo perfil de mulher nas últimas décadas, a qual denomina de terceira mulher: mais livre; 

assumindo o controle do seu corpo sem abrir mão da feminilidade; inserida em projetos 

individuais como estudos e trabalho; e rompendo com a reclusão doméstica que prevalecia em 

meados do século passado.  

Desvitalização do ideal da mulher no lar, legitimidade dos estudos e do 

trabalho femininos, direito de voto, “descasamentos”, liberdade sexual, 

controle da procriação: manifestações do acesso das mulheres à inteira 

disposição dessas em todas as esferas da existência, dispositivos que 

constroem o modelo da “terceira mulher” (LIPOVETSKY, 2000, p. 236).  

É importante pensarmos que é essa a constituição da nova mulher a qual a revista se 

refere, à medida que acompanha os processos da sociedade. É importante também que nossa 

análise consiga ver além das adaptações que dizem respeito aos novos processos cotidianos, de 

modo a conseguirmos estabelecer as afinidades - continuidades ou descontinuidades - dentro 

da linha seguida pela revista. 

Outra característica marcante nesse contexto atual é a interação da revista impressa com 

o mundo digital. Desde junho de 2016, utilizando o celular ou tablet é possível visualizar 

conteúdos que complementam as matérias, muitos deles exclusivos e produzidos pela equipe 

de redação. Para ter acesso basta baixar o aplicativo gratuitamente e apontar a câmara do 

dispositivo móvel para as páginas marcadas com o símbolo de Mobile View. Essa não é apenas 

uma inovação na revista, mas na editora, envolvendo as demais publicações. Em Claudia, cerca 

de três ou quatro páginas possuem essa extensão digital que figuram trailer de filmes, galeria 

de fotos, depoimentos do entrevistado, vídeos das receitas e comentários das editoras. Essa 

adaptação é ainda mais interessante se pensamos nos números divulgados pelo próprio Mídia 

Kit, em que 56% das leitoras acessam a internet pelo celular. É a revista, um veículo tão antigo, 

se adaptando as configurações dos novos tempos.  

Além disso, o conteúdo veiculado por Claudia nos dias atuais perpassa as edições 

impressa e digital mensais e encontra suporte no site e nas redes sociais para atualizações 

diárias, abrindo espaço para um novo tipo de jornalismo que aglutina as características da 

atemporalidade típica das revistas, com a velocidade, que constitui a internet. Então, além das 

adaptações digitais correspondentes ao conteúdo da edição, essas plataformas se atualizam de 
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acordo com acontecimentos momentâneos e se pautam bastante nas discussões que 

movimentam o universo digital. Mas não se limitam a isso, o site também produz conteúdo 

próprio bem rente ao estilo da revista com ideias para decorar, cuidados de beleza, universo das 

celebridades e dicas de carreira. 

O site esteve vinculado, até final de 2016, com o material produzido por outras nove 

marcas femininas da editora, formando o M de Mulher, agregando um conteúdo diverso 

direcionado as mulheres. Em novembro entraram no ar novas plataformas, sites específicos para 

cada publicação, oferendo uma experiência condizente com a identidade da marca específica, 

de modo a aproximar ainda mais a leitora da revista. Assim o M de Mulher continua com a 

mesma proposta, aglutinando o conteúdo produzido pelas outras plataformas, direcionando para 

os sites, mas também produzindo conteúdo próprio como uma nova marca da editora. Segundo 

notícia divulgada pela Abril, a migração também teve o objetivo de melhorar a performance da 

publicidade11.  

Segundo a última pesquisa lançada pela editora, em março de 2017, o público leitor do 

site constitui-se 100% por mulheres, diferente do antigo perfil do M de Mulher, que apresentava 

um número de visitantes homens bem acima do percentual indicado na versão impressa. Apesar 

disso, as seções do site e da revista são bem parecidas, englobando moda, beleza, carreira, 

famosos, receitas, saúde, horóscopo e Claudia Coaching – pequenos tutoriais com dicas sobre 

assuntos diversos, que vão de beleza a cuidado com os filhos. Todas essas vertentes estão bem 

direcionadas ao público feminino e atividades que pautam o cotidiano das mulheres. Essa 

separação das marcas proposta pela editora talvez tenha realmente surtido um efeito 

significativo nesse sentido de direcionamento para o perfil de leitores da publicação.  

O site também possui outro dado quanto ao perfil que releva uma ligeira diferenciação 

de público se comparado com o da versão revista. Grande parte das leitoras é mais jovem, quase 

40% possuem entre 25 e 34 anos. Já o público com mais de 50 anos, que constituíam 

representatividade na revista, no site é bem reduzido. Como essas margens etárias fornecidas 

pela editora não convergem entre as duas plataformas (vide fig. 6), fica mais difícil uma 

comparação mais precisa. Mas é possível perceber que há sim uma diferença nesses públicos e 

implicitamente, uma diferenciação de conteúdo. Talvez esses números sejam também um 

reflexo do perfil dos assinantes das redes sociais, que são utilizadas para promover o site. 

                                                           
11 Fonte: http://grupoabril.com.br/pt/imprensa/releases/abril-lanca-mobile-view-em-todas-as-suas-revistas 

http://grupoabril.com.br/pt/imprensa/releases/abril-lanca-m
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Segundo dados do estudo realizado pela Serasa Experian12 em 2013, a faixa etária mais 

relevante nas redes é justamente a de 25 a 34 anos.  

 

 

Figura 6 - Gráfico do perfil das leitoras do site da revista Claudia quanto a idade. 

Fonte: Dados retirados do Publi.abril 

 

As redes sociais, que englobam instagran, facebook e twitter, além de compartilharem 

produções do site também se desenvolvem dentro de cada plataforma, explorando os recursos 

que cada uma oferece. O conteúdo do twitter é o menos original e não tem a mesma 

desenvoltura das outras duas redes, limitando-se basicamente a repostagens, principalmente do 

instagran. Como a característica principal da rede relaciona-se com notícias atualizadas 

sintetizadas em poucos caracteres, a revista não tem tanta abertura para se apropriar desse 

espaço.  

No facebook e no instagran, percebemos uma Claudia mais interativa e adaptada as 

possibilidades que cada uma dessas redes oferecem. É bem comum nesses dois meios 

(principalmente no facebook) a postagem de links que direcionem para o site, tratando de 

temáticas inéditas, que não se encontram na revista. As publicações que não se relacionam 

diretamente com o site (que são minoria) envolvem a produção de outras revistas da mesma 

editora e conteúdos do M de Mulher. Já no instagran, como a parte visual é a mais forte, Claudia 

compartilha postagens de famosos, lugares inspiradores e belas frases, mantendo com os 

                                                           
12 Disponível em: http://tectriadebrasil.com.br/blog/perfil-dos-brasileiros-nas-midias-sociais-analise-e-estrategia/ 
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seguidores uma relação diária de interação. Além disso, ambas as redes reproduzem adaptação 

do conteúdo publicado pela própria revista, de modo a reafirmar sua identidade em todos os 

veículos. 

3.2.2 – A marca: ação e expansão 

Ao longo desses 55 anos no mercado brasileiro, Claudia se consolidou como uma 

marca, ou seja, um nome que se vincula a uma proposta e a uma identidade. Dificilmente 

encontraremos uma mulher que nunca tenha sequer ouvido falar da revista. Essa posição de 

destaque na sociedade, adjunto a credibilidade que o veículo conquistou ao longo dos anos, 

permitiu que sua atuação saísse das páginas (impressas ou digitais) e se transformassem em 

ações. A marca Claudia se tornou promotora de diversos eventos e campanhas que se inserem 

dentro da proposta concebida pela revista, valorizando as mulheres e se colocando em prol delas 

quanto a diversas discussões que perpassam o cotidiano, incentivando-as a se perceberem como 

sujeitos ativos e empoderados.  

É interessante que tal empreitada tenha se fortalecido nos últimos anos a medida que a 

voz das mulheres na sociedade brasileira clama por mais atenção e respeito. Uma estratégia, 

talvez, de promoção atual da revista esteja justamente nessa relação de ativismo e luta em prol 

das mulheres, buscando revelar-se novamente como uma revista amiga, moderna e antenada, 

unindo as mulheres e mostrando-lhes sua força diante de seus anseios.  

Podemos considerar também que o momento atual possui uma relação bem próxima ao 

do surgimento da revista, um período em que as mulheres começam a se mobilizar em prol de 

seus direitos como cidadã, principalmente dentro dos espaços urbanos. Uma continuação da 

luta feminista com outras pautas e com mecanismos de comunicação e visibilidade 

aprimorados. Esses direitos hoje, quando as mulheres ocupam os mais diversos cargos na 

sociedade, relacionam-se às questões morais e à autonomia sobre o corpo, sobre as vestimentas 

e sobre os comportamentos diante de uma sociedade ainda muito machista quanto a preceitos 

de condutas femininos.  

Vamos dar alguns exemplos de como se porta a marca Claudia para podemos 

compreender melhor suas ações e o próprio conteúdo, que será analisado no Capítulo 4. 

Selecionamos algumas ações do início do ano de 2017, que mostram uma nova interação entre 

revista e sociedade. Apesar de não ser um evento especificamente ocorrido neste início de ano, 

Claudia o promove desde 1996, o Prêmio Claudia, está na sua 21º edição e tem o propósito de 

reconhecer as mulheres que fazem diferença em seus campos de atuação, disseminando 
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histórias inspiradoras que podem transformar o país13. Considerada a maior premiação feminina 

da América Latina14, o evento busca valorizar mulheres atuantes na sociedade brasileira em sete 

categorias: trabalho social, ciências, cultura, negócios, políticas públicas, revelação e 

Consultora Natura Inspirada15.  

Há 21 anos, o Prêmio Claudia joga luz sobre a trajetória de mulheres 

competentes, talentosas, inovadoras. O evento, que se realiza em outubro e 

emociona leitoras e convidados, tornou-se referência no país ao promover 

iniciativas originais e projetos que podem ser replicados e ampliados. Ganha 

mais importância ao focar exclusivamente em empreendimentos femininos no 

momento em que as discussões sobre o empoderamento da mulher finalmente 

chegaram à linha de frente na agenda mundial (CLAUDIA ONLINE, 2016).16 

Nesse contexto, Claudia dá reconhecimento e registro de feitos femininos nessa última 

década, valorizando as mulheres que “encontram realização quando percebem que seu trabalho 

é fundamental para melhorar a vida de outros” (idem); mulheres comprometidas com outras 

pessoas, que buscam a diminuição da desigualdade, contribuem para o desenvolvimento 

científico e promovem feitos em suas localidades.  

Outras campanhas pontuais são realizadas durante todo o ano, evidenciando temáticas 

específicas, geralmente relacionadas com contextos cotidianos. No início do mês de março de 

2017, por exemplo, foi lançada uma companha em parceria com o aplicativo de viagens Uber, 

chamada Claudia + Uber contra o assédio. A parceria implicou na criação de uma cartilha, e 

uma versão digital foi enviada ao longo da semana do Dia Internacional da Mulher para todos 

os homens parceiros do aplicativo. Simples e direta, o objetivo seria esclarecer algumas 

questões de gênero e indicar alguns tipos de comportamento que deveriam ser evitados em 

relação as mulheres. A justificativa para tal campanha, segundo o site Claudia, são os números 

assustadores: 85% das mulheres tem receio de sofrer algum tipo de violência, enquanto 90% 

das jovens já deixaram de fazer alguma coisa por medo.  

Nessa mesma semana, do Dia Internacional das Mulheres (8 de março), Claudia 

promoveu um evento em São Paulo para tratar a representatividade da mulher na mídia. 

Segundo informações do site, composto por cinco painéis divididos por temáticas específicas, 

cerca de 250 executivas de diversas agências e veículos de mídia assistiram as discussões que 

também puderam ser acompanhadas pela internet, ao vivo.  

                                                           
13 Fonte: Informações disponíveis no site da editora – publi.abril.com.br – acesso em abril de 2017.  
14 Segundo consta no site da própria revista, é a maior premiação feminina da América Latina.  
15 A marca de produtos de beleza Natura é patrocinadora oficial do evento desde 2011 e desde então também realiza um evento 

para premiar suas consultoras que possuem projetos inspiradores.  
16 Disponível em: http://claudia.abril.com.br/noticias/premio-claudia-o-que-elas-tem-em-comum/ - Acesso em abril de 2017.  

http://claudia.abril.com.br/noticias/premio-claudia-o-que-elas-tem-em-comum/
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Estatísticas mostram como a equidade de gênero ainda é uma realidade 

distante na mídia, e quem sai perdendo somos todas nós: menos 

representatividade em notícias, anúncios, filmes, novelas. Quando falamos de 

negras e transexuais, o abismo é ainda maior. Foi para discutir essas questões 

que, no dia 7 de março, Claudia reuniu no Hotel Tivoli Mofarrej, em São 

Paulo, um time de 19 debatedoras no evento Mulheres na Mídia (PRATA, 

2017).17 

Uma última iniciativa de Claudia que pudemos verificar foi a elaboração do dossiê “A 

reforma das mulheres”. Num contexto político conturbado, a votação pelos parlamentares de 

um projeto de reforma na Previdência provocou a mobilização de toda a sociedade, levantando 

diversas discussões. Buscando inteirar-se nesse contexto e abrindo o debate para outras 

situações, as editoras prepararam um dossiê – que foi entregue aos legisladores em Brasília – 

indicando quais eram as reais reformas que precisaríamos. O objetivo foi falar em equidade de 

gênero e repensar como o país poderia contribuir para garantir o futuro das brasileiras. Os temas 

apresentados envolveram saúde, educação, representatividade, mercado de trabalho, combate à 

violência, racismo e maternidade.  

Claudia, marca da maior revista feminina do Brasil, que tem na busca pela 

equidade de gênero uma de suas principais bandeiras, não poderia ficar à 

margem de debate tão relevante. Entendemos que, neste momento de ampla 

revisão de direitos e deveres, também se faz necessária uma análise profunda 

da condição feminina, historicamente discriminada e desfavorecida. Esse é o 

objetivo do nosso dossiê. (...) A ideia é, sim, que este trabalho influencie as 

decisões de deputados e senadores nas votações da reforma (SCHIBUOLA, 

2017, p. 4).18 

O documento aponta que sem os avanços necessários, a aposentadoria tardia – como 

previa o projeto da reforma – traria novos prejuízos para as mulheres. O afastamento do trabalho 

para o cuidado dos filhos, dos idosos ou de doentes na família, fazem, muitas vezes, suas 

carreiras intermitentes e além disso, a falta da divisão das tarefas domésticas, impele a mulher 

mais tempo de trabalho – que são desconsiderados. O dossiê enfatiza que “trata-se de uma 

reflexão sobre especificidades de gênero, o que, não raro escapa aos legisladores, que atuam 

como se homens e mulheres tivessem direitos iguais” (DOSSIÊ CLAUDIA, 2017, p. 6).19 

A reforma da Previdência foi o ponto de partida para uma discussão muito mais ampla, 

que envolve temas de impacto na vida das mulheres como: ampliação das vagas nas creches, 

                                                           
17 Texto disponível no site da revista: http://claudia.abril.com.br/noticias/mulheres-na-midia-representatividade-feminina-

evento-inedito/ Acesso em abril de 2017.  
18 Tatiana Schibuola é diretora de redação de Claudia e escreveu o editorial do dossiê – disponível para download em 

https://abrilclaudia.files.wordpress.com/2017/05/a-reforma-das-mulheres.pdf Acesso em maio de 2017.  
19 Dossiê disponível para download em https://abrilclaudia.files.wordpress.com/2017/05/a-reforma-das-mulheres.pdf Acesso 

em maio de 2017.  

 

http://claudia.abril.com.br/noticias/mulheres-na-midia-representatividade-feminina-evento-inedito/
http://claudia.abril.com.br/noticias/mulheres-na-midia-representatividade-feminina-evento-inedito/
https://abrilclaudia.files.wordpress.com/2017/05/a-reforma-das-mulheres.pdf
https://abrilclaudia.files.wordpress.com/2017/05/a-reforma-das-mulheres.pdf
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políticas públicas de cuidados com crianças e idosos, equidade de salários e promoções, fim do 

preconceito racial, fim do assédio sexual, descriminalização do aborto, mais escolas em tempo 

integral, discussão de gênero em sala de aula, segurança nas universidades, reserva de cadeiras 

no legislativo, dentre outras ações.  

É interessante observamos como a marca Claudia consegue se projetar num ativismo 

que sai da estrutura da revista e se molda a novos meios. Não apenas novos veículos, como 

também novas possibilidades e ações que promovem um comportamento de marca ainda mais 

próximo de seu público alvo. 
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4 - A MULHER BRASILEIRA NAS PÁGINAS DA REVISTA CLAUDIA: RUPTURAS 

E APROXIMAÇÕES DISTANTES PELO TEMPO 

Como já falamos na introdução, nesse capítulo apresentaremos os dados recolhidos na 

nossa pesquisa. Ele será dividido em duas partes: primeiro a análise sobre o material que 

obtivemos nos acervos históricos da biblioteca nacional, das revistas publicadas na década de 

60, e depois o material dos anos mais recentes, recolhidos na plataforma digital da editora.  

A análise de conteúdo escolhida como método, além de apoiar-se sobre os aspectos 

qualitativos observados, também tratará alguns dados quantitativos, que se mostram relevantes 

ao conteúdo e objetivos propostos.  

 

4.1 – Os anos 1960: 

4.1.1 – Claudia e suas páginas 

Nossa pesquisa foi realizada sobre os periódicos disponíveis no acervo de revistas da 

Biblioteca Nacional. Parte deles estava em real estado de deterioração e indisponíveis para 

consulta, mas ao explicarmos a relevância para a pesquisa nos foram concedidos em 

empréstimo. Dessa forma, consultamos todos os exemplares da primeira década da revista 

Claudia, publicados entre 1961 a 1964 e entre 1966 a 1969, período muito político na história 

do país. As 12 edições referentes ao ano de 1965 não foram examinadas pois se encontravam 

em pior estado de conservação. 

O que realizamos foi folhear as publicações nos prendendo às páginas e ao conteúdo 

que de alguma forma traduzissem modos de viver. Buscamos verificar o perfil exposto (tanto 

pela publicação quanto pela bibliografia já existente) e entender nas entrelinhas, nos textos e 

nos comentários o modo representado. Utilizamos, então, a análise de conteúdo com dados 

qualitativos e quantitativos para podermos responder a seguinte questão: paramos no tempo?; 

as publicações da década de 60 ainda estão refletidas na linha atual da revista? Para tanto, 

fizemos diversas anotações e tiramos algumas fotografias. A degradação do tempo prejudicou 

um pouco esse processo de registro de imagens, pois as publicações apresentavam muitas folhas 

rasgadas, principalmente nas laterais, porém seremos detalhistas nas descrições das imagens 

recolhidas de modo a suprir essa deficiência.  
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A primeira edição da revista chegou às bancas custando 50 cruzeiros, o que seria 

aproximadamente R$ 20 hoje20, impingindo o direcionamento para a classe média devido ao 

valor relativamente alto. Na primeira página do magazine, mostrada na Figura 7, sua auto 

apresentação foi feita de maneira simples, mas convidativa. A diagramação dava realce ao texto 

- centralizado na página e impresso com o corpo de letras maior do que a utilizada no restante 

da publicação. No lado direito, o desenho da mão feminina - quase do tamanho real - fazia 

alusão à página sendo virada, estimulando esse tipo de ação na leitora. No canto superior, 

próximo aos dedos da ilustração, é possível ver as letras finais do nome Claudia, implicando 

que o universo de novidades prometidas no texto estava logo ali, algumas páginas adiante. 

 

Figura 7 - Claudia, outubro de 1961, p. 3 

Fonte: Registro fotográfico do acervo da Biblioteca Nacional  

Seja benvinda. Você tem em suas mãos o primeiro número de uma revista que 

pretende desempenhar um papel muito importante na sua vida futura! 

CLAUDIA foi criada para servi-la. Foi criada para ajuda-la a enfrentar 

realisticamente os problemas de todos os dias. CLAUDIA lhe apresentará 

mensalmente ideias para a decoração do seu lar, receitas para deliciar sua 

família, sugestões para mantê-la sempre elegante e atraente. Mas o importante 

é a forma como isso será feito. Antes de mais nada, CLAUDIA deverá ser útil 

para você. Deverá torna-se sua amiga íntima. E estará sempre às suas ordens 

para lhe proporcionar todas as informações e novidades que você espera a 

tanto tempo, numa só revista, simpática, completa e moderna. Seja bem-vinda, 

pois, às páginas de CLAUDIA. Temos certeza de que ela será sua 

companheira fiel dos anos vindouros. (CLAUDIA, nº 1, outubro 1961) 

                                                           
20 A conversão foi feita em janeiro de 2017 pelo site http://acervo.estadao.com.br/, que faz a conversão de diversas moedas 

para a cotação atual.  

http://acervo.estadao.com.br/
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Cumprindo sua proposta inicial que deu origem ao seu nome, ser uma amiga sábia e 

antenada que situaria as brasileiras das novidades nacionais e internacionais, em Claudia não 

havia formalidades para tratar as mulheres. Tal abertura constituiu-se, a priori, de uma seção 

denominada “Claudia Responde”, onde a revista publicava e respondia cartas que recebia. A 

variedade temática era enorme e englobava assuntos diversos: pedidos de conselhos, sugestões 

para as publicações, elogios, críticas, solicitações de informações sobre locais, viagens, receitas 

e matérias para o vestibular, orientação para adoção de crianças, infidelidade conjugal, e até 

indignações com o preconceito racial. Muitas dessas dúvidas das leitoras dificilmente seriam 

sanadas de outra forma, pois a rigidez da sociedade ainda condenava muitos assuntos. 

Questionamentos sobre sexo, por exemplo, eram respondidos com indicações de livros e era 

frisada a importância de se falar sobre o assunto com os filhos e confiarem neles e na educação 

que lhes foi dada. Consideramos de grande importância para a pesquisa essa parte da revista, 

pois por meio dela é possível perceber a receptividade de Claudia – mesmo considerando a 

triagem que as cartas passavam antes de serem publicadas. Por meio da seção também é possível 

identificar percepções gerais das leitoras.  

Uma carta publicada em abril de 1962 chamou nossa atenção por revelar tanto o perfil 

da publicação quanto o perfil dos leitores e confirmar falas da literatura existente sobre a revista. 

A carta foi escrita por Hugo Siqueira, do Rio de Janeiro, pedindo dicas de etiqueta à mesa, mas 

também se justificava como leitor: “Compro-a (Claudia) para minha esposa, mas também 

leio...” (CLAUDIA, n° 7, p. 4). Antes de atender a solicitação de Hugo, a revista enfatiza que 

“não é apenas uma revista feminina, mas também uma revista para o lar” (idem).   

Apesar das estratégias modernas de sedução e diálogo com as leitoras, Claudia também 

reforçava padrões que a década de 60 tentou romper. A prevalência masculina na redação era 

um fator que favorecia reproduções e temáticas que realçavam uma visão tradicional dos papéis 

femininos, mesmo no contexto de questionamentos e rupturas. O discurso empregado muitas 

vezes carregava muito conservadorismo, mostrando a visão estagnada de seus autores e a falta 

de interesse/conhecimento das profundas transformações e anseios da nova classe de mulheres 

que surgira no período.  

Exemplo disso foi a matéria publicada em fevereiro de 1963, em que a chamada de capa 

falava “O que pensam os homens sobre a virgindade”. O editorial escrito por Luis Carta, diretor 

da publicação, resume bem o conteúdo de mais de cinco páginas, que também tinha um 

posicionamento claro.  
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Como reage um homem diante do problema da integridade física da mulher? 

Até que ponto pode ir a liberdade da mulher no amor? O que pensam sobre o 

assunto os homens? O que pensa sobre esse assunto você? Claudia resolveu 

enfrentar corajosamente este problema, que evolui, mas que é eterno. E conta 

– a partir da página 38 – as revelações dos mil homens brasileiros que 

entrevistou de norte a sul do país (...). Mas qual a grande conclusão? Para onde 

nos levam séculos de civilização e de paixões? O homem brasileiro admira a 

mulher que chega ao altar pura. O homem brasileiro admite e justifica a 

mulher que tem um passado. Mesmo os que se dizem mais modernos, menos 

intransigentes, procuram para companheira de suas vidas uma das que 

pertencem ao primeiro grupo. O trabalho de Claudia foi o de registrar 

sensações e tirar conclusões. Conclusões que põem em claro uma tradição do 

pensamento masculino: a liberdade no amor pertence somente a eles, os 

homens. Mas também que demonstram como, apesar destas liberdades todas 

que desejam e solicitam, eles encaram a união para toda a vida como a coisa 

mais importante, como o porto necessário. Necessariamente tranquilo. 

(CLAUDIA, nº 17, p. 3) 

 A matéria discorria sobre a questão da virgindade ao passo que falava do processo de 

emancipação da mulher que vinha ocorrendo nos últimos anos e questionava se esse processo 

havia modificado a relação homem-mulher e influído na percepção dos homens quanto a 

“integridade” de suas futuras esposas. O resultado da pesquisa, aplicada em cinco capitais – Rio 

de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Recife e Salvador – constatou “com enorme prazer”21 que 

mais de 70% dos homens ainda exigia que as mulheres permanecessem “puras” até o 

casamento. Essa expressividade de Claudia quanto ao resultado da pesquisa não agradou a todas 

as leitoras, que exigiram que fosse mostrada também a opinião das mulheres sobre a temática, 

já que eram elas as envolvidas diretas no assunto (BASSANEZI, 1996). Oito meses depois, a 

exigência é cumprida e Claudia apresenta a mesma pesquisa voltada para o olhar feminino – o 

que geraria inúmeras cartas nas edições posteriores22, tanto com posicionamentos contrários 

quanto favoráveis aos resultados e à angulação da matéria.  

Apesar dessas proposições, da mulher voltada para o universo do lar e ocupando papéis 

tradicionais, suas edições possuíam dualidades. Em geral, enfatizava as responsabilidades do 

sexo feminino com o cuidado da casa, do marido e dos filhos, mesmo trabalhando fo;ra; 

valorizava a mulher que possuía um emprego, e inclusive, nas primeiras edições já dedicava 

uma coluna mensal para profissionais falarem sobre seus trabalhos – porém, segundo 

Bassamezi (1996), esses nunca poderiam estar acima das obrigações para com o lar e não 

podiam ser representativos o suficiente para garantir independência financeira. Essa abordagem 

talvez colabore com Buitoni (1990, p. 50) quando diz que Claudia “procura adequar-se às 

                                                           
21 Palavras utilizadas pela revista Claudia, nº 17 no artigo assinado por Alexandre Porro 
22 Observamos cartas referentes ao assunto por mais de oito meses depois da publicação  
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exigências do mercado” e por isso estaria mais aberta para conquistar um maior número de 

leitoras.  

Na edição nº 24, de setembro de 1963, verificamos a primeira quebra dessa proposição, 

quando a coluna “Presença da Mulher” abordou uma profissão atípica em relação as que eram 

publicadas até então. Antes, as comumente encontradas eram de assistente social, enfermeira, 

secretária, bibliotecária, nutricionista, encadernadora e decoradora, e nessa edição foi 

apresentada a carreira de diplomata. Como característica da seção, uma profissional era 

colocada como personagem para ilustrar as atividades realizadas no exercício da profissão. Foi 

falado sobre Consulesa Vera Behring Delarti, que há oito meses na função, era responsável 

especialmente pelas relações Brasil-México. Além de especificar atividades, outros tópicos 

foram abordados em subdivisões como: aptidões, requisitos legais e matérias exigidas para o 

vestibular, na tentativa de esgotar o assunto, fornecendo o máximo de informações possíveis. 

O tópico “aptidões” é o mais emblemático, pois revela muito mais a opinião da revista do que 

informações concretas, mostrando, na verdade, as dificuldades que uma mulher enfrentaria 

nesta função - abrindo mão do papel feminino tradicional.  

O maior problema, para a mulher, é o da adaptação às condições de trabalho 

– viagens imprevistas, ausências prolongadas – e não ao trabalho em si. A 

profissão exige, no caso específico feminino, talvez uma renúncia ao 

casamento, pelo menos encarado do ponto de vista da acomodação aos moldes 

tradicionais. É aconselhável, embora não obrigatório, que a diplomata seja 

solteira.  (CLAUDIA, nº 24, p. 26)  

No trecho acima destacado, percebemos o endosso às dificuldades, sem a contrapartida 

de um estímulo ou apontamento de pioneirismo feminino. Mesmo com uma abordagem nova 

das possibilidades de trabalho, o discurso ainda reflete que os padrões familiares tradicionais 

prevalecem, de modo que não é aconselhado que a mulher nessa carreira seja casada – viagens, 

por exemplo, implicariam o não cuidado da casa, do marido e dos filhos –, enquanto os homens 

neste mesmo cargo, provavelmente não haveria problemas.  

 

Figura 8 - Enunciado da coluna "Presença de Mulher" 

Fonte: Reprodução fotográfica do acerco da Biblioteca Nacional  
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Ainda cabe mais uma consideração sobre esse assunto: um ano depois de apresentar a 

carreira de diplomata, a seção “Presença da Mulher” publicou outra profissão atípica, 

apresentando o pioneirismo de Hilda Macedo - estudiosa dos problemas sobre criminalidade 

que expôs, em 1953, sua tese no Congresso de Criminologia enfatizando a importância da 

criação da Polícia Feminina. A Figura 8 apresenta o enunciado da coluna “Presença de Mulher” 

com Hilda Machado na edição nº 37. A preocupação da pesquisadora, segundo a revista, era o 

serviço de policiamento pouco desenvolvido quanto ao atendimento às crianças e mulheres. 

Com o estudo aprovado, São Paulo e Bahia criaram a corporação em 1955 e 1956, 

respectivamente (CLAUDIA, nº 37, p. 14), e naqueles tempos já era comum ver nas ruas 

paulistas jovens representantes de tal segmento. O texto da seção indicava como elas eram 

vistas: 

Trajando discreto ‘tailleur’ azul marinho e quépi da mesma cor, prontas a 

prestar qualquer tipo de ajuda numa emergência, sabendo transmitir a 

informação que se procura, solícitas no trato com os adultos e carinhosas com 

os pequenos. São as ‘Cosme e Damião de saias’ – como já foram apelidadas 

– cujas armas são o sorriso de simpatia de quem quer sempre auxiliar 

(CLAUDIA, nº 37, p. 14). 

Nesse trecho podemos perceber que a profissão foi apresentada com certa cautela, não 

estabelecendo nenhuma comparação com os policiais masculinos. Na verdade, o que ocorreu 

foi justamente o contrário: a revista apontou uma carência de profissionais “mais gentis e 

cuidadosos” que pudessem lidar melhor com crianças e idosos e, a partir disso, a mulher foi 

posta em evidência para o exercício da função. Além de apresentar essa visão de limitações na 

atuação profissional, no qual o principal instrumento de trabalho seria o sorriso, Claudia 

também afirmou que seriam necessárias renúncias e abnegação (como mostra o título, na Figura 

8) ao passo que as provas de seleção eram severas, os horários de trabalho incertos e também 

seria preciso aceitar a condição de não se casar nos cinco primeiros anos de serviço. Mais uma 

vez o casamento foi colocado como empecilho para a realização da atividade profissional, 

indicando que as duas atividades – de esposa e profissional – não eram congruentes. Mesmo 

apresentando essas restrições, ao final do texto é detalhado o processo para começar em tal 

carreira – o que seria o objetivo da coluna.  

O posicionamento da revista quanto a mulher profissional ainda não tem um caráter 

definido, por isso percorre abordagens duais tanto na mesma seção quanto em seções diferentes. 

Na edição de março de 1964, por exemplo, o jornalista Nelson Coelho – que escreveu durante 

vários anos na revista - expôs um pensamento de divisão de gênero, reafirmando a superioridade 

masculina no mercado de trabalho e deixando transparecer uma leve preocupação com os novos 
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papéis que as mulheres começavam a assumir na sociedade: “os chefes vão só delegando 

poderes: para as secretárias e assistentes no escritório e para as esposas em casa. Sim, porque 

eles não têm tempo – chefe é um homem que não tem tempo – nem no trabalho nem no lar” 

(CLAUDIA, nº 30, p. 32).  

Voltando ao ano de 1963, verificamos que ocorreu a introdução de uma técnica relevante 

para a aproximação da revista com seu público – as capas, com rostos ilustrados, cederam lugar 

às fotografias de modelos. As ilustrações seguiram ininterruptamente até maio de 1963, quando 

apareceu a primeira capa fotográfica. As publicações de junho, julho e agosto voltaram a utilizar 

ilustrações, que foram suprimidas definitivamente a partir da edição de setembro do mesmo 

ano. Tal tecnologia permitiu transparecer um maior realismo na publicação e se aproximou 

ainda mais da leitora, pois refletia, teoricamente, o tangível, o verdadeiro. Podemos considerar, 

assim, que elas fortaleceram o potencial comunicacional da revista, pois se ligavam diretamente 

às cenas do cotidiano, ao real.  

Outra inovação é quanto à estética das personagens na edição de setembro, sendo essa 

a primeira capa que apresenta duas mulheres, uma ao lado da outra, e o enquadramento não é o 

closed, como vinha ocorrendo até então. A Figura 9 apresenta algumas capas de edições de 

1963 em que notamos esses processos.  

 

Figura 9 - Capas das edições de abril, maio, julho e setembro de 1963, respectivamente 

Fonte: Montagem produzida a partir dos registros fotográficos do acervo da Biblioteca Nacional 
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Abrindo esse precedente sobre as capas e as personagens, notamos que algumas das 

primeiras ilustrações representavam mulheres de grande destaque no cenário internacional, 

principalmente atrizes de grande renome no cinema. Como se tratavam de desenhos e não havia 

referência a essas representações na revista, aludimos que algumas se tratariam das personagens 

que estavam em destaque na reportagem que a edição trazia, pois os traços indicam 

semelhanças. A primeira capa, como pudemos ver na Figura 3, ilustrou a atriz Sophia Loren e 

nesta há uma referência a artista na capa. Em outras edições, conseguimos fazer relações com 

as também atrizes Joan Crawford, Brigitte Bardot e Andrey Hepburn, apresentadas na Figura 

10, da esquerda para a direita respectivamente. Jacqueline Kennedy, primeira dama norte-

americana no período, também parece ter tido seu destaque na capa de Claudia (a última da 

esquerda para a direita na Figura 10). Essa última é bem interessante, pois a ilustração remete 

a uma descontração, revelando uma pose atípica para uma primeira-dama no período, em que 

Jacqueline estaria na praia degustando uma bebida no canudinho. 

 

Figura 10 - Capas ilustradas de Claudia no início da década de 60  

Fonte: Fonte: Montagem produzida a partir dos registros fotográficos do acervo da Biblioteca Nacional 

Pensamos que essas características de internacionalização se deram devido a dois 

aspectos: primeiramente, essas capas eram iguais as da revista argentina, então essas mulheres 

de destaque precisavam ser referências para ambos os países; e também a televisão não era tão 

popular, dificultando que personalidades nacionais exercessem tanta influência no imaginário 

social.  
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O interessante é que ao longo do período analisado, observamos muitas modelos 

anônimas, até porque não havia referência a elas nas revistas23. Identificamos também algumas 

exceções que se concentravam no final da década, onde foram estampadas personalidades 

internacionais e modelos brasileiras que mantinham carreira internacional. Para exemplificar 

essa colocação, a Figura 11 destaca algumas capas de 1967, nas quais podemos ver as 

fotografias das atrizes Sophia Loren e Julie Christie, da modelo brasileira Duda Cavalcanti, que 

fez muito sucesso na década de 60 e 70 e gozava de carreira internacional e da supermodelo 

alemã Veruschka.  

 

Figura 11 - Capas de Claudia de janeiro, fevereiro, maio e junho de 1967  

Fonte: Montagem produzida a partir dos registros fotográficos do acervo da Biblioteca Nacional 

Saindo agora das capas e voltando para o conteúdo de Claudia, é também na edição de 

setembro de 1963, que a escritora feminista Carmen da Silva assume a coluna “A arte de ser 

mulher”. Essa seção da revista marcaria a geração que acompanhava seus textos cheios de 

engajamento e que levava as leitoras às reflexões mais profundas sobre seus legítimos papeis 

na sociedade. Segundo Maranhão (2016), Carmen, também psicóloga, enviou uma carta à 

redação se oferecendo para escrever na revista de modo a estimular as mulheres a serem 

protagonistas de sua própria vida, sendo esse o assunto de sua primeira coluna.  

A jornalista propunha uma mulher mais ativa e inserida dentro da estrutura social e 

buscava em suas matérias colocar a mulher como participante e construtora da própria 

realidade. Porém, sua influência muitas vezes não se estendia para o restante da revista, que 

                                                           
23 A única referência às capas no expediente era o nome do fotógrafo.  
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mantinha um padrão de discurso voltado para as mulheres do lar que deveriam satisfazer os 

maridos e cuidar dos filhos. 

Como a revista não apresentava um ponto de vista homogêneo, as leitoras também 

demonstravam seus pensamentos divergentes, que ficavam registrados na seção “Claudia 

Responde”. Carmen recebeu muitas críticas sobre seus posicionamentos, mas também elogios 

e apoio das leitoras. Um assunto que gerou muitas manifestações negativas foi relacionado a 

coluna de novembro de 1963 intitulada “Uma pequena rainha triste”, na qual a colunista 

questionava o papel da mulher como “rainha de lar” - uma rainha sem reino, onde seu poder de 

domínio estava limitado a figura do homem provedor. Além disso, Carmen deu luz a psicologia 

que levantava as frustrações dessas “rainhas” em suas atividades limitadas e sobrecargo de 

funções. O texto também questiona quem seria essa “rainha” se não houvesse o homem e os 

filhos - rainha de onde e de que?; a conclusão da autora é que ela não existiria. Carmen discutiu 

a dependência a qual as mulheres eram submetidas e como sua realização estava relacionada 

com a submissão e o poder patriarcal. Ao fim desse artigo, assim como na maioria de seus 

textos, Carmen propôs a valorização da mulher como ser individual, enaltecendo suas 

qualidades e diferenciações com relação ao homem. Destacamos o trecho em que a colunista 

mostra esse posicionamento:  

As mulheres que se sentem alguém não temem as rugas nem as sirigaitas. 

Sabem que cada pessoa possui algo absolutamente seu, inimitável, 

intransferível; tem razão por causa desse algo que os anos não roubam, que as 

outras mulheres, ainda que mais belas, não põem em perigo. Sua 

personalidade, sua identidade, está nelas, não no marido, nos filhos, na casa 

(CLAUDIA, nº 24, p. 109). 

Porém, a leitora Maria Helena, de Mogi das Cruzes, não ficou satisfeita com o 

posicionamento de Carmen, e enviou sua crítica para o “Claudia Responde”:  

Lendo seu artigo de novembro “A arte de ser mulher’, surpreendi-me com o 

propósito da autora em afirmar que a mulher casada, que outra coisa não faz 

senão cuidar de seu lar, é necessariamente uma insatisfeita. A dona de casa... 

não percebe que sua missão pode ser alegre, feliz e frutífera, que ela é a alma 

da família... Os botões, a roupa suja, o que fazer para o jantar são mesmo 

coisas rotineiras, porém fazer de seus filhos pessoas aptas a enfrentar o 

mundo... não é tarefa insignificante (CLAUDIA, nº 30, p. 5) 

Na mesma seção, Carmen teve espaço para resposta, e afirmou que não negava que o 

papel da dona de casa poderia ser alegre, feliz e frutífero como a leitora descreveu, porém nada 

disso seria motivo para renegar outras tarefas igualmente satisfatórias. Além disso, a jornalista 

enfatizou que para poder ensinar era preciso conhecer. “Você se animaria a ensinar natação sem 
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nunca ter entrado na água? Não se aprende o mundo dentro de quatro paredes” (ibidem), 

rebateu.  

Já na coluna publicada em junho de 1964, por exemplo, intitulada “Infidelidade” a 

jornalista recebeu muitos elogios ao falar da naturalização da traição masculina pela sociedade, 

considerada “um direito admito, indiscutível, óbvio”.24 A leitora Nilda Silveira escreveu: 

“Ilustre articulista Carmen da Silva: meus parabéns! (...) Muito correta sua observação quando 

diz que a mulher é a principal culpada pela mentalidade errônea de que homem é homem e pode 

fazer o que quiser” (CLAUDIA, nº 37, p. 6); outra carta publicada nessa mesma edição também 

elogiava o posicionamento da jornalista: 

Prezada Carmen da Silva: leio sempre com muito interesse seus artigos, que 

classifico como excelentes. Hoje li “Infidelidade” e concordo plenamente com 

sua opinião: as culpadas da mentalidade atual – que favorece e desculpa a 

infidelidade dos homens – são as mulheres e nossa sociedade, tão alheia aos 

problemas educacionais básicos... De modo geral, cabe às Mulheres (com m 

maiúsculo) reformar esse estado das coisas. (ibidem) 

Mesmo veiculando tais propostas, muitas matérias ainda limitavam e determinavam o 

papel das mulheres. Na edição nº 28, de janeiro de 1964, uma coluna diferente apresentou 

observações que destoavam do posicionamento de Carmen. Nelson Coelho – novamente ele – 

tinha uma opinião bem rígida quando a divisão de papeis dentro da sociedade. Nessa 

publicação, o jornalista afirmou categoricamente que o humor não era natural do “sexo fraco” 

e exaltou a pureza feminina como uma justificativa para tal proposição. Ele foi bem firme no 

seu posicionamento determinista, em que homens e mulheres possuíam naturalmente 

características comportamentais específicas. O homem seria de humor e a mulher de drama.  

As inúmeras contradições da revista permitiam que suas leitoras fossem diversas e, com 

os anos, levou a um afrouxamento com relação aos padrões tradicionais. As mais conservadoras 

ficavam incrédulas e revoltadas com algumas discussões que Claudia levantava e escreviam 

suas indignações à revista. As maiores críticas eram feitas a Carmen da Silva, considerada 

imoral por muitas. Claudia geralmente publicava respostas simples para justificar o 

posicionamento de escritora.  Na edição de janeiro de 1968, a revista responde a crítica da 

leitora da seguinte maneira: “Se ela agride e ataca é para construir algo melhor” (CLAUDIA, 

nº 76). Apesar do grande número de cartas a respeito da jornalista, suas colunas seguiram 

ininterruptas por 22 anos – até 1985, ano de sua morte.  

                                                           
24 Palavras utilizadas pela autora da coluna na edição nº 33, p. 105.  
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Ao longo da década, as colunas e editoriais foram se modificando e se adaptando ainda 

mais ao perfil das leitoras. Nas edições de 1964, por exemplo, ainda prevaleciam reportagens 

sobre assuntos ligados ao lar, como cozinha e crianças. Quatro anos adiante já é possível notar 

que a preocupação com o corpo e beleza ganhou mais espaço nas publicações. À medida que o 

perfil das mulheres se modifica, a revista acompanha. Nesse período, por exemplo, a seção 

“faça você mesma” foi suprimida da publicação, indicando, possivelmente, a falta de interesse 

das mulheres em tutoriais de almofadas e tricô.  

Com a passagem dos anos, ainda dentro da década de 60, é possível notar outras 

transformações: mulheres jornalistas foram ocupando mais postos dentro da redação e 

produzindo um conteúdo cada vez maior, remetendo também a mudanças sócio-estruturais na 

sociedade brasileira. 

Mantendo-se longe de polêmicas, mas inovando com pautas que estimulavam o 

aprimoramento cultural e intelectual, Claudia consolida a imprensa feminina no Brasil e se 

“desenvolve junto com a constituição da chamada sociedade de consumo no país” (MIRA, 

1997, p.65).   

4.1.2 – O consumo em novidades 

Na pesquisa, percebemos que o enunciado das novidades do mercado foi uma marca da 

primeira edição, das primeiras edições na verdade, relevando um novo mundo urbano e 

industrial. A primeira publicação, por exemplo, conta com uma matéria de várias páginas 

falando sobre os supermercados e o novo modo de comprar, a disposição das prateleiras e a 

diferença desses para com as antigas mercearias, exaltando e valorizando a praticidade e a 

comodidade. 

Acabaram os longos bate-papos acerca do tempo, dos vizinhos, das últimas 

novidades do bairro, das empregadas, com o vendedor conhecido da loja 

costumeira: hoje em dia são poucos os que têm tempo para isso, a maioria 

pode dedicar seu tempo única e exclusivamente à função de ‘comprar’. 

(CLAUDIA, nº 1, ano 1, p. 36)  

Considerados uma “revolução na arte de comprar e vender”, os supermercados tornam-

se sinônimos de modernidade no texto, que revelava um conceito de “moderno” atrelado a 

grandes transformações no lar e nos hábitos da sociedade: “É inegável (...) que houve uma 

profunda modificação na organização da cozinha e na escolha dos alimentos” (CLAUDIA, nº1, 

p. 36). A grande novidade do supermercado, endossada pelo artigo, era a praticidade de comprar 
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itens diversos em um único lugar25 e a disposição dos produtos de modo “autosserviço”26. O 

novo tipo de interação consumidor/produto também é destacado, enfatizando que as 

embalagens são a apresentação de produtos que falam por si próprios, já que os consumidores 

agora estão mais livres – sem a pressão de um vendedor – para escolher o que mais lhe agrada 

- um prenúncio do game de conquistas que a diversidade de produtos e marcas impõe até os 

dias atuais.  

Nesse discurso, conseguimos perceber as características descritas por Lipovetsky (2006) 

que indicam a segunda fase de consumo. Segundo o autor, nesse momento os clientes 

tradicionais se transformaram em consumidores modernos – consumidor de marcas seduzido 

pela publicidade e que não precisavam mais da intervenção do comerciante para executar o ato 

da compra. Em decorrência disso, a linguagem visual toma muita força, pois se torna a 

responsável indireta para o sucesso de produto, à medida que o consumidor passa a ter mais 

escolhas e menos intermediários nesse processo. 

Num último realce sobre o artigo, verificamos que o modo como eles são apresentados 

dá luz ao impulso de consumo: os supermercados, além de serem colocados como facilitares – 

de todas as formas possíveis –, também são tidos como divertimento e a ida ao supermercado é 

apresentada como um passeio que resolverá “o problema das compras de casa (...) por uma 

semana inteira” (CLAUDIA, nº 1, p. 36). Então, além de ajudar a mulher e facilitar sua vida, 

eles poderiam ser como um jogo de pega-pega. 

Nesse novo jogo, a alimentação também tinha seu destaque de praticidade. Preparar 

pratos saborosos que caíssem nas graças do marido e dos filhos era um dos grandes dotes da 

mulher, mas já não era mais preciso ficar horas na cozinha preparando refeições elaboradas e 

sobremesas demoradas. Os enlatados eram outra novidade, a comida agora vinha pronta – ou 

praticamente pronta – e estava logo ali, ao alcance das mãos, na prateleira do supermercado. 

Com pouco texto e muitas latas, como mostra a Figura 12, a edição nº 2 de Claudia falou da 

grande variedade, de saladas temperadas a frango assado, disponíveis em qualquer época do 

ano. O título, bem peculiar, fazia alusão ao sonho de toda dona de casa, ter tudo ali já pronto 

para servir. A mudança no estilo de vida influi diretamente na alimentação, priorizando a 

praticidade dos alimentos já prontos – industrializados – a produtos mais naturais – de 

                                                           
25 A matéria coloca o supermercado como a junção de mercearia, armazém e açougue.  
26 Expressão utilizada no artigo (Claudia, nº 1, p. 36).  
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durabilidade menor e que exige mais tempo para o preparo, numa oposição clara aos conceitos 

nutricionais que temos hoje, da busca por alimentos orgânicos e mais naturais.  

 

Figura 12- Claudia nº 2, p. 58 e 59 

Fonte: Reprodução fotográfica do acerco da Biblioteca Nacional  

Com o foco ainda na cozinha, essa mesma edição trouxe uma reportagem sobre os novos 

fogões disponíveis no mercado com o título: “Que tal um desses fogões para sua cozinha?” 

(CLAUDIA, nº 2, p. 64). Inúmeras funcionalidades são apontadas e geralmente seguidas da 

proposição “sabia?”, dando ênfase ao prenuncio de novidade. Vale destacar que em 1960, 61% 

das residências ainda contavam com fogões à lenha27 e tal percentual não sofreria grandes 

alterações ao longo da década em relação às residências do meio rural, enquanto nos centros 

urbanos houve uma taxa de conversão de cerca de 20%.28 Nessa conversão, devemos considerar 

o aumento da população urbana e a maior penetração dos meios de comunicação (revistas, 

jornais e rádio, principalmente) nas cidades, veiculando anúncios e informações como as 

contidas em Claudia.   

Na reportagem, a revista apresentou um leque de opções para cada demanda que a dona 

de casa poderia ter: visor de vidro, qualidade de isolamento térmico, luz interna, controle de 

temperatura, fogões elétricos, pintura colorida e fornos móveis. Esses foram alguns dos itens 

citados a fim de dar luz a enorme variedade de modelos disponíveis. A cada um deles é dado 

                                                           
27 Fonte: Estatísticas do Século XX – IBGE  
28 Fonte: Estatísticas do Século XX - IBGE 
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nome de fabricante, valor29 e especificações técnicas (quantidade de bocas, cores disponíveis, 

tipo de forno, acabamento) e tudo isso testado pela equipe da revista. O título da tabela com 

todas essas informações é “São esses os fogões para sua escolha” – um verdadeiro guia de 

compras. Vale destacar que nesta lista só havia marcas nacionais e a procedência estava 

indicada com o nome das cidades onde havia produção.  

Esses novos itens que vão surgindo no mercado, aliados ao discurso midiático, acabam 

criando necessidades até então inexistentes, de modo que a vida sem eles parece ficar mais 

complicada. À medida que a tecnologia evolui, são criados produtos que pretendem facilitar 

nosso dia a dia. Apesar de muitas vezes isso ser uma ilusão, ficamos sempre inclinados a aderir 

tais comodismos, num círculo vicioso. O discurso de novidade também é muito tentador e dá a 

ilusão de revolucionar o cotidiano. Bauman (2008) fala que o desejo passou a sustentar a 

economia, fazendo com que essa fosse baseada no consumo. Segundo o autor, as necessidades 

crescentes regem a sociedade de consumo, pois a felicidade associou-se ao volume e 

intensidade desses desejos, que implicam no uso imediato e na rápida substituição dos objetos 

destinados a satisfação. “Novas necessidades exigem novas mercadorias, que por sua vez 

exigem novas necessidades e desejos; o advento do consumismo augura uma era de 

“obsolescência embutida” dos bens oferecidos no mercado” (BAUMAN, 2008, p. 45).  

O discurso inicial de Claudia foi exatamente esse: a tentadora novidade. Uma revista 

com uma proposta diferenciada, aos moldes internacionais, que traria tudo de mais novo no 

Brasil e no mundo em primeira mão para as leitoras. E as novidades eram muitas naquele 

período! E é nesse caminho que segue para anunciar os lançamentos que pretendiam 

revolucionar o dia-a-dia das donas de casa.  

Uma última seção nessa edição - “Novidades de Claudia” – também dá ênfase a esse 

discurso onde tudo é novidade.  

Novidades, novidades, novidades! Sabiam vocês que as indústrias do Brasil 

inteiro lançam cerca de cinco mil produtos todos os meses? São artigos de 

todos os tipos, que tornam a sua vida mais fácil e agradável. Claudia andou 

pelas ruas, visitou fábricas, lojas e exposições. Eis aqui o que achamos de 

novo nos campos da moda, beleza, decoração e utensílios domésticos. 

(CLAUDIA, nº 2, p. 85)  

Com relação a moda, a europeia, principalmente a francesa, influenciou muito a seção 

sobre a temática na revista. Ela trazia as novas coleções dos grandes estilistas internacionais, 

                                                           
29 Ao final da reportagem uma pequena nota informa que os preços contidos ali são de agosto, ou seja, três meses atrás, e indica 

que podem ter aumentado. Tal informação nos revela o trabalho que estava sendo feito e a estruturação pensada para a revisa 

antes mesmo do seu lançamento.  
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tendências de cortes e tecidos e fazia adaptações para o estilo e clima brasileiros. Na segunda 

publicação da revista, em novembro de 1961, a seção mostrou o passo a passo (com fotos em 

preto e branco) de “como nasceu o estilo Claudia”30, designando de “moda-Claudia” a produção 

própria do editorial – fato pioneiro na época. Toda produção, desde a escolha dos tecidos, dos 

desenhistas e dos costureiros foi feita pela revista, assim como a escolha das modelos, 

cenografia e fotografia. Tudo isso ilustrado por fotos e explicado em texto, mostrando o zelo 

para com as leitoras, de modo que tivessem acesso as novidades internacionais já adaptadas à 

realidade dos trópicos. A Figura 13 retrata as páginas iniciais da seção de moda da segunda 

edição da revista. 

 

Figura 13 - Revista Claudia: Como nasceu o estilo Claudia  

Fonte: Reprodução fotográfica do acervo da Biblioteca Nacional  

Apesar dessa requintada produção, Claudia não deixou de falar e estimular a moda das 

boutiques, até então pouco difundidas no país. Na edição de agosto de 1962, a revista aborda a 

“Moda-Boutique”31, definindo a terminologia de acordo com o dicionário francês e 

acrescentando suas próprias considerações: “Mas hoje ‘boutique’ tornou-se sinônimo de moda 

elegante, onde a vaidade feminina encontra as mil e uma pequenas coisas que lhe dão a 

incomparável sensação de se fazer parte de um ‘mundo’ internacional” (CLAUDIA, nº 11, p. 

65).  

                                                           
30 Nome da matéria publicada em Claudia nº 2, p. 44.  
31 Nome da matéria publicada em Claudia nº 11, p. 44.  
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Além disso, é importante ressaltar que o período favorecia o destaque de abordagens 

leves e sutis. Quando o clima de otimismo e prosperidade vivenciado no pós-guerra (1945) era 

ainda estimulado, de modo que a preocupação com o particular/individual sobressaísse às 

questões mais densas e preocupantes, naturais de um processo de conflitos.  

Não foi só na criação do editorial de moda que a revista foi pioneira. Logo nos primeiros 

anos, podemos perceber que Claudia já se destacava no quesito de inovações gráficas. A 

diagramação, exemplificada na Figura 13, era bem arrojada e conseguia uma boa harmonia 

entre o título, fotos e espaços em branco. A produtora da época, a arquiteta Olga Krell, segundo 

o site da editora, havia estagiado em algumas revistas norte americanas e elaborou técnicas 

refinadas para elaboração do cenário e fotografia, de modo que o conteúdo da revista, elaborada 

aqui, pudesse ficar cada vez mais próximo às leitoras. A aposta deu certo e esses editoriais 

foram se tornando tão populares ao longo dos anos, que surgiram publicações independentes: 

Casa Claudia apareceu em 1977 e está nas bancas até hoje; Claudia Moda circulou de 1982 a 

1992; e Claudia Cozinha, de 2000 a 2006 – quando a seção voltou para a revista original.  

Na publicação seguinte, de dezembro de 1961, verificamos que os eletrodomésticos não 

tiveram tanto destaque quanto na edição anterior e cederam espaço para uma matéria sobre a 

nova descoberta têxtil: a cambraia. Apesar de não ser exatamente uma descoberta, como 

anunciado no título, o tecido fino, tanto em espessura quanto em delicadeza, se tornava ideal 

para vestir de forma elegante e leve no verão dos trópicos. Como já mencionado anteriormente, 

a indústria têxtil era a mais representativa entre as de bens de transformação da época e 

conseguia uma produção considerável utilizando somente produtos nacionais, principalmente 

se tratando de tecidos em algodão – material que o Brasil ainda mantinha exportação. Além 

disso, já havia no país uma relação estreita da produção de tecidos nacionais com a moda e as 

revistas, principalmente com as especializadas na temática, de modo a promover uma 

aproximação dessas produções com os consumidores.  

As revistas profissionais de moda ajudam no tráfego e digestão de tendências 

lançadas no estrangeiro e noticiam as pretensões de uma moda “criativa” no 

país. Sobretudo, aproximam fornecedores e compradores. Finalmente, 

realizam a crônica social do meio da moda, contribuindo assim para a 

“confraternização” entre pares e para a circulação de pessoas entre cargos em 

empresas. (DURAND, 1988, p. 77)  

Os eletrodomésticos voltam como pauta das reportagens na edição nº 4, de janeiro de 

1962, dando destaque dessa vez para as geladeiras: “Geladeiras modernas unem o útil ao 



88 

 

   

estético”.32 Mais ou menos nos mesmos moldes da abordagem sobre o fogão, alguns modelos 

e especificidades são destacados e o design tem um destaque especial. Além disso, Claudia 

apresenta um pequeno manual de como usar o refrigerador – onde guardar cada tipo de 

alimentos, como embala-los para melhor conservação e dicas de limpeza – e também “Sua 

geladeira precisa ter essas qualidades”, indicando especialidades técnicas – lã de vidro é mais 

cara, mas o isolamento é melhor; prateleiras protegidas contra ferrugem duram mais; 

congeladores de alumínio são mais eficientes... Uma união eficiente entre as informações de 

mercado e as utilitárias, ensinando tanto a comprar como utilizar.    

Na edição nº 6, de março de 1962, o eletrodoméstico da vez é a máquina de lavar e logo 

na apresentação já é endossado que os produtos apresentados são nacionais. Essa informação, 

além de promover o mercado interno, certifica-o quanto a qualidade. Ser um produto nacional 

também induzia a preços não tão elevados quanto os importados, chamando ainda mais a 

atenção para o que seria ali apresentado.  Com o título “Lavar sem trabalhar”, a reportagem 

segue o mesmo padrão das anteriores, mostrando modelos com fotos, marcas, preços e 

especificidades. A Figura 14 mostra páginas da matéria. O texto da primeira página aponta que 

a intenção da revista é orientar as donas de casa quanto às dúvidas mais frequentes na hora de 

adquirir tal produto.  

Lavar roupa foi sempre considerado um dos trabalhos mais maçantes e 

cansativos da dona de casa. Ou, pelo menos, quando há empregada para isso, 

o mais caro. Há poucos anos uma descoberta veio revolucionar os métodos 

tradicionais, e hoje as bacias e tanques não são considerados como ‘inimigos 

nº 1’ das mulheres. Surgiu a ‘máquina de lavar roupa’, que tem sido 

aperfeiçoada e hoje faz tudo sozinha. Muitas de vocês já conhecem essas 

máquinas, servem-se delas diariamente e sabem que elas representam um 

imenso auxilio a dona de casa. Mas, a maior parte das pessoas que deseja 

possuir uma máquina costuma ter dúvidas na escolha e gostaria de saber um 

pouco mais a esse respeito. É por isso que a equipe técnica de Claudia lhes 

oferece um quadro completo de tudo que está sendo fabricado atualmente no 

Brasil. Quais são as qualidades de uma boa máquina? Quanto tempo é 

poupado semanalmente graças a ela? Vale a pena comprar uma máquina de 

lavar roupas? Como funciona? Nas páginas seguintes Claudia vai responder a 

essas e a muitas outras perguntas. (CLAUDIA, nº 6, p. 69)  

                                                           
32 Claudia, nº 4, p. 68 
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Figura 14 – Revista Claudia: Lavar sem trabalhar  

Fonte: Registro fotográfico do acervo da Biblioteca Nacional  

Ainda nessa perspectiva dos eletrodomésticos, “Robôs domésticos” é o título da 

reportagem de Claudia de agosto de 1962. A imagem que ocupa as duas páginas é bem 

interessante e segue os moldes dos enlatados: uma variedade de eletroportáteis dispostos de 

forma aleatória, deixando apenas espaço para o pequeno texto. O parágrafo indaga o quão 

estranho seria para nossas bisavós entrar em uma casa daqueles tempos e se deparar com tantas 

“máquinas”. Apesar dos inúmeros aparelhos que já existiam no período, Claudia afirma que a 

“cada ano uma coisa nova e ‘revolucionária’ surge nesse campo”33 (CLAUDIA, nº11, p.100), 

retomando ao discurso da irresistível novidade que dá impulso ao consumo. A reportagem 

seguiu a mesma linha dos fogões, geladeira e máquina de lavar, escolhendo quatro itens que 

considerou “os mais conhecidos da dona de casa”34 para fazer aquele guia de compras citado 

anteriormente. Os escolhidos foram o aspirador de pó, enceradeira, liquidificador e batedeira. 

Nota-se que a revista se coloca como intercessora da mulher no universo feminino, que no caso, 

é apresentado como o lar e as compras.  

Na edição nº 17, de fevereiro de 1962, folheando a revista, um encarte bicolor (branco 

e rosa) chama a atenção: “As compras de Claudia no Rio”. Com um tipo papel diferenciado, 

mais grosso que o restante das páginas, tamanho menor e tom rosa vibrante – a revista ainda 

era predominantemente preta e branca –, na verdade não se trata de um encarte. A numeração 

                                                           
33 Campo de eletroportáteis e eletrodomésticos – voltamos para as funcionalidades do lar. 
34 Palavras utilizadas pela revista (Claudia, nº 11, p. 100). 



90 

 

   

das páginas segue continuamente e a seção “As Compras de Claudia” já existia na revista, mas 

esse novo formato é chamativo. 

Como pudemos notar até aqui, a revista voltava-se essencialmente para o lar e no 

“encarte” não é diferente, sendo composto majoritariamente por produtos para casa e decoração. 

Apenas um item exposto indica uma loja de moda infantil e alguns outros (poucos) tratam de 

vestidos, tecidos e joias. O interessante é a forma como as páginas foram diagramadas, com 

separações em retângulos, como exposto na Figura 15, fazendo os anúncios publicitários se 

confundirem com os itens da seção.  

 

Figura 15 - Revista Claudia: As compras de Claudia no Rio   

Fonte: Reprodução fotográfica do acervo da Biblioteca Nacional 

A primeira página dessa seção divide-se entre o título, na parte superior, um breve texto 

e um anúncio ilustrado que falava de uma oportunidade para as cariocas: obter “crédito 

feminino imediato e sem fiador”. O anúncio, entretanto, ganhou mais espaço na página do que 

o conteúdo de apresentação. Além do destaque, a propaganda é muito representativa pelo 

conteúdo ali apresentado, um guia de compras, e pela sugestividade do texto ao lado do anúncio, 

que dizia o seguinte: 

A Páscoa é mais uma oportunidade para ir às compras. Toda mulher adora 

gastar. O seu sonho é ter muito, muito dinheiro e deixa-los por aí. Mas a 

realidade é outra: o dinheiro nem sempre é muito e deve ser gasto com 

cuidado, parcimônia, inteligência. Portanto, há uma espécie de trilha a ser 

seguida. Em primeiro lugar, um exame de consciência: o que é realmente 

necessário? Em segundo lugar, usar o suplemento do Claudia: onde encontrar 

o que há de melhor, de mais acessível, e muitas vezes... com desconto. Em 

terceiro lugar, voltar para a casa satisfeita sabendo com segurança que a 

compra foi acertada. Boa Páscoa. (CLAUDIA, nº 11, p. 133)  
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Nota-se que uma das características apontadas para uma boa dona de casa no período 

era ser econômica. Não é a primeira vez que a revista faz menção do assunto – observamos 

outras edições em que a temática foi exposta com maior profundidade, dando dicas de economia 

no lar, por exemplo, mas nesse momento não cabe aprofundar sobre o contexto. A questão 

relevante para nós é a forma como o ato de comprar é exposto, colocado como natural da 

mulher. Tal característica se alia a cartilha educacional de consumo que a revista se propõe ser.  

O último aspecto desse conteúdo que destacaremos aqui é a suposição da satisfação pós-

compra. No final do texto de apresentação, há essa sugestão, enquanto no início, afirma-se “que 

toda mulher adora gastar”. Esse tipo de discurso, segundo Kellner (2001), influencia nas 

percepções de mundo e na construção do próprio indivíduo, moldando identidades e ditando os 

padrões de comportamento do tão anunciado mundo moderno.  

Introduzir produtos de forma natural no meio da narrativa, afirma Heloísa Buarque de 

Almeida (2007), é um meio muito eficaz de promover e criar comportamentos de consumo, 

sendo esse um dos grandes poderes das instituições midiáticas. Essa perspectiva da autora pode 

ser aplicada em todas as situações citadas até aqui de modo a confirmarmos a proposição do 

início desse texto: a revista Claudia como um elo entre a mulher emergente nas cidades e o 

mercado de consumo. A pesquisadora também afirma que os grandes estímulos à mulher, 

principalmente às donas de casa, tornaram o consumo feminilizado, pois são elas as 

responsáveis pelas compras de uma ampla gama de produtos – para o lar de forma geral, para 

os filhos, muitas vezes para o marido e para elas próprias.  

Seguindo com as percepções de Almeida (2007), do consumo como algo feminilizado, 

cada vez mais voltado para a mulher domiciliar, na edição de setembro de 1963 (nº 24) foi 

lançada a boneca Claudinha. A matéria de apresentação da boneca foi narrada de forma lúdica. 

A partir dessa edição, as publicações seguintes também traziam um conto em que a Claudinha 

era a protagonista. No editorial, a boneca foi apresentada como “companheira ideal para sua 

menina”. Os contos se tornaram uma nova seção da revista e relatavam momentos de diversão 

entre a boneca e uma menina, sua dona. Logo na edição nº 25, uma após o lançamento da 

boneca, ao final do texto seguia uma nota descrita como “importante”, com as seguintes 

palavras: “A esta altura dos acontecimentos você já deve ter visto a boneca Claudia em vitrines 

das lojas de brinquedos. E sentirá, sem dúvida, uma vontade irrefreável de compra-la para sua 

filha. Faça-o”. Adjunto a essa abordagem imperativa, a revista também informava que a boneca 

estava com preço promocional em vigor no mês corrente, e depois voltaria ao valor normal. A 
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título de curiosidade, o valor da boneca representava 66 vezes o valor da revista. E além dos 

contos, as publicações passaram a disponibilizar moldes para confecção de roupas para a 

boneca, que mudavam a cada edição e eram criadas pelo Departamento de Moda de Claudia.  

Conhecendo o perfil das leitoras, Claudia lançava seu próprio produto e utilizava seus 

meios e sua credibilidade para a divulgação, tentando transformar suas leitoras em 

consumidoras de outros bens além da própria revista. Pela primeira vez, a revista lançou um 

produto idealizado junto ao perfil projetado das leitoras mães.  

Percebemos que em meados da década esse conteúdo estreitamente relacionado ao 

consumo doméstico começa a se modificar, diversificando as temáticas. Uma tendência 

verificada foi o conteúdo direcionado às mães. Consideramos essa tendência da “mulher-mãe” 

como uma fase da transição da mulher dona de casa e dedicada ao marido para a mulher 

instruída, que trabalha e é independente financeiramente – sujeito individual, que só vai se 

firmar definitivamente nos últimos anos, próximo a atualidade. 

Essa “mulher-mãe” se diferia da dona de casa pois sua função ia além das atividades 

rotineiras de cuidado com o lar, ela se tornava uma educadora e precisava estar mais atenta ao 

que acontecia ao seu redor para zelar pelos filhos e oferece-lhes instruções adequadas. A crise 

da mística feminina (FRIEDAN, 1971) projetou uma mulher com mais desejo de interação 

social e funcionalidades, o que acreditamos que se materializou, de certa forma, na maternidade. 

Além disso, muitas mulheres já frequentavam a universidade e se inseriam no universo 

profissional – mesmo que apenas antes do casamento – e assim, seu campo de conhecimento se 

ampliava. É importante pensarmos também que os meios de comunicação ganhavam mais força 

e se popularizavam: jornais, revistas, rádio e também a televisão passavam a inteirar o cotidiano 

das brasileiras, oferecendo variedade de informações.  

A “mulher-mãe” pode ser considerada uma extensão da dona de casa, ou seja, uma 

versão mais moderna, mas ainda voltada para o cuidado da casa, dos filhos e, na maioria das 

vezes, do marido. É importante frisar, como verificaremos a seguir, que em meados da década 

o perfil da revista tenderá para ambos os discursos. 

Nos primeiros anos de Claudia, pudemos perceber na revista os reflexos da política 

econômica vigente, que valorizava os bens da indústria nacional. Verificamos também que as 

revistas foram importantes meios de divulgação desses produtos, estimulando o fortalecimento 

do mercado interno. Com o avanço dos anos, nota-se uma mudança no discurso, que buscará 

outras formas de falar às mulheres. Além da questão econômica, na qual a indústria sofreu uma 
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desaceleração, o país passava por uma grave crise política com troca de governos e 

posteriormente o golpe militar em 1964. Todo esse contexto vai influenciar o conteúdo da 

revista, que buscará manter-se apática a esses acontecimentos.  

No Brasil, a década de 1960 teve uma dinâmica diversa em relação ao resto 

do mundo. O país, nos primeiros anos da década, teve grande efervescência: 

a música revolucionava-se com a Bossa Nova, Jânio Quadros, após uma 

vitória avassaladora, renunciava, Jango chegava ao poder, aceitando o 

parlamentarismo, a fim de evitar um golpe de estado. O ano de 1963 foi de 

radicalizações: de um lado, a esquerda partidária, os estudantes e o próprio 

governo; de outro, os militares, o governo norte-americano e uma classe média 

assustada. Em 1964, veio o golpe militar, relativamente moderado no seu 

início, mas que se tornaria, no mitológico ano de 1968, uma ditadura militar 

das mais rigorosas, por meio do Ato Institucional n. 5 (AI-5), que 

transformava o Presidente da República em um ditador. (PINTO, 2010, p. 16)  

4.1.3 – Feminismo, individualidade e estética feminina: novos padrões 

Fazendo jus ao feminismo da década corrente, o segundo momento dessa análise vai ser 

marcado pela transição da mulher dona de casa e consumidora de eletrodomésticos para um 

princípio de individualização, que mistura uma “mulher-mãe” e uma “mulher-bela”. Para 

pensarmos nas mudanças percebidas na revista, podemos considerar, além dos fatores internos, 

como a queda da produção industrial brasileira – de modo a diminuir investimentos de tais 

empresas nas revistas – a crise da mística feminina e o surgimento do mito da beleza. Segundo 

Wolf (1992), “à medida que as mulheres se liberaram da mística feminina da domesticidade, o 

mito da beleza invadiu esse terreno perdido, expandindo-se enquanto a mística definhava” 

(WOLF, 1992, p. 12) 

Retomando a análise do conteúdo, a edição nº 37, de setembro de 1964, a revista 

inaugura três seções e duas delas dão luz ao que estamos falando aqui. Uma contava com a 

colaboração de uma nutricionista, que no mês corrente se encarregava em falar da alimentação 

adequada para bebês, mas que não deixaria de apontar dietas, principalmente nos meses de 

verão. A segunda seção chamava-se “Eu tenho um problema de beleza”, onde seriam 

respondidas as questões das leitoras “relativas aos problemas da sua pele, de seus cabelos, de 

seus olhos” – conforme descrito no editorial. Essa última seção caracteriza-se como 

desdobramento do “Claudia Responde”, que, provavelmente, estava recebendo cada vez mais 

cartas com esse tipo de questionamentos. É interessante percebermos como a revista utiliza e 

naturaliza a palavra “problema” para tratar de assuntos relacionados a estética.  

Na edição seguinte, nº 38, a capa dá destaque a uma promoção realizada pela revista: o 

sorteio de quatro cirurgias plásticas. A matéria “Então, vamos mudar de nariz?” é a surpresa do 
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mês35 para as milhares de leitoras que haviam relatado o “problema” – termo utilizado 

novamente pela revista. No texto, Claudia reafirma seu papel de amiga útil ao passo que 

ajudaria suas leitoras até quando o assunto era vaidade. “Ou é muito mais (que vaidade): 

feminilidade, por exemplo?” (CLAUDIA, nº 38 p. 79), complementou. A expressão “vaidade”, 

até os dias atuais, é muitas vezes ligada a futilidade e definitivamente não era essa a imagem 

que a revista queria passar de tal procedimento. Além disso, a vaidade é considerada um pecado 

pela Igreja – instituição de ainda grande influência –, fazendo com que a sugestão de 

“feminilidade” fosse muito mais interessante no ponto de vista de absorção daquela proposta. 

Além de naturalizar os procedimentos cirúrgicos, no parágrafo seguinte, Claudia respondeu a 

pergunta do título embasada em opiniões de especialistas e dando motivos para a realização de 

tal intervenção, enfatizando que um nariz fora dos padrões estéticos poderia quebrar a harmonia 

do rosto e provocar complexos psicológicos nas mulheres, como timidez e atitudes ranzinzas. 

Nesse trecho, fica nítida a construção do mito da beleza descrito por Wolf, mostrado 

anteriormente, de modo a impor um padrão rígido de cruel.  

Nesta mesma edição, a seção da nutricionista Celina de Morais Passos, inaugurada na 

edição anterior, vai ensinar a comer menos. A justificativa para tal temática também foi 

creditada ao crescente número de cartas que chegavam à redação pedindo ajuda para adaptação 

às dietas de redução de peso. Celina prometia explicar o porquê da dieta de modo a fortalecer 

a vontade de segui-la e afastar o terrível mal da obesidade. Em tempos em que a alimentação 

tendia cada vez mais para os industrializados, aumentando significativamente a quantidade de 

conservantes e, consequentemente, dos malefícios à saúde e da obesidade, o peso do padrão de 

beleza feminino reduziu. De acordo com Wolf (1992), o peso padrão era 23% abaixo do peso 

médio das mulheres comuns, o que abriu espaço para a imposição de dietas e intervenções 

estéticas.  

Como afirmamos anteriormente, nesse período do final da década, percebemos na 

revista alguns traços dessa transição, apresentado abordagens que mesclavam dois tipos de 

mulher, a “mulher-mãe” e a mulher como ser individual (que ia ao encontro da “mulher-bela”). 

Porém, também verificamos alguns posicionamentos que saiam dessa proposição e indicavam 

o contexto social de mudanças na percepção de “ser mulher”. Na edição de dezembro, do 

mesmo ano, por exemplo, a reportagem da publicação indicava o consumo – destinado à mulher 

como ser individual – como forma de equidade entre os sexos. “Sinal verde para mulher ao 

                                                           
35 A seção Surpresa do Mês já vinha contemplando as leitoras com alguns presentes.  
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volante” enfatizava exatamente esse processo, afirmando que na década passada era muito 

difícil para as mulheres serem aprovadas nos exames de motoristas devido ao estreitamento de 

perspectivas do examinador, que considerava mais adequado que elas assumissem funções nos 

fogões. A reportagem assume o contraponto ao afirmar que as mulheres são muito mais 

cautelosas e prudentes, sendo, portanto, melhores motoristas e aptas a assumirem os volantes. 

A imagem apresentada na Figura 16, que ilustra a reportagem, mostra uma mulher sozinha num 

carro conversível com cabelos ao vento, indicando a velocidade e o movimento, numa 

expressão de extrema confiança, refletindo a lógica do texto.  

Doze edições depois, Claudia enfatizou a autonomia que dirigir pode proporcionar 

quando publicou algumas dicas de etiqueta ao volante. O breve texto revelava que o automóvel 

tinha deixado de ser um luxo e passara a ser uma necessidade, de modo a ter utilidade tanto 

para ir ao escritório quanto para passear ou ir ao cinema. “Antigamente – assim como o trabalho 

– o automóvel era apanágio do homem. Mas as mulheres já dirigem tanto quanto eles, e às vezes 

com maior cuidado. As regras de etiqueta valem para ambos” (CLAUDIA, nº 64, p. 16). Essa 

forma de discurso propõe a aproximação do universo do homem e da mulher por meio de um 

intermediário, um bem de consumo, o carro.  

 

Figura 16 – Revista Claudia: Sinal verde para mulher ao volante  

Fonte: Reprodução fotográfica do acervo da Biblioteca Nacional 

Alguns modelos presentes nas revistas, como afirma Bassanezi (1996), enfatizam 

estereótipos ou acabam determinando estilos de vida e incitando o consumo. A plenitude acaba 

sendo relacionada diretamente ao ato da compra, de modo que os bens materiais são 

ideologicamente construídos para transmitirem status e modos de vida. Dessa forma, dirigir um 
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carro, ou seja, ocupar uma posição antes predominantemente masculina, induz um estilo de vida 

mais igualitário e uma certa ascensão da mulher na sociedade.  

O estímulo às compras nunca deixou de fazer parte de Claudia, apenas mudou o 

direcionamento das necessidades e do discurso empregado. Mesmo com o texto sobre o 

automóvel, que apesar dos grandes investimentos da indústria nacional no setor, nunca havia 

sido tratado em forma de conteúdo redacional36, as edições apresentavam um outro viés sobre 

a concepção da mulher na sociedade. Em janeiro de 1966, por exemplo, uma seção da revista 

incitava uma reflexão sobre o planejamento do novo ano, relacionando as necessidades de 

mudanças com o consumo: troca dos móveis, da geladeira e roupas para as crianças. O tom 

enfatizava que o aumento da renda já deveria ser direcionado a algumas especificidades e que 

caberia à mulher a administração doméstica; enquanto à Claudia caberia mostrar as novidades 

do mercado por meio da vitrine de anúncios. “Donde você conclui que os anúncios não existem 

apenas para vender mercadorias e dar lucro a alguém. Existem, sim, para ajudá-la a viver 

melhor” (CLAUDIA, nº 52, p. 25). Nesse discurso ela também justifica o grande número de 

anúncios, invertendo a situação de modo a torna-los mais amigáveis às leitoras.  

Outro realce que podemos fazer dessa fala é a forma como a dona de casa é tratada como 

muito mais que uma dona de casa, dando a ideia de gestora - administradora doméstica é o 

termo empregado. Friedan (1971) reflete sobre o modo como essa profissionalização é colocada 

à mulher a fim de dar maior valor às funções que ela exercia no lar.  

Essa profissionalização é uma defesa psicológica da dona de casa contra a 

ideia de ser uma simples empregada da família, numa época de emancipação 

geral do trabalho. O papel de especialista convém a uma dupla função 

emocional: 1) dá status à dona de casa, e 2) coloca-a fora da órbita do lar, no 

mundo científico moderno, por meio da busca do melhor método para executar 

seu trabalho. (FRIEDAN, 1971, p. 187) 

Ainda apegada à ideia de que o ano novo significava planejamento para o investimento 

em boas compras, a edição nº 64, de janeiro de 1967 repercute tal premissa em inúmeras 

páginas, mostrando um guarda-roupa básico de férias onde os principais itens podiam ser 

comprados já prontos; indicando os móveis ideais para o calor, tanto para a casa de férias quanto 

para a casa na cidade; sugerindo marcas, modelos e preços de ar-condicionado para não sentir 

calor dentro de casa; e também geladeiras para garantir um modelo que sustente a boa 

conservação dos alimentos nas altas temperaturas.  

                                                           
36 Apesar de não haver conteúdo redacional a respeito, no início da década havia algumas propagandas de automóveis, 

principalmente da Volkswagen.  
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Porém, o que mais chama a atenção nessa edição, tanto visualmente quanto no conteúdo 

apresentado, é a seção “Verão de Claudia”. Na primeira página, eram seis no total, a cor 

vermelha predomina sobre uma típica paisagem de verão: Sol brilhando no alto, o mar e a 

silhueta de uma mulher saltitante. O texto informa que Claudia foi passar o verão na praia e 

gostou tanto que não resistiu a contar para as leitoras. As páginas que seguem, todas muito 

coloridas, contavam uma pequena história em fotos-legenda sobre os momentos da viagem. O 

pequeno texto que acompanhava cada uma das fotos descrevia brevemente a situação e a marca 

da roupa usada, ou o hotel hospedado, ou a maquiagem utilizada em cada período ou a própria 

câmera que registrara tais imagens.  

Essa personificação de Claudia é bem interessante, pois ela se utiliza da duplicidade 

interpretativa do nome para supor e montar situações remetendo à uma realidade totalmente 

tangível. Essa sugestividade nominal aliada à forma como o discurso da revista se dava já havia 

causado algumas confusões nas leitoras. Na seção “Claudia Responde” de setembro de 1963 

duas cartas publicadas faziam menção a um equívoco entre mulher e revista. A primeira pedia 

que Claudia publicasse uma foto dela, garantindo que satisfaria a curiosidade de todas; e a outra 

dizia-se sem entender por que tanta gente ainda perguntava se ela era mulher ou não, afirmando 

que em vários números Claudia já teria afirmado que sim.  Vale destacar que essas duas leitoras 

não moravam nos grandes centros da região sudeste, mas baseando-se nessas percepções é 

possível verificar como essa condição homônima permitia que a revista fosse multifacetada: no 

momento que ela considerou oportuno “vestiu-se” de mulher em trajes de marca.  

A partir de 1967, fica mais recorrente na revista artigos e reportagens voltadas para mães 

ou com informações inerentes às crianças e principalmente ao desenvolvimento infantil. Não 

que esse tipo de conteúdo não estivesse presente antes, pelo contrário, mas nesses últimos anos 

da década eles acabam se destacando pela grande quantidade, principalmente dentro da mesma 

edição. Embora ainda vinculadas ao lar, as preocupações e funções relacionadas às mulheres 

compreendem, nessa fase, mais que o cuidado da casa e dos filhos, transformando-a também 

em educadora. Nas matérias, a ciência é muito utilizada para dar enriquecimento ao conteúdo, 

explicando, por exemplo, alguns avanços que auxiliavam a aumentar as chances de 

sobrevivência dos prematuros e a melhor compreensão do período gestacional. É interessante 

também que, nesse período, notamos que até as capas adotaram uma linguagem diferenciada 

que remetia esse novo padrão da revista, utilizando fotos de crianças ao invés das tradicionais 

mulheres. A Figura 17 apresenta duas capas de 1968 com crianças.  
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Figura 17 - Capas de julho e setembro de 1968  

Fonte: Reprodução fotográfica do acervo da Biblioteca Nacional 

Essa tendência à educação das crianças apresentada às mães incluía também os cuidados 

com as mesmas em diversos âmbitos, como o auxílio nos estudos, remediações para doenças, 

conselhos sobre alimentação, e também da educação em si – quando e como punir, por exemplo 

– e ainda tratava de algumas questões mais delicadas, como o retardo de desenvolvimento, 

indicando características do distúrbio.  

A questão da beleza e dos cuidados com o corpo intercalavam esses assuntos citados. A 

posição da mulher na sociedade tinha sofrido alterações ao longo da década, principalmente 

com a definitiva inserção no mercado de trabalho, e, dessa forma, o perfil da revista adaptava 

seu discurso. A seção “Presença de Mulher”, que mostrava as mulheres ocupando postos de 

trabalho e explicava um pouco sobre a função, por exemplo, foi extinta e acreditamos que possa 

estar relacionada a essa ascensão, de modo que o mercado de trabalho não implicava mais em 

uma novidade. Outro exemplo é o jornal de cozinha da edição de maio de 1967 dedicado às 

noivas que não sabiam cozinhar, ou seja, a imagem da mulher desvincula-se da boa dona de 

casa e já tem outras conotações.  

Na edição nº 69, de junho de 1967, dois artigos chamaram nossa atenção por revelar um 

perfil diferente do que observávamos até então, mas ao mesmo tempo se encaixavam nos 

paradigmas teóricos que falamos. O primeiro deles indaga à leitora sobre a necessidade de 
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buscar um psiquiatra, remetendo bastante a leitura da sociedade americana feita por Friedan, 

principalmente pelo fato do texto afirmar que a neurose era um modismo do período. Como já 

mencionado, o livro da autora refletia justamente sobre essa condição de incompletude da 

mulher diante da falta de perspectivas quanto a própria vida e ao futuro, tendo sua realização 

limitada ao papel de mãe e esposa. As características com que o artigo definiu neurose foram 

bem parecidas com as que Friedan (1971) descreveu o problema sem nome: nervosismo e 

aflição podem ser considerados sinônimos de agitação e ansiedade, remetendo se tratar de 

coisas bem similares. Apesar disso, o artigo composto por perguntas e respostas, não 

mencionava nenhum fator de ordem social como causador de qualquer tipo de transtorno, 

mesmo com o grande sucesso de Mística Feminina nos Estados Unidos e o início do movimento 

feminista que perpassaria a década. Betty Friedan (1971) afirmou que, até quando escrevera o 

livro, não havia menções a essa ansiedade nas revistas ou livros ou artigos de especialistas no 

período. Voltando a fala de Muraro (1971) citada aqui neste trabalho, onde a autora enfatiza a 

pequena defasagem de tempo com que a cotidianidade americana chegava ao Brasil, vemos que 

Claudia percebeu a necessidade de abordar a temática que, como citado, já fazia parte da 

oralidade cultural. 

O segundo artigo dessa mesma edição, que vamos destacar aqui, também está moldado 

em forma de entrevista, mas não se constitui de perguntas e respostas e tampouco de uma 

produção da própria revista. Com título “Ser Mulher”, Claudia reproduz trechos do livro 

publicado por Francis Jeanson em 1966, Simone de Beauvoir ou l’entreprise de vivre, fruto de 

uma entrevista com a intelectual francesa homônima. Uma questão levantada foram as 

características do feminismo, alegando a importância do esclarecimento da temática devido aos 

tabus que circularam sobre o tema, caracterizando as feministas como mulheres frustradas e 

antifemininas. A definição teórica não é dada, ficando apenas uma pequena exemplificação 

prática: “É piada acreditar que para ser feminista não se deve ter filhos. O perigo é exatamente 

cair no exagero” (CLAUDIA, nº 69, p. 72).  

De acordo com o artigo, na fala de Beauvoir, a maternidade era considerada uma 

experiência positiva principalmente por ajudar a mulher a ter mais autoconhecimento. Em 

negrito, realçado do restante do texto, a primeira frase afirmava que não deveria haver diferença 

entre a maternidade e a paternidade e que na nossa sociedade a mulher se considera mais 

responsável pelas crianças e supervaloriza o fato da maior proximidade no dia a dia.   

A questão da felicidade também foi abordada, fazendo com que a autora destacasse que 

os homens geralmente não caiam no abismo da infelicidade – tal qual as mulheres – pois 



100 

 

   

exerciam atividades que lhes interessavam. “Eles têm a possibilidade de dar um sentido à 

própria existência, projetando-se na sociedade” (CLAUDIA, nº 69, p. 73), dizia a revista, indo 

ao encontro da tese de Friedan novamente. 

Mesmo abordando tais temáticas, Claudia não deixou de dar enfoque aos habituais 

discursos sobre moda e estética perpassadas por anseios de consumo. A edição nº 82, de julho 

de 1968, apresentou várias questões nesse cunho, publicando um guia de moda-boutique em 

São Paulo e Rio, indicando vários locais e o que comprar em cada um deles, seu estilo e preços 

“não tão caros quanto dizem” (CLAUDIA, nº 82, p. 42).  

Essa edição também deu espaço a uma reportagem especial sobre a celulite. A Figura 

18 apresenta detalhes da reportagem. Novamente, indicando que a revista havia feito uma 

rebuscada pesquisa em busca das últimas novidades para que a leitora ficasse informada e 

pudesse escolher o método mais conveniente. Claudia esclareceu o que é a celulite e como ela 

se constitui e também deu várias opções de tratamento, frisando que era preciso que cada uma 

encontrasse o que realmente funcionasse em si mesma. Além das diversas opções que 

envolviam os avanços tecnológicos e os centros estéticos – listados por cidades e precificados 

–, Claudia também reproduziu uma série de exercícios que podiam ser feitos em casa, até bem 

parecidos com os que encontramos hoje, só que mais simples e sem exigir tanto esforço.  

 

Figura 18 – Revista Claudia: Como acabar com a celulite 

Fonte: Reprodução fotográfica do acervo da Biblioteca Nacional 
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O mais interessante a destacar foi a forma como a reportagem foi introduzida, utilizando 

uma personagem que abrira mão de ir à praia com os amigos pois envergonhava-se da celulite 

em suas pernas. A revista enfatizou também que várias mulheres sofriam desse mesmo 

problema. A palavra é novamente utilizada de forma negativa quanto a estética feminina, 

impingindo essa caracterização destrutiva e elevando a celulite a um status de vergonha.  

Tais discursos começam a ganhar cada vez mais força dentro da revista com o fim da 

década. Podemos ver as mesmas características em uma matéria publicada dois meses depois, 

também utilizando a palavra “problema” para se referir a manchas na pele e cicatrizes de antigos 

cravos e espinhas. A solução, que era o enfoque, tratava-se do peeling, processo de escovação 

da pele que removia camadas fazendo com que elas se regenerassem de maneira mais sadia e 

com um aspecto melhor. Destacando que o procedimento estava situado dentro da cirurgia 

plástica, sendo feito apenas por cirurgiões, a revista enfatiza que não doía tanto quanto a leitora 

pensava e muito menos era tão caro, portanto, valeria a pena. “A pele é sem dúvida uma das 

maiores preocupações da mulher. (...) Na maior parte das vezes, essa pele feia é motivo de 

muitos complexos e de grande infelicidade” (CLAUDIA, nº 84, p. 112). Essa provocação parte 

da premissa do corpo e da estética como o motivo da infelicidade e insatisfação, oferecendo a 

solução. A lógica de problema/solução é uma das mais utilizadas na publicidade e, como 

estamos vendo, a revista estudada mantém um diálogo bem próximo ao da técnica de 

propagandas.   

Pensando nos autores que tratam a cultura da mídia, a fala de Kellner (2001), por 

exemplo, se encaixa em questões como essa, afirmando que a mídia consegue modelar a visão 

de mundo de modo a construir os elementos de uma cultura, mudando percepções se preciso. 

Muitas mulheres, provavelmente, questionaram-se sobre a etiqueta de ir praia, pensando nos 

elementos adequados e inadequados, naquilo que seria padrão e no que seria problema.  

Outra autora que podemos evidenciar nessa questão é Wolf (1991), quando afirma que 

a dialética de criação de problemas e venda de soluções caracteriza o mito da beleza. Segundo 

a autora, um problema só incomoda a partir do momento em que é colocado como tal e podemos 

perceber que muitos desses problemas relacionam-se diretamente a atitudes que contradizem 

esse mito da beleza – como ir à praia desatenta a questão da celulite e ser feliz mesmo com a 

pele marcada. Dando suporte a esse pensamento, Kellner (2001) afirma que esses padrões 

culturais expostos nos meios midiáticos estão ligados a interesses comerciais, pois a cultura da 

mídia é comercial. Ou seja, o mito da beleza como construção comercial tem suporte nas 
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construções culturais fornecidas pelos veículos de comunicação.  Os meios de comunicação, 

então, foram e são fundamentais para a construção de um mito de beleza cultural.  

 

4.2 – Os anos 2010 

4.2.1 – As seções atuais  

Como falamos na introdução, para nossa análise sobre as páginas das revistas mais 

atuais de Claudia, utilizamos a plataforma online que disponibiliza as edições de maio de 2011 

até as mais recentes, atualizadas mensalmente. Para esse trabalho, fizemos o recorte dessas 

publicações, analisando desde as mais antigas disponíveis até a edição de dezembro de 2016. 

Começando a observar essas revistas, a primeira coisa que nos chamou a atenção foi a 

estruturação de seções, que apresenta divergências e convergências com as que encontramos 

nas primeiras edições da década de 60. Primeiramente, uma mudança: as jornalistas são 

predominantemente mulheres - as repórteres, a editora chefe, as colunistas, as diretoras de arte, 

designs e até as estagiárias. Podemos, assim, falar que Claudia hoje é uma revista feita por 

mulheres e para as mulheres.  

No início da pesquisa, logo notamos que ainda existe um canal de abertura para as 

leitoras enviarem e-mails (e não mais cartas), que são publicados na revista na seção “A sua 

opinião”. Porém, esse canal se difere essencialmente do “Claudia Responde”, pois nele não há 

espaço para tirar dúvidas ou fazer sugestões. “A sua opinião” expõe breves relatos das leitoras 

em comentários pontuais sobre a edição anterior, onde tecem elogios e relatam relações 

positivas do conteúdo da revista com sua vida pessoal. Porém, observamos também outra seção 

que abre espaço para a interação com as leitoras, a “O que eu faço?”. Ela está focada em 

responder questionamentos sobre ética e boas maneiras no dia a dia. Nela, já percebemos mais 

similaridades com as antigas revistas que analisamos, na qual Claudia se põe como intercessora 

da mulher para resolver alguns de seus conflitos e dúvidas. Ambas as seções tiveram sua última 

publicação em setembro de 2016, porém “A sua opinião” deu lugar a outra com uma proposta 

bem parecida. Na edição de aniversário de 55 anos da revista, em outubro de 2016, foi 

inaugurada a seção “Conversas – o que se falou...”, na qual Claudia dá voz a suas leitoras 

internautas, publicando comentários que foram postados nas redes sociais. Podemos aduzir que 

essa abertura tende a fortalecer os meios digitais da revista, induzindo as leitoras a serem mais 

participantes e interativas digitalmente, já que no cenário atual, tais veículos ganham cada vez 

mais força.  
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Outra similaridade da revista, que permanece desde seu surgimento, são as páginas 

dedicadas ao horóscopo, com destaque para o signo do mês corrente. Nas edições de janeiro 

também se mantêm uma reportagem especial sobre as previsões para o ano, subdivididas em 

temáticas.  

Agora que as personagens de capa são todas famosas, como veremos mais 

detalhadamente no próximo tópico, uma reportagem é dedicada a elas. Geralmente ligadas a 

uma visibilidade específica, no ar em alguma novela, programa de TV ou protagonista de algum 

acontecimento na cena pública, essas reportagens são publicadas, geralmente, no formato de 

entrevistas e exploram essencialmente a vida amorosa, profissional e a maternidade. As 

perguntas recorrentes são sobre a conciliação de tantos papéis e dicas de beleza diante da rotina 

atribulada. Interessante que uma característica fundamental de todas essas personagens é o 

destaque e superatividade profissional.  

Mantendo o que vinha acontecendo desde o início, Claudia possui uma seção para tratar 

de decoração e cozinha, denominadas “Decoração” e “Comida e Bebida”, que recentemente se 

tornou “Casa e Cozinha”. Ambas recebem produções muito sofisticadas, priorizando detalhes. 

A seção de “Decoração” trabalha com formação de um conceito de estilo e com a concepção 

visual dos espaços, mostrando peças que podem dar um novo astral ao ambiente, como quadros, 

almofadas, luminárias e cortinas. Já “Comida e Bebida” ou “Casa e Cozinha”, que não mudou 

em essência, é uma seção maior, com várias páginas divididas em temáticas específicas e 

claramente não se volta mais para as donas de casa. A seção dá dicas para montar mesas 

elegantes para receber convidados e receitas de pratos sofisticados elaborados por chefs, que 

precisam da dedicação de algumas horas para sua elaboração, não se tratando mais de receitas 

para o dia a dia.  

Uma nova seção inaugurada em Claudia e presente em quase todas as publicações que 

observamos nesses últimos anos foi “Viagem”, “Claudia Viagem”, ou “Passeios”.  Cada mês 

um destino diferente é apontado, indicando lugares encantadores para diferentes estilos e 

preferências. Com fotografias incríveis, a revista apresenta a diversidade de destinos nacionais 

e internacionais, na maioria das vezes apresentando o personagem que fez a viagem, que na 

maioria das vezes não é anônimo, de modo a contar suas experiências no local. São 

apresentados detalhes do clima e roteiros da viagem, comidas e passeios encontrados em cada 

destino, explorando o local de modo a estimular no leitor um interesse. A variedade é enorme, 

com praias e lugares paradisíacos, exposições artísticas e cultuais, locais religiosos e históricos. 

Cada edição se dedica a um local específico. Apesar de pouco recorrente, a revista também 



104 

 

   

produz algumas informações sobre alguns lugares sem apresentar personagens. Essa seção 

também nos fez lembrar as primeiras publicações da década 60, em que verificamos edições 

temáticas de algumas cidades como Moscou, Nova Iorque e Itália. Apesar de não se tratar 

especificamente de uma seção, o objetivo era bem parecido: pretendiam apresentar os locais e 

suas possibilidades de passeio e entretenimento. Nesse sentido, podemos ver com clareza o 

perfil social ao qual a revista se dirige, evidenciando uma realidade que não está ao alcance de 

qualquer classe social.  

Outra nova seção foi “Inspiração”, dividida nas categorias “Esse mês eu quero” – com 

mostras de projetos artesanais, apresentações, joias, livros, peças de design –; “Cultura”; 

“Cinema”; e “Gente”. Essa última é a que ocupa o maior número de páginas, apresentando 

personagens – geralmente anônimos no cenário nacional, mas conhecidos dentro de suas áreas 

de atuação – que agem em prol de alguns valores como o desenvolvimento social, promoção da 

cultura, pioneirismo em áreas distintas (principalmente femininos), inovações para recuperação 

ambiental ou de cunho educacional, igualdade, dentre tantos outros. As histórias relatadas 

realmente fazem jus ao nome da seção, relevando uma revista mais integrada aos movimentos 

e ações que pautam a sociedade, e dessa forma, inspira e estimula em seus leitores a doação 

pessoal para as causas que acreditam.  

Algumas outras seções, com maior proximidade ou divergência do padrão que 

verificamos no tópico anterior, vão ser expostas a seguir de forma um pouco mais profunda e 

divididas em temáticas, para podermos entender melhor cada uma delas e fazer as devidas 

comparações.  

4.2.1.1 – A maternidade  

A maternidade é mais uma permanência que verificamos, sendo dedicadas algumas 

seções para tratar exclusivamente o assunto – “Dilemas de mãe”, “Nossos filhos” e “Educação”, 

dentre outros nomes que mudaram ao longo dos anos, mas que permaneceram basicamente com 

o mesmo conteúdo. Além disso, há inúmeras reportagens em outras seções que se dirigem 

especificamente às mães e que dizem respeito à criação dos filhos como as encontradas na seção 

de saúde, por exemplo, falando sobre os cuidados com a alimentação infantil. É grande também 

a recorrência da imbricação da temática com a vida profissional da mulher, sendo pauta de 

diversas discussões que a revista propõe. Também é comum a valorização da mulher como mãe, 

colocando a maternidade como uma de suas realizações pessoais – pois agora a revista volta-se 

para a terceira mulher, a mulher como ser individual.   
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Um exemplo disso foi o que aconteceu na edição nº 608, de maio de 2012, na qual a 

revista falou sobre as atletas que trabalham duro e têm como maiores troféus os filhos. A Figura 

19 traz detalhes das páginas iniciais dessa matéria. Todas as quatro atletas personagens deram 

depoimentos relatando a felicidade da chegada dos filhos, mesmo quando vieram sem 

planejamento. Elas não trataram de abdicações ou impedimentos na vida profissional. Ao 

contrário, valorizaram o quanto a maternidade as transformaram positivamente e a facilidade 

de adaptação da rotina com os treinos e viagens. A remadora Fabiana Beltrame, por exemplo, 

afirmou que depois de amamentar perdeu bastante peso, o que a fez mudar de categoria, 

tornando-se mais competitiva internacionalmente; já a jogadora de basquete Gilmara Justina, 

afirmou que a gravidez trouxe motivação, pois passava por um momento difícil e hoje sua filha 

a acompanha nas viagens – o que a fez aprender espanhol fluente.  

 

Figura 19 – Revista Claudia: Mães de alta performance  

Fonte: Reprodução 

Conciliar o trabalho com a dedicação aos filhos também foi pauta na edição nº 614, de 

novembro de 2012, em que a revista enfatiza que os pais também têm dever de casa e devem 

participar da vida escolar. “É consenso dentro da escola que as famílias devem fazer sua parte 

na aprendizagem dos filhos. Entenda como dar suporte, mesmo com a agenda apertada” 
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(CLAUDIA, nº 614).37 Citando pesquisas atuais, a matéria fala que a maior presença dos pais 

na educação e participação na vida escolar é fundamental para um bom desenvolvimento do 

aluno, tanto que o projeto de muitas escolas tende a incentivar tais interações – promovendo 

diversos eventos, apresentações e reuniões.  

Abordando sobre a rotina atribulada de pais e mães nos dias de hoje, a revista enfatiza 

que há outras formas de participação, “como garantir um espaço adequado para a realização das 

tarefas, dar acesso a fontes de pesquisa, fornecer os materiais necessários” (CLAUDIA, nº 614) 

e estabelecer uma rotina de estudos, estimulando o comprometimento, e ainda dá a dica: “Um 

telefonema durante o dia e uma checagem de cadernos ao chegar do trabalho talvez sejam 

suficientes para quem quer começar a agir” (idem). Outra saída proposta pela revista, para 

driblar a falta de tempo do dia a dia, é o estímulo a atividades culturais, como passeios familiares 

em museus, teatros e livrarias, a fim de transmitir o quanto o conhecimento é valioso.  

A educação dos filhos em Claudia é a questão mais valorizada quando o assunto é 

maternidade. A publicação de março de 2014, nº 630, expõe uma nova tendência que defende 

a desaceleração da rotina das crianças para dar a elas mais tempo para explorar o mundo e sua 

individualidade. “Os partidários desse conceito garantem que enchê-las (as crianças) de 

atividades visando prepara-las para o futuro – quer dizer, para o mercado de trabalho – e cobrar 

perfeição podem gerar o efeito contrário” (CLAUDIA, nº 630). A matéria também afirma que 

é importante confiar nos instintos e descobrir seu próprio estilo de maternidade. Ilustrando a 

matéria, personagens contaram suas experiências de rotinas desaceleradas, possibilitando aos 

filhos inventarem brincadeiras e fantasiarem – que seria o ideal para o desenvolvimento 

criativo, segundo o especialista consultado.  

As atuais rotinas de trabalho também foram citadas como condições para o aceleramento 

do cotidiano, ainda mais quando essas atividades invadem os finais de semana, dificultando 

manter maior tranquilidade e suavidade para lidar com as crianças. É perceptível, nesse 

comentário, que a conciliação de trabalho e maternidade precisa de limiares, principalmente em 

prol dos filhos.  

4.2.1.2 – A carreira  

Como já pudemos ver com a questão da maternidade, uma pauta de grande destaque 

dentro da publicação é a questão profissional, presente em reportagens especiais e nas seções 

                                                           
37 As revistas digitais não possuem paginação.  
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“Carreira e dinheiro” e “Trabalho”. A revista também contou com uma coluna mensal 

“Inspiração – Carreira”, produzida pela jornalista e estudiosa do comportamento feminino, 

Cinthya de Almeida, que se manteve mensalmente até meados de 2016.  

Dicas para a vida financeira, economias e investimentos também estão presentes. Se nas 

primeiras tínhamos “Presença de Mulher”, com instruções e esclarecimentos sobre as profissões 

que mulheres poderiam se encaixar, agora temos uma leitora essencialmente inserida no 

mercado de trabalho e que o valoriza enormemente – a revista o valoriza, supomos assim, que 

essa posição condiz com a da leitora. Diferente do “Presença de Mulher”, esse novo conteúdo 

sobre o tema explora algumas questões que atingem as mulheres dentro do universo 

profissional, partindo do pressuposto que elas já estão completamente imersas nessas atividades 

e que essa é a essência do seu cotidiano. Tanto que a questão profissional vai se entrelaçar 

constantemente com as tantas outras temáticas, como moda, relacionamentos e maternidade. 

Vimos, também, um destaque para o pioneirismo feminino no mundo dos negócios e dicas para 

o aprimoramento profissional e resolução de conflitos nesse sentido.  

As primeiras edições de 2012, por exemplo, trouxeram várias temáticas sobre o assunto. 

Na edição de janeiro, nº 604, “Elas acharam o mapa da mina” revela histórias de mulheres que 

já possuíam uma carreira e vislumbraram a possibilidade de negócios em outro campo, se 

arriscaram e conseguiram fazer que desse certo. Nessa seção, foram apresentados alguns casos 

de negócios pioneiros no Brasil que deixaram suas idealizadoras realizadas. A edição seguinte, 

de fevereiro, apresentou jornalistas muito influentes e poderosas no cenário internacional, que 

“revolucionaram a forma como o mundo consome informações” (CLAUDIA, nº 605), tanto no 

meio impresso (jornais e revistas), quanto digital e televisivo.  

Em março, a pauta sobre carreira já tendeu para uma temática híbrida: a ascensão das 

mulheres e o efeito colateral na vida afetiva. O texto propõe uma reflexão sobre a dificuldade 

das mulheres encontrarem homens interessantes – que deveriam estar em posições iguais ou 

superiores as delas: “Será o diploma, a carreira e a independência financeira o x da questão?” 

(CLAUDIA, nº 606). Uma antropóloga explicou que em outros países as mulheres costumam 

investir um período só na carreira, outro no casamento e outro na função de mãe. No Brasil, 

isso não acontece, e segundo a profissional, faz com que a mulher acumule desejos e entre em 

conflitos. A matéria questionou a ruptura do papel das mulheres na sociedade e a dificuldade 

do casal em aceitar essas novas configurações, tanto o homem quanto a mulher. “Não seria 

legítimo, a essa altura da nossa sociedade – e da autonomia que as mulheres já têm –, escolher 

um companheiro não por seu status ou sucesso, mas por ele ser dedicado, carinhoso e bom pai?” 
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(idem), questiona. Mantendo um contraponto com países mais desenvolvidos, como Austrália 

e Estados Unidos, a revista indica que além dos processos pelos quais as mulheres já passaram, 

lutaram e venceram, essa é uma mais questão – uma questão interna e uma construção cultural 

que deve ser desmistificada.  

Ainda nessa tendência, a edição de abril de 2012 ampliou a discussão da temática e 

trouxe três matérias diferentes que trataram o tema. Uma delas foi “Por que essas mulheres 

chegaram lá?”, em que Claudia fala sobre a lei de igualdade salarial no país, que havia sido 

aprovada há pouco tempo. A revista comenta que em países onde essa legislação é mais antiga 

o dilema é outro: como evitar que as mulheres demorem mais para chegar ao topo da carreira?  

No Brasil, ainda temos chão para chegar a esse debate. Por aqui a questão é 

como lidar com o seguinte drama: o momento em que as mulheres estão numa 

curva ascendente dentro das corporações coincide com a fase em que elas 

resolvem ter filhos. Como conciliar um bebê chorão com viagens, longas 

jornadas e cobranças por resultados? Esse ainda é o grande freio para o avanço 

das brasileiras na carreira. (CLAUDIA, nº 607) 

Com o depoimento de mulheres que presidem grandes companhias, a reportagem afirma 

várias vezes, com dados, que a falta de segurança é a maior inimiga, provocando ansiedade 

quanto ao assunto. Nos depoimentos, elas retratam que esse processo é bem mais conflituoso 

internamente que externamente, fazendo com que as mulheres optem ou pela carreira ou pelo 

filho por medo de não conseguir lidar com a cobrança em ambas as situações. A saída seria ter 

maior planejamento, tanto na carreira quanto na maternidade, e utilizar das vantagens que o 

mundo tecnológico hoje oferece, como o networking.  

Vimos, aqui, que Claudia propôs uma pequena didática de como driblar um “problema” 

considerado por muitas um empecilho para o desenvolvimento das duas funções: da 

profissional bem-sucedida e da mãe. A lei de igualdade salarial é mencionada várias vezes como 

uma grande vitória feminina. Percebemos nessa reportagem um estímulo à busca de realização 

profissional e/ou maternal. O esclarecimento é que, superando dilemas internos, a mulher 

poderia desempenhar essas diversas funções e não precisaria fazer o papel de vítima.  

Na edição de setembro de 2012, nº 612, a questão volta a ser pauta, assumindo outro 

tom ao apresentar depoimentos de algumas mulheres bem-sucedidas em suas carreiras e que 

não acreditam na plenitude de tantas funções. A chamada diz:  

Mulheres que chegam ao topo na política e nos negócios questionam a ideia 

de que é possível conciliar uma carreira de glórias com um casamento feliz e 

a maternidade. E você, o que acha? (CLAUDIA, n° 612). 
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A revista se manteve discreta e não expressou diretamente sua opinião sobre o assunto, 

apenas contou a trajetória profissional de algumas mulheres e as escolhas que elas fizeram em 

determinado momento em prol do que mais desejavam naquela ocasião. Também se ateve à 

fala de especialistas sobre o assunto, novamente, repercutindo uma opinião que ia ao encontro 

das profissionais expostas na matéria: enquanto as mulheres continuarem se apegando a 

estereótipos de sucesso profissional e pessoal, elas serão infelizes. Apesar disso, a revista 

também mostra as possibilidades para quem tem um plano mais ambicioso, expondo dicas de 

uma especialista que fala sobre como projetar a carreira – quanto antes possível e de forma 

primorosa – para poder no futuro conseguir uma maior flexibilidade da empresa para ser mãe. 

Para isso, a especialista também afirma é que preciso ser honesta com você mesma e escolher 

uma empresa que seja ideal para seus objetivos de vida.  

O empreendedorismo feminino também teve vários momentos de destaque entre as 

publicações analisadas. Sempre utilizando exemplos inspiradores de mulheres que conseguiram 

sucesso em seus projetos, percebemos que Claudia estimula tais iniciativas. Na edição de julho 

de 2013, nº 622, por exemplo, a seção “Trabalho” trouxe uma matéria que falou de uma guinada 

criativa na vida profissional.  

Não bastam uma boa ideia e um plano de negócio esperto. Autoconhecimento 

também é ingrediente básico para perseguir uma paixão e fazer a transição da 

funcionária em ascensão a empreendedora, uma opção cada vez mais 

frequente entre as mulheres. (CLAUDIA, nº 622) 

Na matéria, Claudia fala que as vantagens de estar bem empregada em uma grande 

empresa muitas vezes não são tão tentadoras quanto ser dona do próprio nariz para um número 

crescente de mulheres. Citando uma pesquisa mundial, indica que mais de metade das novas 

empresas são geridas por profissionais do sexo feminino. Para que esse processo dê certo, 

Claudia enfatiza a importância de olhar para dentro de si e descobrir seu propósito de vida, não 

misturando a satisfação pessoal com a econômica – que deve ser consequência.  

Outra edição que também tem o empreendedorismo como destaque é de fevereiro de 

2015, nº 641, quando a revista falou sobre como encontrar uma sócia perfeita, enfatizando 

novamente que empreender é uma opção que atrai cada vez mais mulheres. Reunindo dicas de 

parcerias que deram certo, Claudia evidencia que o ideal é que ambos os parceiros tenham 

objetivos em comum e perfis complementares, sendo essencial conhecer muito bem a pessoa 

antes de realizar a parceria.  
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Já na edição de nº 662, de novembro de 2016, Claudia propõe uma reportagem para a 

leitora encontrar o seu melhor no âmbito profissional. Expondo, novamente, dados do crescente 

número de empreendimentos realizados por mulheres e enfatizando a importância de tal para a 

economia e desenvolvimento do país, Claudia afirma que a atividade profissional feminina 

deixou de ser vista como complemento na renda familiar e faz parte da realização pessoal da 

mulher.  

Qual crachá fica bem em você? Ser dona do próprio negócio é uma posição 

tentadora, mas nem todo mundo se encaixa no perfil. Veja se você tem tino 

para a área ou se deve buscar consagração em uma carreira coorporativa. 

(CLAUDIA, nº 662)  

Alertando para algumas dificuldades de um empreendimento, como a pesquisa de 

público consumidor, investimento e local apropriado, a matéria também realça a necessidade 

de algumas habilidades específicas. Dessa forma, ela lista perfis e características tanto de 

empreendedoras, quanto de mulheres que se sairiam bem seguindo a rotina e as ideias de uma 

corporação.  

Percebemos, assim, que a revista assume a todo tempo um contraponto de suas próprias 

questões, não definindo suas opiniões e nem suas leitoras. Dessa forma, ela abrange um público 

maior, de vários perfis, estreitando sua relação com cada um deles à medida que propõe pautas 

que trazem alguns questionamentos pessoais à mulher.  

4.2.1.3 – Moda e beleza  

A chamada para um olhar interior é bem recorrente em Claudia, produzindo uma 

identidade em seus discursos. Essa terceira mulher, a contemporânea, passa por arranjos que 

lhe exigem autoconhecimento e plenitude e isso deve ficar evidente de forma exterior, retratado 

por meio do consumo de modismos. Santaella (2008) comenta que quanto mais alto o nível de 

renda, classe social e repertório cultural, mais é exigido essa adesão a padrões comuns, como 

aspirações e aparência.  

Por estar indelevelmente associada à aparência, à moda, à beleza, à simbiose 

com o consumo, a mulher contemporânea tornou-se o retrato mais fiel, o 

emblema mais vivo das sociedades construídas pelos processos globalizados 

de consumo. Nas roupas e acessórios que escolhe usar, no trabalho e no lazer, 

nos arranjos e decoração da casa, nos gestos, o comportamento, nos modos de 

se divertir, nas leituras que faz, transparecem os traços de uma feminilidade 

emergente que, longe de se satisfazer com a mera aparência exterior, sonha 

com uma nova harmonia existencial entre aquilo que se mostra e aquilo que 

não se vê. (SANTAELLA, 2008, p. 109)  
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Esse comentário da autora fica ainda mais adequado ao perfil atual de Claudia quando 

continuamos a analisar as seções, nas quais moda e beleza tem bastante destaque. A seção de 

saúde também está presente, tratando principalmente de dietas e formas de vida mais saudáveis. 

Porém, os dois primeiros temas, em especial, estão presentes em um grande número de páginas 

e em um maior número de seções, que tratam de desdobramentos desses conteúdos. Mesmo 

com as adaptações que ocorreram nesse período de análise, percebemos que essas temáticas 

quase não sofreram intervenções.  

Claudia produz um editorial de moda todos os meses com as mais novas tendências e 

completa essa seção com “Pesquisa de Mercado”, na qual remonta as produções do editorial 

com peças similares disponíveis em magazines e lojas de marca, sempre indicando o preço de 

cada produto. Ela também produz “Básico de Claudia”, com dicas de composição de vários 

looks com uma mesma peça, geralmente a tendência da estação, nos mesmo moldes de 

“Pesquisa de Mercado”, indicando o preço e a marca. As estações do ano também se 

transformam em pauta quando o assunto é moda, gerando conteúdo sobre o novo estilo de 

vestidos, biquínis, botas ou casacos para combinar com cada ocasião.  

Ainda existem outras seções de moda recorrentes na revista, presentes em quase todas 

as publicações analisadas: “Com que roupa eu vou?”, que dá dicas para se vestir em diversas 

situações como num primeiro encontro, almoço de negócios ou na academia no inverno; e 

“Vida nova para...”, que foca em repaginar peças clássicas do guarda roupa feminino em looks 

sofisticados que são tendências. Também observamos a recorrência de “1 peça, 3 looks”, “Que 

sapato vai com...” e “Super tendência”. Além dessas seções, também tem a mensal “Vitrine”, 

com catálogos de produtos variados seguindo uma temática específica em cada edição, como 

anéis, joias, maquiagem, óculos e bolsas, abrangendo tanto temáticas de moda quanto as de 

beleza.  

Apesar da seção “Pesquisa de Mercado” se dedicar atualmente a complementar o 

editorial de moda com produtos acessíveis nas lojas, uma seção com o mesmo nome já foi 

dedicada aos produtos de beleza como maquiagem e cremes, no mesmo viés, indicando as 

novidades do mercado, seus efeitos e preços. 

Folheando o conteúdo da seção, logo no início da revista de julho de 2011, edição nº 

597, encontramos um elemento que nos chamou muita atenção, principalmente pela 

similaridade da proposta com a que encontramos na primeira década. Com o título “Luxo por 

menos”, um pequeno texto fala sobre o lançamento de uma coleção de roupas da revista, 
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designada como superespecial pela mesma, que proporcionaria à leitora um guarda roupa com 

peças de grife com preço de magazine. “Claudia realizou seu sonho e convidou 12 nomes 

consagrados do mundo da moda para criar roupas e acessórios exclusivos, chiques, lindos, de 

139 a 250 reais cada um!” (CLAUDIA, n° 597). Frisando que a coleção era “limitadíssima”, o 

texto instiga a leitora a correr para lojas e garantir as suas peças, que estariam disponíveis apenas 

no mês corrente nas lojas participantes.  

Mais uma vez, Claudia utiliza a visibilidade de sua marca e seu público já consolidado 

para lançar produtos que se voltam especialmente para as leitoras. Mas dessa vez vemos uma 

grande diferença nesse produto: agora ele se direciona para a mulher como ser individual, uma 

“mulher-bela”, que sabe se vestir e se embelezar e não para a “mulher-mãe”, como foi com a 

boneca Claudinha. Outro ponto interessante é que ao anunciar a coleção, Claudia fala em um 

“guarda roupa completo de trabalho”, ou seja, essas peças possuem um determinado estilo e 

finalidade, deixar a “mulher-bela” impecável no exercício da profissão.  

Algumas páginas adiante, mais ao final da revista, pudemos conferir o ensaio de moda 

produzido com as peças, em que a modelo posa com o estilista responsável por cada criação. 

Além das roupas e acessórios da coleção de parceria de Claudia, os looks montados apresentam 

composição com outras peças dos profissionais, divulgando as marcas individualmente. Além 

desse ensaio, a revista também produziu uma seção com ideias para combinar as peças e 

“esbanjar estilo no trabalho” (CLAUDIA, nº 597), montando composições entre os trajes e 

adicionando alguns outros complementos para finalizar as produções. Dessa forma, Claudia, 

além de participar desse processo de criação das peças, sugere como usa-las e onde usa-las.  

Outra matéria nesse mesmo viés foi “Estilo: Superpoderosas”, em abril de 2012, nº 606, 

mostrando mulheres que chefiam grandes equipes e tomam decisões importantes – sempre bem-

vestidas. Um ensaio fotográfico mostrou algumas mulheres posando com looks estilosos e uma 

pequena legenda descreveu algumas informações profissionais. Essa composição visual é bem-

vinda quando a intenção é valorizar o sucesso profissional com o cuidado da aparência e atenção 

à moda.    

Estar bem arrumada e bem vestida gera status à mulher, principalmente quando alinhado 

a uma carreira consolidada. Wolf (1992), referenciando John Molloy, afirma que os uniformes 

cumpriram por muito tempo a função de igualar homens e mulheres, e deu a elas maior respaldo 

para inspirar autoridade e respeito. Depois de algum tempo, segundo a autora, essa visão foi 

declarada ultrapassada, pois as mulheres estavam confiantes o bastante para expressar sua 
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feminilidade. Agora, “a beleza, a magreza, a alta costura e o bom gosto tinham que construir a 

autoridade de uma mulher” (WOLF, 1992, p. 57), além das competências para o cargo.  

Quando o assunto é beleza, é rapidamente encontrado recorrência num simples folhear 

de páginas. Além das inúmeras seções, são bem comuns matérias que abordem o assunto, 

falando sobre mitos e verdades da maquiagem, tendências em produtos e óleos que melhoram 

a qualidade da pele e cabelos, por exemplo. “Balcão de beleza” cumpre a função de novidades 

do mercado, indicando perfumes, cremes com diversas funcionalidades e para diferentes 

estações do ano e os mais variados produtos de maquiagem com cores e efeitos que estão em 

tendência. Também tem a seção fixa “Lições de beleza”, que trata de dicas de produtos e 

serviços e como usá-los: como usar esponja de maquiagem, novas escovas de cabelo e seus 

efeitos, maquiagem corporal que imita o bronzeado, clareamento dos fios, xampu lowpoo, 

dentre outros.  

A seção de beleza também inclui diversos tratamentos estéticos, que prometem enxugar 

medidas, amenizar as rugas ou as celulites e estrias, disfarçar as olheiras, esticar a pele, deixar 

o cabelo incrível, valorizar o volume dos fios (ou controla-los), diminuir o frizz ou mudar o 

corte. Beleza e moda andam de mãos dadas, de modo que a segunda determina pautas para a 

primeira, e como percebemos, seguem as tendências da estação e dos desfiles internacionais e 

nacionais que imprimem o usual de cada temporada.  

As tecnologias e inovações cosméticas estão presentes em praticamente todas as 

publicações, valorizando o aperfeiçoamento estético. “O poder da luz” é uma reportagem da 

edição de julho de 2011, n° 597, e apresenta os últimos lançamentos em laser que prometem 

revolucionar a vida da mulher. Rugas, estrias, flacidez, acne, tudo tem solução nos aparelhos 

mais modernos, muitos ainda sem previsão de chegada ao Brasil. “As promessas são 

irresistíveis: suavizar (mesmo!) rugas e linhas de expressão, derrotar a acne, apagar estrias, 

combater a flacidez no rosto e corpo, estimular o crescimento de cabelo” (CLAUDIA, nº 597). 

Nesse trecho de chamada da reportagem, a linguagem utilizada faz referência a uma verdadeira 

guerra que as mulheres precisam travar, colocando essas questões como grandes males e 

inimigos a serem vencidos.  

No conteúdo da matéria, é exposto uma série de novos equipamentos, indicando o que 

cada um promete, como funciona e vantagens e desvantagens na utilização desses aparelhos. 

Ao contrário do que vimos em diversas edições que tratavam questões parecidas nas 

publicações da década de 1960, só um dos cinco equipamentos mencionamos possuía preço 
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indicado – sendo esse o único de utilização caseira. A variação de valores entre as cidades e 

centros estéticos pode ter imputado uma limitação para expor tais detalhes e ainda, como alguns 

não estão disponíveis no país, percebemos nessa reportagem um viés informativo, no sentido 

de atualização e valorização dessas temáticas.  

Outra reportagem com o perfil estético-informativo nos chamou atenção na edição de 

agosto de 2011. “Vida e morte de um implante de silicone” mostrou todo o processo de 

produção de próteses na maior fábrica do setor no Brasil, no Rio de Janeiro. Em cunho 

jornalístico, essa foi realmente uma reportagem (pois muitas, denominadas como tal, não se 

encaixam no perfil expositivo e noticioso).  

As etapas de produção foram cuidadosamente narradas, intermediadas com outras 

informações que davam mais esclarecimentos ao leitor sobre o assunto tratado. Além disso, 

houve o cuidado de explicar alguns processos da cirurgia, em que poderia haver rejeição do 

material, apesar de a porcentagem ser bem baixa nos dias de hoje. “Tem ainda as complicações 

da operação: complicações anestésicas, embolia pulmonar e infecção hospitalar” (CLAUDIA, 

nº 599). Também foi abordada a questão da durabilidade, que nas palavras do médico 

consultado, não havia consenso entre os profissionais e, portanto, seria necessária uma análise 

periódica, com exames de mamografia ou ultrassonografia. Apesar de indicar a alta produção 

da fábrica e o grande número de exportações, não houve qualquer glamorização do 

procedimento ou incentivo.  

Com essa reportagem, logo nos lembramos do discurso referente à cirurgia plástica que 

analisamos na década de 1960. A diferença é bem grande, principalmente pela maneira que o 

procedimento é colocado – na primeira é exaltada a simplicidade de uma rinoplastia e agora 

vemos que assunto já não é mais assim tratado, revelando, mesmo que de forma breve, 

complicações no processo. Apesar disso, como a temática central era o processo de produção, 

houve certa certificação quanto à confiabilidade do produto e os avanços nos últimos anos que 

amenizam imprevistos, como o temido rompimento da prótese. O fato de abordar a temática já 

indica uma tendência para tal assunto e interesse ou curiosidade por parte das leitoras. Dessa 

forma, a revista se coloca como um meio de esclarecimento e informação – de um determinado 

nicho de assuntos. 

Quanto a essa questão, Lipovetsky (2000) defende que tal vaidade feminina nos dias de 

hoje, na terceira mulher, estaria mais relacionada à conquista de liberdade do próprio corpo, 

fazendo deste um veículo de expressão e libertação. “O fato de as mulheres se mostrarem ávidas 
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pelos novos produtos de beleza não traduz nem um infantilismo nem um hipnotismo das 

massas, mas uma vontade mais ou menos insistente de ser protagonista com relação do corpo” 

(LIPOVETSKY, 2000, 141).  

Em contrapartida, o autor afirma que essa liberdade com relação ao corpo sofre 

restrições, pois há imposições estéticas. Segundo o autor, ao mesmo tempo em que a moda se 

tornou mais livre e menos ditatorial, a disciplina com corpo tomou um grande poder. “Quanto 

menos a moda é homogênea, mais o corpo esbelto torna-se uma norma consensual” 

(LIPOVETSKY, 2000, p. 135).  

Conseguimos perceber essa relação de exaltação da boa forma em quase todas as 

edições, provendo diversas dietas e atividades para modelar o corpo. O emagrecimento entra 

no discurso de saúde e bem-estar, mas não são promovidas as relações mais intensas entre 

ambos, deixando a estética falar mais alto. Nessa edição de agosto de 2011, por exemplo, uma 

seção denominada “Nutrição inteligente” teve como título “Exterminador de barriga”, 

apontando uma nova dieta que prometia zerar a gordura localizada.  

As matérias mais marcantes quanto às dietas se concentram em períodos que antecipam 

o verão e, geralmente, ganham seção especial no mês de setembro. “Lá vem o Sol” foi o especial 

de setembro de 2011, edição n° 600, indicando a proximidade da estação e os cuidados 

necessários: “Claudia declara oficialmente aberta a temporada de esquenta para a estação mais 

esperada do ano. Nosso pacote completo é: dieta + exercícios + tratamentos + fitoterápicos = 

você linda!” (CLAUDIA, nº 600). A maneira como a boa forma é tratada vai ao encontro da 

fala de Lipovetsky (2000), induzindo que a leitora só ficará linda quando aderir às propostas 

indicadas pela revista como ideais de beleza no verão, ou seja, você só é linda se estiver em 

forma.  

Com as subdivisões dos itens anunciados na chamada, todos foram tratados como 

caminhos para atingir o mesmo objetivo: a boa forma. A dieta prometia eliminar 6kg em 17 

dias com o cardápio especial elaborado por uma nutricionista, baseado em um livro recém 

lançado por um médico americano. Os fitoterápicos foram colocados como auxiliares no 

processo de emagrecimento, ajudando a prolongar a saciedade, bombear a gordura localizada e 

blindar as células contra a invasão dos carboidratos. Já o circuito de pilates “vai ajudar você a 

esculpir o corpo e conquistar uma postura de dar inveja” (CLAUDIA, nº 600). Quanto aos 

tratamentos, quatro dermatologistas “vendem o sonho de beleza possível” (idem), mostrando 
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como as próprias vencem o “tormento”38 das celulites. Utilizando uma estratégia de 

humanização das personagens – “elas trabalham, sofrem com a falta de tempo e também querem 

conquistar um corpo lisinho” (idem) – cada uma explica os procedimentos que utilizam para 

“vencer essa batalha”.39 Além das poucas linhas que tratam sobre os cuidados com alimentação 

e exercícios, as dicas que prevalecem dizem respeito a tratamentos à base de tecnologia. Cada 

uma delas descreve uma rotina composta pelo uso diário de compridos, suplementos e cremes, 

sessões semanais de drenagem linfática e tratamentos feitos com diferentes equipamentos de 

radiofrequência, agulhas e laser. Percebemos essa humanização das personagens – colocando-

as como mulheres com trabalho e rotina atribulada – como uma tentativa de aproximação e 

realismo, já que os procedimentos utilizados por elas não são tão usuais quanto à chamada 

sugeria ou tão simples que possam ser adotados com facilidade por qualquer mulher.  

Como já citamos, Wolf (1992) fala do sustento do mito da beleza pelas revistas 

femininas e a questão do peso como um ideal que diminuiu ao passo que a alimentação se 

tornou pior – mais calórica e artificial. Segundo a autora, a indústria da dieta possuiu 

faturamento bilionário, adquirindo grande influência a partir de ansiedades e inseguranças. 

Além disso, ela apresenta um grande poder à medida que consegue estabelecer limites às 

mulheres, que já não estão mais reclusas ao lar. Dieta implica em renúncia ao prazer dos 

alimentos, evitar comer fora de casa, restringir a vida social e evitar situações que possam haver 

tentações (WOLF, 1992).  

A dieta e a magreza começaram a ser preocupações femininas quando as 

mulheres ocidentais receberam o direito do voto em torno de 1920. Entre 1918 

e 1925, a rapidez com a qual a nova forma linear substituiu a forma mais cheia 

de curvas é surpreendente. Na regressão dos anos 50, por pouco tempo as 

formas cheias naturais à mulher puderam ser apreciadas mais uma vez, porque 

as mentes dessas mulheres estavam ocupadas na reclusão doméstica. No 

entanto, quando as mulheres invadiram em massa as esferas masculinas, esse 

prazer teve de ser sufocado por um urgente dispositivo social que 

transformaria os corpos nas prisões que seus lares já não eram mais. (WOLF, 

1992, p. 244) 

As fotos que acompanharam essa matéria seguiram como um estímulo visual para as 

mulheres cumprirem a empreitada, mostrando modelos de biquíni com corpos esculturais, 

magérrimas e sem celulites. A fotografia, mais uma vez, aparece como um reporte da 

“realidade”, insinuando o real e a possibilidade de concretização daquele feito. Além da 

modelo, a matéria foi ilustrada com uma imagem de um prato com pequena quantidade de 

                                                           
38 Palavras utilizadas pela publicação (CLAUDIA, nº 600) 
39 Palavras utilizadas pela publicação (CLAUDIA, nº 600) 
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alimento, poucas unidades de tomates-cereja, e num outro recipiente, meio mamão, induzindo, 

assim, a redução na quantidade de comida para a conquista dos objetivos. A Figura 20 destaca 

alguns dos elementos da matéria.  

 

Figura 20 – Revista Claudia: Lá vem o Sol  

Fonte: Montagem produzida a partir de imagens do Go Read 

No ano seguinte, mais uma vez na edição de setembro, um tutorial de “projeto verão”. 

Ao contrário da versão do ano anterior, a tendência agora não é mais as dietas restritivas e sim 

dicas de estilos de vida e mudança na alimentação. Essas dicas incluem fundamentalmente 

mudanças alimentares, como a ingestão de mais água, diminuição de açúcar, sal e gorduras e a 

busca por comer alimentos anti-inflamatórios naturais, termogênicos e diuréticos. 

Dieta da vida real: Nada de perder tempo com regimes mirabolantes. Os 

maiores especialistas do país entregam os dez conselhos fundamentais para 

emagrecer de forma saudável e chegar bem à temporada de praia (CLAUDIA, 

nº 612) 

Os exercícios físicos não ficaram de fora desse projeto para a nova estação, mostrando 

quatro opções para “modelar o corpo longe da dobradinha esteira e musculação” (CLAUDIA, 

nº 612). Cada uma das atividades é descrita brevemente, valorizando seus benefícios e 

indicando a quantidade de calorias queimadas, evidenciando que não gostar de academia não é 

mais desculpa para não se manter em movimento.  
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Esse agendamento do corpo no verão, como define Braga (2005) também esteve 

presente nas edições de setembro e novembro de 2014. A autora afirma que existe na imprensa 

feminina uma construção discursiva que idealiza o corpo a propósito da chegada do verão. Em 

Claudia, no escopo de nossa análise, verificamos essa incidência em três anos distintos de 

publicações.  

Além da instituição de um corpo feminino, promovida pelas revistas, esse 

corpo é agendado e tematizado de acordo com uma agenda cultural prévia, 

segundo um trabalho específico de construção discursiva – algo que poderia 

ser chamado de “corpo verão” (BRAGA, 2005, p. 404) 

A edição de setembro de 2014, nº 636, mantém mais ou menos o mesmo padrão da 

anterior, frisando que ainda dava tempo de entrar em forma para a estação e se sentir bem no 

biquíni, livrando-se do prejuízo sem loucuras e sem mágica. Afirmando que não é benéfico 

cortar nenhum grupo alimentar e nem ficar sem comer por longos períodos, a revista mostrou 

sugestões de alimentos para potenciar a dieta e o treino, a fim de perder 3kg para o verão. 

Alguns cremes disponíveis no mercado para tratar a celulite também foram indicados, com seus 

efeitos e preços.  

A edição de novembro, nº 638, a abordagem foi mais simples, no formato de uma 

matéria, apontando que ainda dava tempo de ficar linda para o verão, apresentado um “Combo 

antigordura” (CLAUDIA, nº 638). No mesmo viés que os anteriores, apresentou um plano 

alimentar, exercícios e também tratamentos estéticos e produtos que potencializariam o 

resultado.  

Mesmo não encontrando mais nenhuma dessas reportagens especiais para modelar o 

corpo para o verão, a temática de dietas e tratamentos estéticos, como falamos, está presente 

em quase todas as edições que verificamos. A questão relacionada ao corpo tem muito destaque, 

assim como outras tantas pautas de beleza que se subdividem em diferentes itens – como 

cabelos (corte, franja, penteados, clareamentos), maquiagens, tratamentos de pele e produtos 

diversos.  

Além dessas temáticas, a vida amorosa também toma espaço nas páginas de Claudia, 

como já acontecia nas edições da década de 60. Na edição de junho de 2012, nº 609, por 

exemplo, a revista dedicou uma seção com duas reportagens falando sobre a busca pela 

plenitude na vida amorosa. “Felizes quase sempre” é ilustrada com uma fotografia do projeto 

da canadense Dina Goldstein, que faz uma releitura dos contos de fadas. A escolhida, 

apresentada na Figura 21, foi uma imagem da Branca de Neve com uma expressão nada 



119 

 

   

satisfeita, segurando dois filhos no colo, enquanto o terceiro segura na barra de sua saia. O 

príncipe aparece ao lado, tomando cerveja e assistindo televisão, confortavelmente jogado na 

poltrona. O ambiente da sala revela total desorganização, com coisas espalhadas por todos os 

cantos. No fundo da imagem, outra criança aparece engatinhando rodeada por alguns 

brinquedos e mais a frente, um cachorrinho come alguns biscoitos caídos no chão.  

 

Figura 21 – Revista Claudia: Felizes quase sempre  

Fonte: Reprodução 

A reportagem conta a história de quatro casais e as adversidades que tiveram que 

enfrentar em alguns momentos do relacionamento. Claudia enfatiza que as frustrações ajudam 

a construir parceria e longevidade para o casal. Dando luz ao discurso de tolerância e 

flexibilidade dentro da relação, a revista escolheu casais com idades e perfis bem diferentes 

para comprovar essas suas premissas. A publicação também enfatiza que o relacionamento não 

pode ser encarado como um antídoto para a solidão, como muitos fazem nos dias de hoje.  

Muitos casais de verdade desse século XXI ainda não absorveram que a 

felicidade absoluta dentro de uma relação não existe. O que existe é o amor, 

motivo pelo qual escolhemos permanecer com nosso parceiro, apesar das 

dificuldades que surgem ao longo da vida a dois. É por causa desse sentimento 

que deixamos o individualismo de lado, conjugamos os verbos na primeira 

pessoa do plural e planejamos um futuro que contemple os sonhos das duas 

partes do casal – tudo em nome da longevidade do casal. (CLAUDIA, nº 609) 
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As crises que os casais revelaram envolveram a dificuldade de ter filhos, a insatisfação 

gerada pela saída do trabalho para o cuidado desses, o segundo casamento, a vida profissional 

se misturando com a pessoal quando se trabalha junto, conflitos com enteados e crises de 

ciúmes. O que consideramos mais interessante foi a diversidade sendo representada por um 

casal de mulheres que contavam seus conflitos, tanto para enfrentar os preconceitos, quanto 

para consensos em questões do dia a dia, como qualquer casal.  

Nesta mesma edição, outra reportagem sobre relacionamentos amorosos teve o título 

“De volta ao mercado”, e tratou sobre o início de um novo relacionamento: “Recém-separada 

do namorado ou abalada pelo fim do casamento, você se vê destreinada na arte da paquera: 

quando, como e onde engatar um novo romance? Claudia dá uma força” (CLAUDIA, n° 609).  

Primeiramente, o texto mostrou a importância de olhar para dentro, estar tranquila e 

consciente do que deseja. Mas também falou da necessidade de olhar para fora, cuidar da 

aparência e da boa forma:  

Para correr atrás das crianças você trocou o salto pelo tênis. O tempo para ir à 

academia foi ficando tão escasso que você desistiu de malhar. As calcinhas? 

Bem, as melhores só têm um furo. Agora, de volta ao mundo da conquista, é 

hora de dar um tapa no visual. (CLAUDIA, nº 609) 

 Complementando, a psicóloga consultada pela revista afirma que muitas mulheres 

passam a usar roupas de casada, virando senhoras, e não é isso que os homens gostam. A 

vaidade e o mito da beleza são colocados aqui como uma forma de inserir a mulher num 

determinado padrão, um padrão que seria o certo para esse tipo específico de situação. A mulher 

precisaria, então, interpretar um personagem, utilizando-se de recursos (principalmente 

estéticos) para que seja vista de uma determinada maneira. Fora do mito da beleza, ela passaria 

despercebida, se tornaria quase que invisível aos olhos dos homens. Vemos, assim, que Claudia 

reforça esse estereótipo.  

Também percebemos que a revista abre espaço para, ainda que brevemente, a liberdade 

sexual. Como essa matéria seguiu um formato bem didático, com itens explicativos num passo 

a passo da volta da mulher à vida de solteira, alguns desses itens falaram de sexo. O primeiro 

deles indicava que caso o interesse fosse apenas em sexo sem compromisso, a balada seria um 

local ideal; um segundo item falou sobre transar no primeiro encontro, apoiando-se na fala de 

um especialista para afirmar que se há vontade, não há impedimento algum.  

Quanto a essas questões, dois comentários: Claudia, apesar de se render diversas vezes 

ao lugar comum – evidencia a estética como necessidade, por exemplo – trabalha também 
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questões do empoderamento feminino, como a liberdade sexual e a busca da individualidade; e 

muitas das opiniões e “conselhos” dados pela revista são colocados na fala de profissionais – 

psicólogos, antropólogos, terapeutas, médicos, nutricionistas – dando mais seriedade e 

confiabilidade e também se mantendo, de certa forma, à parte das repercussões que possam 

ocorrer.  

Ainda sobre sexo, a matéria seguinte a essa, na mesma edição, apresentou um pequeno 

catálogo com alguns “brinquedos eróticos”.40 Com o título “Para a nossa alegria”, Claudia 

apresentou diversos vibradores e masturbadores com inúmeras funcionalidades e preços 

variados. O texto foi mínimo, apenas a pequena chamada, deixando as fotos e descrições dos 

produtos falarem por si só.  

4.2.1.3 – Novos tempos, novas temáticas  

A última questão que abordaremos aqui são os novos conteúdos que encontramos, 

principalmente, nas edições de 2015 e 2016, que se diferenciam essencialmente do que foi visto 

na década de 60 e nessas revistas mais recentes que analisamos. Esse conteúdo realça debates 

bem atuais e se relacionam diretamente com as novas perspectivas das mulheres com seus 

corpos, suas escolhas, a liberdade individual e o pleno exercício da cidadania. Verificamos 

também, o que não acreditamos ser uma consciência, que a diretora de redação mudou 

justamente no período em que encontramos as maiores mudanças (a partir de julho de 2015).  

Começando de forma bem sutil, na edição de março de 2013, nº 618, encontramos a 

primeira ruptura desses assuntos que vinham predominando até então. Na seção denominada 

“Debate”, a pauta foi reivindicações feministas, ilustrada com uma foto em preto e branco da 

manifestação em 1970 em Nova Iorque. Uma segunda fotografia, na página seguinte, mostrou 

a Marcha das Vadias41 em São Paulo, em 2011. 

Décadas de protestos e reivindicações feministas resultaram em muitos 

avanços das mulheres e da sociedade. Convidamos um time de experts para 

discutir quais são nossas bandeiras daqui para a frente. Uma unanimidade: 

precisamos legitimar nossa feminilidade. (CLAUDIA, nº 618) 

Nesse sentido, foi comentado sobre violência doméstica e o banimento da impunidade 

do agressor, a administração da liberdade sexual e o questionamento sobre o tempo e energia 

dedicados ao trabalho. “Seria hora de nos dedicarmos mais à casa e à família para conseguirmos 

                                                           
40 Palavras utilizadas pela publicação (CLAUDIA, nº 609) 
41 Marcha das Vadias é um movimento que surgiu no Canadá (SlutWalk) e se internacionalizou. A marcha luta contra a crença 

de que as mulheres são vítimas de estupro ou assédio pois provocariam a violência por meio do seu comportamento, marchando 

assim contra o machismo.  
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ser mais felizes. Mas como?” (CLAUDIA, nº 618), questiona a revista. Sem responder 

diretamente a questão, ela expõe os relatos de especialistas diversas – sexóloga, escritora 

feminista, consultora de carreira, psicanalista e diretora da ONU Mulheres Brasil – em que cada 

uma defende um âmbito.  

Segundo elas: falta às mulheres saberem respeitar o próprio ritmo sexual, pois há 

confusão dessa questão com quantidade e prontidão, sendo importante que o sexo traga 

satisfação emocional; é preciso valorizar a vida privada e não deixar o trabalho engolir o mundo 

pessoal; buscar um trabalho flexível; resgatar o pensamento feminino e ampliar o repertório 

que é passado às filhas; e ocupar mais posições de poder, pois assim as mulheres tendem a 

melhorar a vida de outras mulheres e também lutar por direitos econômicos.  

A premissa inicial da revista ficou deslocada das falas das convidadas e não 

encontramos nenhum suporte para ela durante a matéria. Mesmo que duas especialistas tenham 

falado sobre trabalho, não houve sugestão que indicasse o retornou ao lar. Além disso, esse 

posicionamento foi de desencontro com tantas outras matérias sobre o profissionalismo 

feminino que vimos até aqui. E apesar de ilustrar a matéria com uma foto do movimento da 

Marcha das Vadias, o conteúdo se distanciou muito da pauta principal delas – a liberdade em 

vestimentas e comportamentos.  

Sentimos, nessa seção, um dèjá vu com relação à edição da década de 60 que também 

falou sobre o feminismo de forma superficial e pouco explicativa. Parece que a ampliação de 

discussões sobre o tema fez com que Claudia visse a necessidade de também aborda-lo, mas 

aborda-lo de acordo com suas conformidades e com o que seria de interesse de suas leitoras, de 

acordo também com sua concepção.  

Na edição de julho de 2015, nº 646, encontramos pela primeira vez o assunto política 

em uma das chamadas da capa. A reportagem, na seção “Debate” mostra a opinião de senadoras 

e deputadas sobre as políticas para as mulheres que estão sendo discutidas em Brasília e a falta 

de representação feminina – e como isso é desfavorável. Segunda elas, há muito preconceito, 

conservadorismo e ódio, o que limaria muitas das lutas femininas. O título impactante da 

reportagem mostrou que a força feminina dentro da política era praticamente insignificante: 

“Para o Congresso Nacional mulher é ... NADA” (CLAUDIA, nº 646). 

“Elas (senadoras e deputadas) lembraram a raiz do problema: são 51 mulheres no total 

dos 513 deputados; 13 em 81 senadores. Isso faz o país, no ranking da ONU, amargar o 124º 

posto entre os que têm maior número de mulheres na política. Vergonha!” (CLAUDIA, nº 646). 



123 

 

   

Nesse tom de indignação, Claudia expôs as linhas ideológicas dentro do legislativo, dividindo-

as em dois polos: os deputados que respeitam as diferenças culturais e mantêm a liberdade 

sexual e de diálogo; e o outro lado, considerados retrógados pela revista:  

A ala prevalente, respaldada por Cunha42, evangélico – que não raro, toma 

decisões fora do regimento –, e é porta-voz do outro lado da sociedade, que 

vez ou outra pede a pena de morte ou a cura gay e tenta frear avanços 

femininos. São as apelidadas bancada da bala (militares, delegados e 

radialistas da área policial) e a bancada da Bíblia (da vertente evangélica de 

inspiração conservadora). (CLAUDIA, nº 646).  

Evidenciando que realmente ocorreu um debate – diferente da reportagem que falamos 

anteriormente, onde as opiniões foram expressas individualmente – as legisladoras tiveram 

falas em conjunto, se complementando nas respostas aos questionamentos de Claudia. 

Inicialmente, discutindo o projeto de lei que garantiria 30% das candidaturas às mulheres, elas 

manifestaram a enorme dificuldade de viabilizar propostas como esse viés – tanto que essa não 

foi aprovada. Elas evidenciaram o preconceito que as mulheres enfrentam na política, 

consideras desconhecedoras de economia e agentes apenas no campo social.  

A maternidade e a conciliação de papéis também foram debatidas, assim como questões 

que eram pauta no legislativo – desarmamento, aborto, configuração da família (pai e 

mãe/homem e mulher) e diminuição da maior idade penal – todas essas questões vistas com o 

olhar de consequências para as mulheres.  

Consideramos tal perspectiva muito inovadora na linha editorial da revista, mostrando 

as reconfigurações dos novos tempos e mudanças no que se considera de interesse do universo 

feminino. Além dessa abordagem sobre política, observamos, nessas últimas publicações a 

recorrências de temas que não estavam dentro do escopo das tradicionais revistas feministas até 

então.  

A edição de setembro de 2015, nº 648, por exemplo, trouxe uma reportagem sobre o 

estupro dentro das universidades – “O crime onde não se esperava: nas principais universidades 

brasileiras, entre colegas que vão ser médicos, engenheiros, administradores, veterinários, 

advogados... Por que os agressores seguem poupados?” (CLAUDIA, nº 648). Com o relato de 

diversas mulheres, Claudia questiona até quando a punição continuará recaindo sobre elas e até 

quando as instituições responsáveis se manterão apática a situações como essa, gerando nas 

                                                           
42 Na época da publicação, o deputado Eduardo Cunha era o presidente da Câmara, mas foi cassado em outubro de 2016 por 

conduta incompatível com o decoro parlamentar – depois de cerca de 11 meses de tramitação do processo no plenário.  
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vítimas o medo e o constrangimento. A reportagem também fala da urgência com que a cultura 

machista deve ser combatida para que as mulheres possam ser realmente livres.  

A edição seguinte, de outubro, também falou sobre o machismo na sociedade atual, 

focando nas publicidades, promovendo um debate entre as estudiosas do tema no Brasil. “A 

publicidade avançou na forma de representar a mulher?” (CLAUDIA, nº 649), questiona o 

título. Já respondendo essa pergunta logo no início, Claudia afirma que ainda temos muito que 

avançar, mas as marcas já estão mais atentas para não associar o machismo aos seus produtos.  

O consumidor está cada vez menos tolerante com propagandas machistas. Por 

causa disso, na última década, o sexismo entrou de vez na agenda das agências 

– e os deslizes, que ainda ocorrem aos montes, são instantaneamente 

alardeados e amplificados nas redes sociais, causando prejuízos milionários. 

(CLAUDIA, nº 649) 

A internet é evidenciada como grande motor de divulgação instantânea e acabou se 

tornando uma ferramenta para levantar discussões – fazendo com que os responsáveis pela 

divulgação da marca fiquem mais prudentes. Claudia também apontou que o tema da 

representatividade da mulher se tornou um dos assuntos mais falados do momento, 

principalmente em decorrência da insatisfação feminina com esse tratamento. Sendo a mulher 

responsável por 80% das decisões de compra há anos, segundo a revista, esse padrão precisou 

acompanhar os novos processos que as mulheres se inserem.  

Esse novo tipo de discurso foi incorporado à revista a partir de 2015 e quase todo o mês 

há um espaço dedicado a pautas que podemos considerar feministas, pois vão ao encontro da 

ideia de maior representatividade da mulher e igualdade. Elas se ligam essencialmente a 

discussões que estão em pauta no universo cotidiano com um viés de empoderamento das 

mulheres na sociedade, abordando com frequência discussões que foram levantadas pela 

internet e redes sociais e ganharam força nos veículos tradicionais de comunicação.  

Para exemplificar mais uma dessas pautas, na edição seguinte, de novembro de 2015, 

foi retratado o caso do Uruguai quanto à descriminalização do aborto – que ocorreu três anos 

antes da reportagem – evidenciando que isso fez cair o número de procedimentos e zerar as 

mortes maternas. Mesmo levantando algumas críticas – como o recuso de alguns médicos em 

adotar o procedimento, principalmente em cidades menores, e o pouco apoio do Estado durante 

o processo – a abordagem das vantagens em tal política pode ser considera uma abertura. O 

caso político do Brasil também foi citado, falando novamente do deputado Eduardo Cunha, 

cujo projeto legislativo dificulta a obtenção da pílula do dia seguinte.  
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Figura 22 - Mapa publicado na edição de novembro de 2015 

  Fonte: Reprodução 

Segundo o mapa da Figura 22 publicado por Claudia, os 13 países em amarelo 

patrocinam o aborto para mulheres sem condições socioeconômicas para ser mãe; em laranja, 

os 59 que permitem o aborto quando a mulher não se encontra em pleno estado físico, mental 

ou social; nos 133 países em verde, a gravidez fruto de estupro permite o aborto sem gerar 

questão; e em vermelho os 66 países com “legislação arcaica”.43 “O Brasil se posiciona na 

mesma zona, que inclui também o Iraque e o Irã – que põem a sexualidade feminina sob o 

controle do homem e do Estado” (CLAUDIA, nº 650).  

Nessa mesma perspectiva crítica de novas lutas femininas, também percebemos uma 

adaptação na fala de Claudia quanto à educação das meninas, principalmente. “Ensinar a uma 

menina que sua beleza não está somente na aparência e ajudá-la a desconstruir estereótipos do 

comportamento feminino aumenta a autoestima e contribui para a equidade de gênero” 

(CLAUDIA, nº 653). A matéria fala que é impossível ignorar que os mais celebrados modelos 

de sucesso feminino não estão nos esportes, nem na ciência e tampouco na tecnologia e ainda 

é forte a valorização da beleza e magreza – sendo que são as modelos, atrizes e celebridades da 

internet as que dominam a atenção das garotas. Como o contexto é a educação, Claudia frisa 

que o comportamento da mãe é observado e repetido, então caberia a ela o exemplo. “Se, por 

                                                           
43 Palavras utilizadas pela publicação (CLAUDIA, nº 650). 



126 

 

   

exemplo, a mãe vive de dieta, reclamando das gordurinhas extras ou do frizz no cabelo” 

(CAUDIA, nº 653), a filha tende a absorver esses conceitos, pois a mãe é sua maior referência 

na infância. A matéria também realça a importância de investir no amor-próprio das meninas 

afim de que elas construam a noção de si mesmas e um senso de valor positivo.  

Em março de 2016, nº 654, o feminismo voltou a ser pauta, mas a abordagem foi 

diferente das que vimos anteriormente. Primeiramente, se falou em Novo Feminismo, 

movimento amplificado pelas manifestações nas ruas e na internet, em que meninas tomam a 

dianteira.  

As brasileiras aprenderam a não esperar que o governo faça as transformações 

de que precisamos e estão mudando o jeito de viver a política, levando mais 

mulheres a refletir e criar consciência. Elas debatem caminhos para a 

maternidade, o trabalho, a saúde. Mostram como deve ser a paridade de 

direitos e de condições entre negras e brancas e de ambas em relação ao 

homem. (CLAUDIA, nº 654) 

A revista ouviu cinco mulheres que mostraram força nos novos movimentos da 

sociedade, valorizando a pluralidade de lutas que perpassam nosso cotidiano.  A primeira foi a 

jovem Rafaela, de apenas 16 anos, líder do movimento de ocupação das escolas – quando o 

governo de São Paulo encerraria o horário noturno em 95 do escolas estado, obrigando 311 mil 

alunos a mudarem de colégio (CLAUDIA, nº 654), os alunos se movimentaram para impedir, 

chegando a ocupar mais 250 instituições; Stephanie, negra e cotista a USP, denunciou o racismo 

e machismo na universidade e hoje escreve para vários portais online, exercendo seu ativismo; 

Geni, evangélica até os 17 – quando entendeu que era lésbica –, defende uma linha do 

feminismo que envolve raça, gênero e classe; Natália que é líder de um coletivo de estudantes 

de direito, criando um espaço de acolhimento para os alunos conversaram sobre diversas pautas 

de dentro da faculdade; e Jéssica, youtuber44 de um canal que promove conteúdos LGBTs na 

internet.  

Percebemos que essas mudanças na revista influenciam até mesmo a seção de beleza. 

Na edição de julho de 2016, nº 657, as leitoras foram convidas a assumirem seus cabelos 

naturais: “Nada mais contemporâneo que assumir os cabelos como eles são. Liberte-se” 

(CLAUDIA, nº 657). Falando dos cabelos cacheados e brancos, a revista assume a postura de 

que a nova ambição das mulheres é reconquistar os fios naturais, depois da onda de alisamentos 

e tinturas. Dessa forma, ela apresenta os cuidados, nos dois casos, para retroceder com os 

                                                           
44Youtuber são pessoas que possuem canais de vídeos na plataforma online Youtube.  
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processos químicos e hidratar os fios. Como usual, também mostra algumas linhas de produtos 

disponíveis no mercado para cada um dos efeitos desejados.  

De acordo com Santaella (2008), as novas conquistas da mulher – como o trabalho, o 

lazer e prazer – tornaram-se inseparáveis do desejo da individualidade e de um espaço para si, 

para cuidar de si, fazendo-as leves sem serem frívolas. Mas, segundo a autora, esse espaço não 

seria egoísta a ponto de fazê-la se isolar ou abdicar dos filhos ou família pois são 

complementares, expressando a essência ativa e múltipla da mulher na atualidade.  

Qualidade de vida, amor, paz e harmonia interior, certa dose de liberdade 

conquistada pela independência economia e cultural são valores que se 

agregam indissoluvelmente ao cultivo da aparência externa, da elegância e de 

um estilo próprio. (...) Essa mulher não se constrange em auto admirar-se, em 

deleitar-se consigo própria, um deleite que implica tanto em a escolha de 

estilos de aparência no infindável leque de ofertas do mercado, quanto de tudo 

que construiu para expressão e desenvolvimento pessoal. (SANTAELLA, 

2008, p. 110)  

Outra questão que foi pauta nas publicações de 2016 (em setembro e novembro) foi a 

violência doméstica, mostrando em números o quanto as mulheres são afetadas no Brasil. 

Claudia, além de contar histórias comoventes de mulheres que passaram por tal situação, 

também mostrou a importância de criar coragem e denunciar, pondo um ponto final na situação. 

Na edição de novembro, ela focou na discussão do que passaria na cabeça de um homem que 

comete a violência, questionando se há cura. Para isso, ouviu vários homens acusados de 

agressão contra suas companheiras – fato esse que consideramos de grande inovação, pois até 

então as reportagens focavam na posição apenas das mulheres, quanto qualquer assunto.  

Claudia abordou a pole position, o lugar mais vantajoso na sociedade, como uma 

possibilidade para tais agressões, onde o homem não aceitaria que a mulher assumisse uma 

postura parecida ou igual a dele – como a traição, por exemplo. Também falou que o 

comportamento hostil não é doença e sim construção social, portanto pode ser transformado.  

Na última edição que analisamos, nº 663, de dezembro de 2016, verificamos uma maior 

abertura política, onde o tema foi tratado sem a pauta estar diretamente relacionada a mulher. 

“Você é de esquerda ou de direita?” questiona o título. A reportagem frisou que era importante, 

antes de tomar um partido, avaliar os posicionamentos e entender que há muito mais que dois 

lados. As redes sociais foram novamente colocadas como acendedoras de debates como esse, 

ampliando a discussão sobre o tema.   

A rivalidade aparece cada vez mais aflorada em discursos, propostas e, claro, 

no Facebook. Antes de sair criando desavenças com amigos, familiares e até 
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desconhecidos, reflita: você sabe de verdade, quais as principais diferenças 

entre os dois grupos? Convidamos quatro intelectuais para clarear essa 

discussão. (CLAUDIA, nº 663) 

Os intelectuais convidados por Claudia – cientistas políticos, sociológico, filósofo e 

economista – citaram várias conotações sobre a temática partidária. Primeiramente, foi falado 

da questão de justiça social, que seria a maior preocupação da esquerda, juntamente com a 

igualdade, ao passo que a direita preocupa-se mais com liberdade individual. A questão da 

corrupção também foi levantada, afirmando que o processo atual mostrou que não é mais um 

monopólio da direita, historicamente ligada a ela no Brasil. “O que surpreende é que justamente 

esses grupos que ganham com a corrupção há décadas tenham conseguido defini-la como 

atributo de um único partido político (o PT) – o que é falso”, afirmou Flávia Biroli, cientista 

política.  

O sociólogo Demétrio Magnolli levantou a questão da maioria dos parlamentes eleitos 

no país pertencer não à direita ou esquerda, e sim a um vasto centro, ou seja, quando entramos 

nessa discussão excluímos muitos dos políticos eleitos. Ele completou: “Também vale a pena 

fazer uma observação sobre o termo ‘reacionário’. Muitas vezes as pessoas usam-no como 

sinônimos de partidário de direita. Mas o reacionário é quem reage à situação atual e quer voltar 

no tempo”.  

Outros canais de discussão foram abertos, falando das propostas políticas de cada grupo, 

da meritocracia e como é a situação do Brasil quando comparada com países mais 

desenvolvidos nas questões sociais, principalmente. Apesar de Claudia não ter tecido nenhum 

tipo de comentário sobre o assunto, percebemos a importância da abertura para tais discussões. 

Ao pensarmos que nos anos 60 não houve sequer menção ao Golpe Militar de 64, parece que 

agora estamos falando de uma revista completamente diferente da que descrevemos até então, 

mas não.  

Houve algumas modificações nos dois últimos anos, ampliando o escopo do que seria 

considerado como interesse das mulheres. Percebemos que Claudia agora, fala para além da 

mulher como ser individual, mas para uma mulher cidadã, que quer representatividade e quer 

se sentir livre e segura na sociedade em que vive. Mas essa nova inserção de temática não 

significou o apagamento das seções de moda e beleza, assim como as dietas, que também 

permaneceu. Porém, a linha ideológica parece ter sofrido alguns ajustes, se adaptando a nova 

mulher emergente dos processos atuais.  
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O próximo item se aterá à análise das capas e as mulheres estampadas. Isso porque 

durante a pesquisa, chamou-nos a atenção um padrão repetitivo, que também fala através de 

sua representação de sociedade a qual pertencemos. 

4.2.2 – Mulher da capa: bela, jovem e famosa 

Ao começar a observar as revistas disponíveis na plataforma, assim como o conteúdo 

nos despertou muito interesse na pesquisa da década de 60, agora as capas envolveram nossa 

atenção.  

Além de todos os recursos gráficos, cores e design bem elaborados, uma característica 

em especial nos despertou interesse e partimos para a investigação mais detalhada. As mulheres 

fotografadas em plano americano, não mais em close-up como nas primeiras publicações, 

mantinham certo padrão: todas são personalidades muito conhecidas no âmbito nacional.   

Como já dissemos anteriormente, as capas possuem uma estreita relação com os espaços 

urbanos, convivendo com o movimento das cidades. Dessa forma, elas tendem também a se 

ligar com outros meios midiáticos. Essa foi uma das questões que observamos em Claudia. 

Atualmente, todas as mulheres estampadas nas capas estão ligadas diretamente ao universo 

midiático, especialmente ao meio televisivo, sendo a maioria absoluta atrizes da Rede Globo. 

Uma mídia por outra: a revista tende a reproduzir, como afirmou Buitoni (1990), 

desdobramentos da atualidade, acompanhando a realidade nacional.  

Kellner (2001) afirma que a falta de um dominante cultural em decorrência de um 

processo de globalização recente, permite que tais imagens de celebridades sejam 

transformadas em uma força dominante de socialização. “Celebridades substituem a família, a 

escola e a Igreja como árbitros de gosto, valor e pensamento, produzindo novos modelos de 

identificação e imagens vibrantes de estilo, moda e comportamento” (KELLNER, 2001, p. 27), 

tornando-se referências.  Lipovetsky (2007) também fala sobre a questão, afirmando que o 

consumo na pós-modernidade tende a responder a pergunta de “quem sou eu?”, encarregando-

se dessa função identitária. Assim, podemos perceber que a escolha de uma revista entre tantas 

outras é um ato que define uma identidade e uma representação, torna-se uma forma de 

completude.   

Então, nesse sentido, as capas aglutinariam essas duas questões: a representatividade 

dos leitores e a identidade da revista, explorando personalidades conhecidas, que de certa forma 

dão crédito a publicação. Essas mulheres precisam, assim, serem pensadas e reproduzidas de 
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maneira a refletir conceitos comuns a revista e a público, de modo a criar um tipo de 

identificação, inspiração e até mesmo inveja, como citado por Vidutto (2010). 

Uma única capa entre as que observamos estampa uma estrela internacional, Angelina 

Jolie, em maio de 2015, sendo que todas as outras 67 publicações do nosso recorte de análise 

apresentam brasileiras. Apesar de ser também uma estrela internacional, a topmodel Gisele 

Bündchen é brasileira e está em três das capas observadas. Pensando nessa repetição das 

personagens, fizemos um levantamento quantitativo de representatividade e verificamos que ao 

todo, são 37 mulheres diferentes nas capas, que se repetem bastante. Apenas 18 delas 

apareceram apenas em uma capa, enquanto as outras 19 aparecerem em recorrência variada. 

Como mostra o gráfico da Figura 23, das personalidades que aparecem mais de uma vez, dez 

estão em duas capas; sete delas estão em três capas, uma está em quatro e uma em cinco. A 

recordista foi a atriz Giovanna Antonelli, seguida pela apresentadora Angélica.  

 

Figura 23 - Gráfico da recorrência das famosas da capa, indicando o número de vezes que se repetem  

Fonte: Análise baseada nas revistas disponíveis no Go Read 

O mais impressionante foi verificar a vinculação delas com a Rede Globo. Todas as 

atrizes nacionais são contratadas da emissora. As jornalistas, que ocupam oito capas, também. 

Quanto às apresentadoras de televisão, num total de seis, apenas uma estava empregada em 

outro canal, Ana Hickmann, da Rede Record. As duas cantoras que apareceram, Ivete Sangalo 

e Claudia Leite, apesar de não terem vinculação com a Rede Globo no período, recentemente 

participam de programas de temporada da emissora. A Figura 24 apresenta a participação das 

profissões das personalidades das capas. 
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Figura 24– Gráfico segundo profissão das personagens de capa 

Fonte: Análise baseada nas revistas disponíveis no Go Read 

Outro padrão que percebemos foi da jovialidade. A maioria das personagens possui 

entre 35 e 45 anos. As mais jovens a estamparem a publicação foram as atrizes Grazi Massafera, 

que na primeira capa, das três que observamos, estava grávida, e Débora Nascimento, ambas 

com 29 anos. Observamos também algumas mulheres com mais de 50 anos, que como vimos, 

representam uma parcela considerável de leitoras. Porém elas são minoria nas capas, num total 

de 13, apenas 19%. Se formos pensar na representatividade de acordo com a idade das leitoras, 

não condiz. Retomando os dados fornecidos pela revista, as leitoras de 30 a 49 anos 

representariam 44%, enquanto as de mais de 50 anos, 34%. Para ser proporcional, as mulheres 

com mais de 50 anos deveriam estar em, pelo menos, o dobro de capas observadas, ocupando 

cerca de 44% delas, e não 19% como apresentado na Figura 25. Esse indício nos revela uma 

tendência clara à valorização da juventude, exaltando as características de realização e 

completude em mulheres mais novas.  
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Figura 25 - Porcentagem do número de capas de acordo com a idade  

Fonte: Análise baseada nas revistas disponíveis no Go Read 
 

Também existe nas capas um padrão fotográfico. As famosas encontram-se, 

majoritariamente, em frontal, olhando para a câmera e consequentemente, para o leitor. Não é 

incomum que as fotografadas fiquem ligeiramente de lado nas poses, mas mantêm o rosto 

voltado para frente. Apenas em duas publicações a personagem não olha diretamente para a 

câmara, uma da atriz Taís Araújo, que veremos mais adiante, e outra da também atriz Giovanna 

Antonelli. Identificamos também uma revista em que a personagem está de costas, é a atriz 

Paloma de Oliveira, mas ainda assim mantêm o rosto e o olhar voltados para o leitor. Outro 

elemento interessante da cena fotográfica foi a valorização do rosto, principalmente nas edições 

mais recentes, e dos cabelos, geralmente com comprimento, volume e esvoaçantes, dando um 

glamour a foto. A Figura 26 apresenta algumas das capas observadas.  
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Figura 26- Capas da revista Claudia 

Fonte: Montagem produzida com imagens de reprodução 

Notamos uma mudança na diagramação e no conceito estético da revista dentro do 

período observado, especificamente em 2012. Essa mudança vai desde a angulação das fotos, 

que mostrava a famosa de forma mais ampla – fazendo um corte na imagem um pouco acima 

dos joelhos –, ao tamanho e cor das fontes e disposição do texto sobre a imagem. A logo da 

revista, com o nome Claudia, também sofreu uma modificação, ainda que discreta, aumentando 

o tamanho da fonte. As revistas expostas na Figura 27 mostram essa mudança, sendo a primeira 

a edição de julho de 2011 e a segunda de julho de 2012.  
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Figura 27 - Capas comparativas da mudança de diagramação  

Fonte: Reprodução 

Nas revistas de 2011 e início de 2012 podemos notar uma diagramação mais “poluída”: 

o texto possui muito mais cores e tamanhos de fonte diferentes dentro de uma mesma frase. O 

itálico também é muito utilizando, dando destaque a algumas palavras. Sobre a disposição do 

texto, ele aparece inúmeras vezes em cima da fotografia da personagem. Essas revistas também 

possuíam uma pequena arte colorida, diferente com cada publicação, mas mantendo a frase 

“Ame sua vida”, que representava uma campanha para que as mulheres aceitassem melhor suas 

escolhas e amassem a vida que escolheram. Esse jogo de cores e a disposição das chamadas são 

as características visuais de maior diferenciação entre os títulos, que agora possuem melhor 

visual. A sensação que temos ao visualizar essas capas mais antigas é de muita confusão, em 

que o olhar se perde em tantas informações que pedem a nossa atenção.  

Considerando que parte da identidade da revista encontra-se nas chamadas principais 

das capas, também observamos e tabulamos o conteúdo na Tabela 1. Esses títulos em destaque 

tendem a apresentar um conceito chave da publicação, realçando uma reportagem especial e até 

mesmo sintetizando a publicação. Dessa forma, ela consegue atrair a atenção de possíveis 

leitoras. Na nossa observação, dividimos as 68 chamadas em 9 categorias, de acordo com a 

ideia central que cada frase expressava.  
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A maior recorrência divergiu bastante, em números, das demais. Elas transmitem ideias 

de realizações, autoestima e autovalorização da mulher, expostas em 30 capas. Isso revela 

coerência com a proposta base da revista que encontramos no mídia kit. Claudia faz um convite 

para a leitora dedicar-se a ela mesma e estimula a autoestima e confiança em suas ações. As 

frases como “Faça acontecer”, “Viva seus sonhos”, “Acredite em você” e “Você tem o poder” 

são alguns exemplos dessa categoria. Conceitos de estilo de vida também estão bem presente, 

e relacionam-se com realizações na vida da mulher. Portanto, essas chamadas foram 

contabilizadas juntamente às realizações. São propostas que estimulam o melhor 

aproveitamento do dia, evitar o estresse e ter mais energia. As chamadas “Lições de bem viver”, 

“Viva mais feliz” ou “Viva o novo”, por exemplo, foram contabilizadas nesse item.  

A segunda maior recorrência foi a das chamadas festivas, encontradas nas edições de 

aniversário da revista (em outubro) e nas de final de ano. O tom utilizado nas frases incentiva 

a leitora participar do momento de celebração, sendo assim, as capas e chamadas são alegres. 

“Vem pra festa! ”, “Feliz tudo! ”, “Tempo de celebrar”, “É festa” ou “Entre nessa festa” são 

alguns exemplos.  

Temáticas que envolvem amor, moda e beleza e maternidade, que seriam as temáticas 

mais clássicas das revistas femininas, também estiveram presentes, ocupando juntas cerca de 

27% das chamadas e concentrando-se nas revistas menos atuais. Também encontramos uma 

recorrência do agendamento do verão, estimulando cuidados com o corpo para a estação e 

seções especiais do horóscopo, sempre nos meses de janeiro, como também acontecia na década 

de 60.  

Nas revistas dos dois últimos anos da análise, 2015 e 2016, encontramos chamadas que 

não falavam individualmente à leitora. Elas se referiam a um coletivo feminino e assim as 

categorizamos. Elas foram: “Mulheres Extraordinárias” e “Poder feminino”.  A última categoria 

foi classificada individualmente, pois não encontramos nenhuma outra que se assemelhasse. O 

destaque principal foi dado ao nome da modelo Luiza Brunet, em que o subtítulo relava o caso 

de violência doméstica que sofrera. Portanto, ela indica um fato isolado do padrão que 

identificamos. Ela nos remete às capas da década 60, em especial da que contava a triste história 

de vida de Sophia Loren antes da carreira. A diferença aqui é que a triste história havia 

acontecido em tempos recentes, também mostrando força e determinação da artista.   
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Tabela 1 - Recorrência das chamadas de capa 

Categoria N° de capas % 

Realizações 30 44,1 

Celebrações e especial 9 13,2 

Amor 8 11,8 

Moda e beleza  7 10,3 

Horóscopo 5 7,3 

Maternidade 3 4,4 

Verão 3 4,4 

Coletivo feminino 2 2,9 

Celebridade  1 1,5 

Fonte: Go Read, de maio de 2011 a dezembro de 2016 

De um modo geral, as 68 capas observadas, principalmente as mais recentes, apresentam 

uma paleta de cores claras e pastéis sobre fundo também claro com a inserção em alguns títulos 

de cores mais vibrantes – como rosa ou vermelho que procuram dar ritmo à organização visual. 

As chamadas, título e textos circulam em torno da personalidade que estampa a capa oferecendo 

destaque a personagem principal. Verificamos que apenas quatro dessas capas fogem um pouco 

a esse padrão, atingindo cores mais intensas em sua composição visual. A mais recente, por 

exemplo, foi a edição comemorativa de 55 anos da revista, em outubro de 2016, na qual a atriz 

Claudia Abreu está encostada em um sofá vinho de veludo, fazendo com que esse prevaleça 

como fundo. A tonalidade vermelha vibrante também aparece na capa de julho de 2015, com a 

também atriz Paloma de Oliveira (reproduzida na Figura 26). Em ambas, as fontes utilizadas 

são brancas, dando contraste e destaque para as chamadas. As outras duas capas com cores mais 

fortes são de 2011 e 2012, em que o design gráfico era outro. Na Figura 28 podemos ver esses 

padrões.  
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Figura 28 - Capas da revista Claudia  

Fonte: Reprodução 

E ainda pudemos verificar que, majoritariamente, as mulheres retratadas nessas capas 

são de pele clara, brancas. Reforçando esta observação, a análise das capas computadas 

surpreendeu ao ser constatado que em apenas sete delas, entre as 68 observadas, ou seja, 

aproximadamente 10%, apresentaram mulheres com o tom da pele (um pouco) mais escura, 

que podem ser consideradas pardas ou negras. A branquitude, um conceito aplicado oriundo da 

psicologia social do racismo que define hegemonia branca sobre diversas áreas sociais 

(CARONE, BENTO, 2002) – é fato. Infelizmente, ela é uma forte característica da mídia 

brasileira; seguimos padrões e tendências europeias e norte-americanas. E dessa forma, 

deparamo-nos com uma ausência da miscigenação da representação de negros, índios e 

europeus que formaram os pilares da sociedade brasileira. 

Kellner (2001, p. 149) afirma que a ausência revela muito mais sobre o meio midiático 

que a constância, incitando que devemos ficar atentos ao que fica fora do conteúdo padrão, 

“pois frequentemente são as exclusões e os silêncios que revelam o projeto ideológico”. Dessa 

forma, partimos para uma análise mais profunda dessas poucas capas que saíram do padrão 

utilizado pela revista para verificar como essas representações se dão. O autor também afirma 

que a mídia está imbricada em relações de poder, reproduzindo interesses de forças sociais ao 

divulgar “imagens poderosas em termos de identificação que podem influenciar diretamente o 
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comportamento, criando modelos de ação, moda e estilo” (idem, p. 142). Nesse viés, nos 

propomos aqui a fazer uma leitura dessas capas de modo a identificar as produções culturais 

evidenciadas por Claudia. Ainda segundo Kellner (2001), para tanto seria necessária uma 

análise da conjuntura histórica para relacionar tais representações com determinados grupos e 

projetos políticos.  

Ler politicamente a cultura da mídia significa situa-la em sua conjuntura 

histórica e analisar o modo como seus códigos genéricos, a posição dos 

observadores, suas imagens dominantes, seus discursos e seus elementos 

estéticos-formais incorporam certas posições políticas e ideológicas e 

produzem efeitos políticos. (KELLNER, 2001, p. 76)  

Assim, fazendo uma breve contextualização baseada em autores que tratam mais 

profundamente o assunto, esse apagamento dos negros e miscigenados da mídia - que deveria 

ser mais condizente com a representação social - tem uma origem histórica que se desencadeou 

nos processos de formação da identidade nacional no período pós-colonial.  

Sodré (1999, p. 85) afirma que nesse processo foi necessária uma busca por uma 

identidade que configurasse a própria nação e dessa maneira “as teorias raciais transformaram-

se em ferramentas para a invenção de uma identidade nacional”. Apoiando-se em ideias de 

civilidade europeia, construiu-se uma percepção de progresso baseada na superioridade branca 

em detrimento da inferioridade dos negros e índios – que possuíam outro referencial cultural e, 

por isso, se distanciavam de alguns padrões europeus, como a religião, por exemplo.  

O incentivo ao processo migratório também constituiu esse processo que, além da 

vantagem econômica, viabilizava um “branqueamento” da população brasileira. Dessa forma, 

atribuindo aos não brancos características de atraso e incivilidade, construiu-se um ideal de 

identidade nacional composta por indivíduos brancos, num perfil parecido com o dos europeus. 

Hall (2014) afirma que as identidades nacionais constituem-se de representações, dessa forma 

seria possível criar uma proposta de realidade que divergisse da realidade em si - que seria nossa 

sociedade miscigenada. O autor considera que a identidade cultural seria uma comunidade 

imaginada.  

As culturas nacionais são compostas não apenas de instituições culturais, mas 

também de símbolos e representações. Uma cultura nacional é um discurso – 

um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações 

quanto a concepção que temos de nós mesmo. (HALL, 2014, p. 31)  

Percebendo esse processo, podemos constatar que há reflexos deles na constituição de 

nossa sociedade atual, em que a cultura branca tomou um lugar de mais valor. A mídia, como 

reflexo desse processo social, repercutiu e manteve essas representações, contribuindo para a 



139 

 

   

criação dessa identidade branca imaginada, tal como Hall relata. Essa análise de um meio 

massivo e representativo na imprensa nacional mostra marcas desse pensamento. Pelo formato 

que se estabelece nas edições, como mencionado, é perceptível que não só o meio impresso 

articula essa ideia, mas também o televisivo, a partir do qual as personagens em voga ilustram 

as capas.  

A pesquisadora Danúbia Andrade (2009) fala em sua dissertação do abismo que separa 

brancos e não brancos no Brasil e do racismo, que apesar de negado, poder ser verificado em 

análises como essa.  

Em nossa sociedade, o racismo aloja-se em novas modalidades institucionais 

encontrado na mídia dispositivo eficaz e sutil para sua propagação. 

Acreditamos que além de se estabelecer nas relações sociais sob a forma de 

exclusão (...), a discriminação racial e as manifestações que depreciam a 

identidade negra, como representante do imaginário das elites, têm seu lugar 

nos conteúdos midiáticos por meio de seus discursos e imagens.(...) Os meios 

de comunicação transmitem modelos culturais que excluem de suas instâncias 

de produção escalas consideráveis do público, recortando a diversidade 

cultural brasileira muitas vezes sob um olhar ideológico. Deste modo, o que 

apresenta como “cultura brasileira” exclui expressões da cultura negra ou, em 

outras oportunidades, as apresenta sob formas estereotipadas. (ANDRADE, 

2009, p. 37) 

A autora fala da mídia como instrumento de manutenção dessa dominação ideológica, 

que perpassou o século passado e se manteve nos dias atuais, gerando imagens negativas dos 

negros e reiterando discursos cotidianos de uma ideologia dominante. Neste mesmo trabalho, a 

autora aborda os estereótipos de negros explorados pela teledramaturgia nacional, relevando 

que os discursos muitas vezes não são lineares, comportando dualidades.  Essa constatação se 

faz relevante para nossa pesquisa mediante a estreita relação das personagens das capas com o 

universo televisivo, sendo que muitas delas são atrizes de novelas. Algumas questões podem 

ser levantadas aqui: se a novela abre espaço para a mulher negra em papeis subalternos, como 

elas serão destaques a ponto de sair na capa de Claudia? Como elas vão ser admiradas e 

invejadas? Como seu figurino ocupará vitrines de moda? Como haverá interesse por suas dicas 

de beleza e saúde?  

Um último conceito importante para abordamos antes de seguirmos para nossa análise 

é o que Sovik (2002, p. 6) fala a respeito da branquitude nas relações sociais cotidianas. “Ser 

branco exige pele clara, feições europeias, cabelo liso; ser branco é uma função social (...), 

permitindo trânsito, baixando barreiras”. Segundo a autora, esse papel de “ser branco” poderia 

ser concedido a não brancos sob certas condições econômicas e sociais. Essa visão compreende 

as capas mais antigas de Claudia que verificamos na plataforma online, numa clara tendência 
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ao “branqueamento”. Além disso, essa condição de não branco se respalda na fama e status 

alcançado pela personagem na sua carreira.  

4.2.2.1 – Pinceladas de miscigenação  

Das sete capas em que foram percebida uma ruptura no padrão de branquitude 

comentado, três delas são da atriz Taís Araújo, ou seja, quase metade das capas apresentam a 

mesma personagem, sendo dela a primeira e a última no recorte que utilizamos para a pesquisa. 

Se considerássemos somente essas capas conseguiríamos ver claramente uma mudança na 

forma de tratamento da temática, visíveis na composição estética das capas e no conteúdo da 

entrevista com a personalidade. Mas preferimos acompanhar esse processo na conjuntura, 

expondo as sete revistas em que percebemos a ruptura, em ordem cronológica, da mais antiga 

para a mais recente, para podermos tirar conclusões dos processos que Claudia incorpora e a 

maneira como ela expõe sua identidade.  

A primeira capa que vamos destacar aqui é apresentada na Figura 29, publicada em julho 

de 2012, em que conseguimos observar alguns padrões descritos por Sovik. A atriz Taís Araújo, 

reconhecida pelo pioneirismo em seus trabalhos, foi a primeira mulher negra a protagonizar 

uma novela na TV brasileira e logo depois foi protagonista na Rede Globo; também foi a 

primeira negra em um lugar de destaque no horário nobre da emissora. E foi também a primeira 

negra a apresentar o programa Superbonita, do canal GNT, integrado ao grupo Globo de TVs 

por assinatura.   

Na chamada de capa que se relaciona à matéria, uma pequena fala de Taís em destaque 

releva sua falta de tempo para preocupações estéticas, como a celulite. Na época, no ar como 

protagonista da novela das 19h da Rede Globo, o conteúdo da entrevista girou em torno de 

questões profissionais. Em 2012, como a atriz tinha acabado de ter seu primeiro filho, fez com 

que a maternidade também fosse foco na matéria. Como tradição na revista, as perguntas 

giraram em torno de temáticas como maternidade e profissionalismo e a conciliação desses 

papéis, mantendo-se sempre bela. Então, criou-se um espaço para perguntas sobre o corpo e as 

mudanças depois da gravidez e ainda outros cuidados estéticos. Uma abordagem recorrente no 

campo exploratório da revista.  

Atuando como empregada doméstica na novela, Taís respondeu sobre a mudança da 

legislação da classe, apontando diferenças no serviço entre os países desenvolvidos e os em 

desenvolvimento, caso do Brasil. A questão racial só foi mencionada de modo bem superficial 

na última página da matéria, sem qualquer tipo de fala ou participação da atriz, apontando 
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apenas diferenças genéricas entre brancos e negros. Na página, um profissional de estética deu 

dicas de beleza para mulheres negras, ensinando a modelar o cabelo como o de Taís na capa e 

falou sobre cores adequadas de maquiagem, indicando tons para serem utilizados e evitados na 

pele morena e negra.  

 

 

Figura 29 – Revista Claudia, capa julho de 2012  

Fonte: Reprodução  

 

Pensando nas preposições de Sovik (2002), percebemos que as condições estéticas de 

Taís Araújo nessa capa se afastam de um ideal de mulher negra que ronda o imaginário social. 

A autora afirma:  

Os meios de comunicação e os produtos culturais de massa veiculam a cultura 

hegemônica, em sua articulação instável de diferenças. O resultado, em geral, 

é de aparência branca, exatamente porque a branquitude continua sendo uma 

espécie de projeto para a Nação, uma autoimagem positiva. Resultado: na 

televisão, até os negros são brancos. (SOVIK, 2002, p. 7) 

A autora fala especificamente da televisão, mas essa proposição é perfeitamente 

aplicável nos outros meios que utilizam a linguagem visual. Percebemos um branqueamento de 

Taís, primeiramente, no sentido mais literal, pois a própria cor da sua pele está mais clara, seus 

traços marcadamente finos com auxílio de maquiagem e os cabelos esvoaçantes, apesar de 

ondulados, se aproximam mais do conceito de lisos do que de crespos. Suas vestimentas 

também lhe dão um ar de maior sofisticação, com a blusa mais folgada no corpo, de mangas 

mais longas e sem decotes, montando uma composição de maior seriedade. Talvez esse 

conjunto componha os elementos necessários para uma maior aceitação dessa imagem de 
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mulher, aproximando-a do seria uma mulher socialmente branca, concedendo-lhe a condição e 

status dessa.  

 

Figura 30 – Revista Claudia, capa de julho 2014 

Fonte: Reprodução 

Na segunda capa que destacamos, na Figura 30, publicada dois anos depois dessa 

primeira, em julho de 2014, encontramos condições bem parecidas com essas descritas, 

estampada pela também atriz global Dira Paes. Na época da capa, ela acabara de terminar uma 

novela da emissora e já estava escalada para uma minissérie e a entrevista focou bastante na 

sua atuação como profissional. Os cuidados com o corpo e beleza também foram destaque nas 

perguntas, principalmente devido à idade da atriz, que já passava dos 40 anos. A maternidade 

foi outra pauta da entrevista, que também se seguiu breve, como a de Taís. 

Paraense descendente de índios e negros, como consta na sua biografia na Wikipédia45, 

Dira possui traços marcadamente mestiços, permitindo a brecha para a última pergunta da 

entrevista, sobre preconceito regional, apesar de não fazer referências a características físicas 

da atriz. Na produção para a capa da revista percebemos os mesmos traços da anterior: cabelos 

lisos e bem arrumados com suavidade e leveza e pele mais clara, em sintonia com o fundo 

também claro. Ela está vestida com uma blusa discreta, em uma única tonalidade de alaranjado, 

que produz um belo contraste com o tom da pele da atriz e permite uma composição visual 

bonita com as fontes, em cores similares.   

                                                           
45 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Dira_Paes - Acesso em abril de 2017 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dira_Paes
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No mês seguinte, tivemos novamente uma capa estrelada por Taís Araújo. No entanto, 

essa possui características divergentes da primeira, que conta inicialmente com a angulação da 

foto, em plano aberto, diferente do padrão mais utilizado pela revista naquele período. Trajando 

um vestido de festa adornado por pontos de luz e posando de forma bem descontraída, como 

retratada na Figura 31, essa capa representa verdadeiramente a primeira “quebra” que 

percebemos em nossa pesquisa. Com os olhos fechados em uma gargalhada, Taís parece mais 

leve e descontraída. A imagem, com um fundo em um tom rose, ornando com o vestido, produz 

certo contraste com a pele da atriz, agora já não tão clara quanto na capa anterior. Além disso, 

seus cabelos estão bem curtos e sem movimento, revelando a naturalidade crespa. Pensamos 

que esse detalhe dos fios possa estar relacionado com a escolha do ângulo, que valoriza um 

contexto maior, corporal, não chamando tanta atenção para os cabelos como as capas costumam 

fazer.  

 

Figura 31 – Revista Claudia, capa de agosto de 2014  

Fonte: Reprodução 

Além da visualidade, o perfil da entrevista também foi bem diferente. Como 

característico, questões como beleza, maternidade, sucesso profissional e amor se mantiveram 

em pauta, mas assumindo uma perspectiva diferente, a da mulher negra. As condições raciais 

entraram em voga e a entrevista se baseou nessa perspectiva para debater a educação do filho 

quanto ao racismo, dicas de beleza para cabelos crespos e seu pioneirismo na televisão, em que 

negras ocupam espaços limitados.  
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Logo no início da matéria essa questão é abordada, colocando a fala da atriz que se 

sente orgulhosa por ser referência para a nova geração de negras, explicando assim o visual 

preferido, cabelos naturais. Na entrevista, Taís também fala sobre como é enfrentar o 

preconceito, que existe mesmo tendo um nível socioeconômico privilegiado e sendo famosa.  

As diferenças entre mulheres negras e brancas são muitas, segundo a pesquisadora e 

professora americana Bell Hooks, fazendo com que suas pautas de interesse sejam divergentes. 

Ela acredita que exista racismo entre as mulheres e afirma que as negras do século XX 

aprenderam a aceitar o sexismo como natural, pois a força que mais as oprimia era outra, o 

racismo (HOOKS, 2014). A pesquisadora também fala do emprego, principalmente acadêmico, 

da denominação “mulheres” em detrimento das mulheres brancas, como se não houvesse outros 

tipos de mulher. As designações “mulher” e “mulher negra” afastam as negras da categoria de 

mulheres, como se fossem menos mulheres por serem negras.  

Nesse mesmo ano, agora no mês de novembro, identificamos a quarta capa, 

apresentada na Figura 32, em que a personalidade de destaque se afasta do padrão de 

branquitude. Nela, a também atriz global, Débora Nascimento, na época destaque em uma 

telenovela do horário nobre, aparece centralizada sobre o fundo branco. De pele bronzeada, 

cabelos alisados de modo menos artificial e olhos cor de mel, a atriz pode ser considerada uma 

legítima representação da mulher miscigena brasileira: sua pele não é clara, mas seus traços 

aproximam-se do padrão repetido em outras capas ilustradas por loiras e brancas. Na matéria, 

nada que fuja do padrão vida amorosa, trabalho, superação e beleza.  
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Figura 32 – Revista Claudia, capa de novembro de 2014  

Fonte: Reprodução 

Interessante notarmos que mesmo não tratando, e nem sequer mencionando a questão 

racial, já não há mais um clareamento na tonalidade da pele da Débora como aconteceu com 

Taís na primeira capa observada, pelo contrário. A maquiagem e o contraste de fundo realçaram 

o tom moreno bronzeado nessa publicação de novembro. Esse mês também nos faz pensar na 

proximidade do verão e a ideia que essa estação remete: sol, praia e bronzeado. A cor da fonte 

utilizada em alguns destaques de chamadas também transmite essa sensação, em um dégradé 

de tons alaranjados, remetendo ao sol e ao verão. Dessa forma, a questão que seria racial foi 

tratada como um chamariz para a estação mais esperada do ano pelos brasileiros. Apesar de 

verificarmos um destaque no tom de pele da atriz, conseguimos perceber características 

descritas por Sovik que remetem ao branqueamento da personagem, como o cabelo esvoaçante. 

A roupa utilizada pela atriz também pode ser relacionada com o verão: a blusa é justa e recortada 

e de cores mais intensas, ornando com a tonalidade das fontes das chamadas e com a estação 

mais quente do ano.  

Esse ano de 2014 foi significativo em relação ao número de capas encontradas, sendo 

que três das sete capas apareceram nesse período. Curiosas a respeito, fizemos uma rápida 

pesquisa no Google buscando as seguintes palavras: racismo 2014 retrospectiva. Os resultados 

encontrados não nos espantaram. O ano foi marcado por diversos casos de racismo, tanto no 

âmbito nacional quanto internacional, com destaque para eventos ocorridos dentro do futebol 

em ano de Copa do Mundo no Brasil. A discussão sobre a temática foi levantada em diversos 
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aspectos, ampliando a visibilidade e importância de tratar o assunto. Como já falamos nos 

capítulos anteriores, a revista tende a sintetizar fragmentos do cotidiano, criando sua perspectiva 

sobre os assuntos e mantendo os leitores inteirados daquele contexto, mesmo que sua 

contribuição se limite a exposição de imagens multirraciais.  

Sobre o racismo, Andrade (2009) afirma que ele é constantemente negado pela mídia, 

só aparecendo quando se torna notícia. E foi exatamente isso que aconteceu na edição de 

dezembro de 2015, a quinta capa que verificamos apresentada na Figura 33. Publicada mais de 

um ano depois da anterior, essa pode ser considerada um marco na revista, dando um real 

destaque a questão do racismo e destacando o tom da pele negra. A personalidade da capa foi 

a jornalista da TV Globo, Maria Júlia Coutinho, que poucos meses antes da publicação sofrera 

discriminação racial nas redes sociais digitais.  

O caso ganhou repercussão nacional, mobilizando internautas a debaterem o tema e, 

consequentemente, levando a pauta para os meios de comunicação massivos tradicionais. 

Acompanhando esse processo, Claudia chama a atenção para o assunto na capa com a seguinte 

chamada: “Maju Coutinho e outras mulheres que contribuíram para transformar nossa visão de 

mundo em 2015”.  

 

Figura 33 – Revista Claudia, capa de novembro de 2015 

Fonte: Reprodução 

Na reportagem que faz referência a capa, o subtítulo já diz que a pauta é exatamente 

sobre as ofensas destinadas a jornalista: “Radiante apesar dos trovões, a jornalista do tempo 
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provoca a sociedade a refletir sobre a intolerância. Ao encarar os racistas, ela inspira até 

crianças”. Mantendo as características das matérias de capa da revista, a entrevista exalta o que 

torna a personagem inspiradora; nesse caso, o modo como Maju enfrentou o preconceito e 

trilhou sua carreira de sucesso. Como apontado anteriormente, o racismo midiático aparece em 

decorrência de ser notícia e é pouco explorado: mantêm-se o foco na valorização da vida pessoal 

da mulher e da profissional.  

Das capas analisadas até então, essa tem um destaque especial quando observamos a 

questão das cores e contrates, pois há uma nítida quebra do que vinha ocorrendo até então. 

Começando pelo fundo, o cinza é a tonalidade mais escura já vista até aqui, assim como a pele 

de Maju. Com os cabelos bem enrolados presos em um penteado simples, mas elegante, a 

jornalista apresenta-se muito bem produzida. A maquiagem ilumina alguns pontos específicos 

do seu rosto, dando um glamour à produção. O vestido usado por Maju também compõe a cena, 

branco com plumas, realçando o contraste com a pele, reiterando com linguagem visual a breve 

chamada que a revista propõe e o conteúdo da matéria.  

Essa superprodução nos faz refletir sobre a necessidade de manter um contraponto à 

ideia da negritude. Voltando novamente a fala de Sovik, na qual a autora afirma que ser branco 

algumas vezes não remete apenas a cor da pele e que esse status pode ser alcançado sob certas 

condições econômicas e sociais. Tivemos a sensação de que havia uma tentativa de 

compensação: o papel do branco, a hegemonia branca estampada na mídia estava ali 

representada por mulher negra, mas de posses e bem-sucedida, famosa e com alto poder 

aquisitivo, uma mulher de prestígio na sociedade. Andrade (2009) nos traz que: 

A sociedade contemporânea estabelece os meios de categorizar as pessoas e 

definir quais atributos são considerados comuns e naturais para os membros 

classificados a priori em cada categoria. Dentro de um determinando ambiente 

social, tem-se a expectativa de encontrar determinadas categorias de pessoas. 

Desta forma, quando um indivíduo nos é apresentado, os primeiros aspectos 

nele observados nos permitem prever sua categoria e seus atributos, isto é, sua 

identidade social. (ANDRADE, 2009, p. 30) 

Ou seja, a capa como identidade visual da revista, precisa ter atributos que chamem a 

atenção do seu público alvo. Nesse caso, a roupa e a produção fizeram a distinção de Maju. 

Talvez muitas leitoras, pertencentes às classes A e B não se sintam identificadas com a figura 

do negro, até porque, no Brasil, classe e raça são questões que estão muito relacionadas. Dessa 

forma, havia a necessidade de algo a mais que fizesse a personagem mais próxima de um querer 
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visual midiático. Até porque as pessoas querem nas revistas inspirações e motivações, elas 

buscam a beleza, é isso que chama e que vende.  

Das capas analisadas, a da Maju é, com certeza, a com maior glamour. Temos que 

considerar também que foi uma publicação do mês de dezembro, culturalmente festivo. Mesmo 

assim essas proposições que fizemos aqui cabem uma reflexão, precisamos pensar em todas as 

possíveis angulações da questão. O que poderia reafirmar nossa perspectiva é uma comparação 

com a sexta capa de destaque nesse trabalho, por exemplo. Ela foi publicada em março de 2016 

e trouxe a atriz global Camila Pitanga. Essa capa pode ser vista na Figura 34.  

+  

Figura 34 – Revista Claudia, capa de março de 2016  

Fonte: Reprodução 

É possível encontrar traços destoantes da anterior: num fundo claro composto pelas 

cores difusas de um espaço aberto, Camila aparece serena, cabelos escovados e esvoaçantes, 

lembrando bastante a capa de Débora Nascimento na edição de novembro de 2014. Sua pose é 

firme e demonstra porte, mas sua produção não tem o magnetismo da de Maju. As cores que 

compõem a capa ornam prevalentemente em tons claros, deixando o maior contraste a cargo da 

blusa com recorte diferenciado, de tom escuro. É como se Camila, por si só, conseguisse 

despertar interesse pela revista, sem precisar de elementos a mais na sua composição para 

equilibrar-se no padrão de branquitude exposto nas outras tantas edições.  

A chamada da matéria remete a uma Camila mãe e consciente das diferenças, num 

destaque à sua fala: “Crio minha filha para lidar com a diferença”. Autodeclarada negra, a atriz 
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milita contra a segregação racial e na época acabara de ser nomeada como embaixadora 

nacional da Boa Vontade da ONU Mulheres. A matéria segue mais ou menos a mesma linha 

das demais, valorizando a quantidade de trabalho e a forma como consegue administrar seus 

afazeres com a maternidade e o cuidado de si. O mais interessante que percebemos foi o convite 

feito pela revista à atriz, em que estimula a escrever um delicado manifesto feminista. Contando 

da sua criação pelo pai, em que ele não se intimidou ao assumir funções chamadas femininas, 

ela estabeleceu sua visão de mundo num ambiente de possibilidades e liberdade. Dessa força, 

afirmou acreditar num mergulho em nós mesmos, longe de imposições para que a igualdade 

vire normalidade. O empoderamento das mulheres também foi citado pela atriz como uma 

maneira de fortalecimento das mulheres, promovendo a união. Mesmo com essa abertura, a 

questão racial não recebe qualquer destaque.  

A sétima e última capa que apresentaremos aqui traz uma questão inédita nesses 55 

anos de publicação, um casal negro na capa, exposta na Figura 35. Mesmo que a questão da 

representação negra esteja bem apagada nas capas analisadas, a edição de junho de 2016, mês 

dos namorados, trouxe o casal de atores negros, Taís Araújo e Lázaro Ramos, casados e pais de 

dois filhos. Diante da pesquisa feita até aqui, acreditamos que Lázaro tenha sido o primeiro 

homem negro na capa de Claudia, rompendo muitas concepções constituídas até então. 

Conseguimos encontrar, fora do escopo da nossa pesquisa, outras duas capas com casais, ambas 

da década de 80 e ambos brancos. Parece, então, que essa edição representou uma quebra do 

padrão que se perpetuava por décadas. A representatividade do casal no cenário televisivo é 

forte, estrelando novelas e seriados, além de uma peça em cartaz nas principais capitais do país. 

A pauta da matéria foi justamente essa, explorando a relação de casais que trabalham juntos e 

como funciona esse tipo de relacionamento, tanto no âmbito pessoal quanto profissional.  
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Figura 35- Revista Claudia, capa de junho de 2016  

Fonte: Reprodução 

Outro diferencial dessa capa é que, apesar de bem produzidos e trajando vestes de gala, 

não percebemos mais um branqueamento na cor da pele ou alisamento nos cabelos. Ao 

contrário: o ângulo valoriza o leve contraste entre ambos com um fundo cinza claro; e os cabelos 

de Taís estão presos num penteado simples, mas elegante, como o de Maju, valorizando o 

comprimento dos cachos e deixando em evidência a raiz natural.  

Nas questões estéticas, essa capa lembra a de Maju, mas quanto ao conteúdo elas se 

divergem, não havendo qualquer tipo de menção à questão racial. Ao visualizarmos essa 

publicação pela primeira vez, ainda exposta na banca, pensamos imediatamente em uma maior 

abertura para a representatividade da negritude na revista. Mas agora, nos vêm outra questão: o 

apagamento da identidade negra. Mesmo preservando algumas características estéticas, como 

os cabelos e tons de pele, não abordar uma questão tão em voga e pauta de diversas discussões 

no cenário nacional talvez se aproxime mais de um apagamento. Como se o casal, com todos 

os méritos do trabalho e talento, tivesse conquistado um lugar privilegiado, um lugar 

predominantemente ocupado por brancos, de modo que diante de uma posição relevante 

econômica e social pudessem deixar a identidade negra.  

Finalizando esse tópico, já temos algumas observações parciais a destacar, que irão 

contribuir para uma melhor composição das conclusões. Esses setes destaques contrastam com 

as outras 61 publicações que se alinham ao padrão de branquitude. Mesmo já observando 
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figuras negras e mestiças nas capas nos últimos anos, podemos considerar que é um fenômeno 

recente. Barbosa e Silva (2009) fizeram uma pesquisa nas capas da revista Claudia no ano de 

2008 e não encontraram nenhuma representação negra. Não podemos negar certo avanço nesse 

sentido, mesmo que lento e bem tímido.  

Apesar de essas capas serem simbólicas, elas não envolveram nenhuma questão quanto 

a identidade negra e os discursos sobre racismo, tanto que apenas a de Maju fez referência a tal 

temática na capa. Quanto ao conteúdo, apenas duas mencionaram a temática, a segunda capa 

de Taís e a de Maju. Mesmo estampando indivíduos negros, sua representatividade como tal é 

diminuta, aproximando-se mais do padrão branco hegemônico. Os autores falam sobre essa 

questão:  

O mito da democracia racial forja a crença de que a pessoa negra não enfrente 

problemas no interior da sociedade brasileira, tendo em vista que não existem 

distinções raciais e as oportunidades são iguais para todos. (BARBOSA; 

SILVA, 2009, p. 49)  

Os autores também afirmam que o papel dos meios de comunicação nesse processo é 

de construção de uma realidade na sociedade, influenciando o pensamento social ao definir 

pautas e conteúdos. Tais capas, dessa maneira, seriam uma forma de forjar uma representação 

da miscigenação, que na verdade é apagada num placar de 61 a 7. “A discriminação racial na 

sociedade brasileira manifesta-se, muitas vezes, não em comportamentos que podemos 

observar ou detectar, mas exatamente na sua ausência” (BARBOSA; SILVA, 2009, p. 64), 

fazendo do silêncio uma maneira de manutenção da branquitude.  

Encerrando esse tópico, Hall (2003) faz uma proposição que é válida para reflexão, 

pensando na cultura que estampa capas de revista, que é previamente filtrada por um processo 

mercantil e de estereótipos, não constituindo as reais identidades individuais: “Ela é uma arena 

profundamente mítica. É um teatro de desejos populares, um teatro de fantasias populares. É 

onde descobrimos e brincamos com as identidades de nós mesmo, onde somos imaginados” 

(HALL, 2003, p. 348). Dessa forma, podemos encarar a revista como um reflexo do imaginário 

da sociedade, produzindo um discurso alinhado ao padrão dominante e mostrando com muita 

cautela aquilo que na verdade, quer se manter escondido.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisarmos as publicações de Claudia, percebemos que é um exemplo concreto do 

processo econômico que consolidou o formato das revistas no mercado brasileiro. Diante do 

breve histórico que levantamos no início do trabalho, vimos que a estruturação das revistas que 

conhecemos hoje foi possível, primeiramente, devido aos processos de urbanização e 

industrialização vivenciados principalmente no início do século XX nas cidades. Elas surgiram 

integrando os espaços urbanos em expansão, disseminando comportamentos e atuando 

diretamente com o público leitor de modo a refletir conteúdos ligados ao cotidiano da 

sociedade.  

O histórico da revista Claudia abordado por outros pesquisadores e pela nossa análise 

do material da década de 1960, mostraram que o lançamento da revista sinalizou a expansão 

feminina na sociedade brasileira com uma representação midiática segmentada. Como sua 

proposta foi pensada para mulheres da classe média urbana, seu discurso ia ao encontro de 

novos artigos no mercado, principalmente da indústria nacional. Em tempos em que a referência 

a modernidade conquistava cada vez mais espaço, otimizar o tempo e obter instrumentos para 

facilitar atividades laborais do lar ganharam a atenção dessas donas de casa.  

A revista foi pioneira no mercado brasileiro, inovou em muitos aspectos, principalmente 

ao desvincular do lar e da família a felicidade e realização da mulher. Mesmo dando grande 

importância ao âmbito do lar, a revista incentivava um pouco a individualidade feminina e a 

cumplicidade nas relações conjugais. Com a coluna da jornalista Carmen da Silva, tratou de 

pautas feministas num cenário onde a própria editoria da revista era, em grande maioria, 

composta por homens. Isto, de certa forma, deu à revista um caráter muitas vezes ambíguo, pois 

ao mesmo tempo em que reportagens buscavam este espaço de independência e expansão do 

mercado de trabalho feminino, esbarrava em reportagens que depreciavam a atuação e 

limitavam a expressão da mulher. 

Em suas páginas, percebemos a naturalização do processo de consumo, em que era 

destacado a importância dos novos produtos para os rumos que a vida moderna tomava. Porém, 

esses bens não estavam apenas em propagandas, mas também nas pautas das reportagens. Isso 

indica um forte comprometimento entre a expansão do comportamento feminino e o consumo. 

O discurso empregado várias vezes por Claudia foi do valor de uma boa dona de casa, que está 

em saber como gastar e aproveitar as promoções. A economia que antes rondava o imaginário 

social, sendo uma virtude das esposas e sinal de respeito ao marido provedor, modifica-se para 
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a sabedoria na gestão desses gastos. Nesse contexto, ela se torna instrutora, ensinando como e 

com o que gastar, e colocando-se sempre como a amiga que indica em suas páginas as inúmeras 

vantagens de cada produto que apresenta.   

Conseguimos observar, também, nessa proposta de valorização dos produtos os 

benefícios da modernidade, que iniciava um processo de aceleração nas formas de produção e 

de consumo, impingindo velocidade para a realização das tarefas. Os produtos apresentados nas 

primeiras edições são essencialmente facilitadores, que entram na realidade brasileira quando 

as mulheres começam a se movimentar para otimizar o tempo e exercer outras atividades. 

Mesmo diante de dualidades, o que não podemos negar é que Claudia foi um marco na 

história da imprensa feminina. Ela foi pioneira ao abrir espaços de diálogos e dúvidas, portando-

se como uma verdadeira amiga. Nesse momento de efervescência e rupturas dos anos 60, tal 

canal se destacou como um meio de construção da nova mulher que emergia, abordando 

temáticas polêmicas para a época.  

Mas, de forma geral, nesse primeiro momento da análise, percebemos um forte poder 

de generalização das mulheres, que apesar da abertura para algumas questões provocadas por 

Carmen, mostrava como ainda era limitante ser mulher. As atividades cotidianas e a moda, 

principalmente, contribuíram fortemente para direcionar às leitoras características essenciais. 

Mesmo com o discurso de transição identificado, a valorização da dona de casa como gestora, 

e posteriormente uma mulher com interesses mais individuais, a intenção de padronização de 

comportamentos é clara. Esse processo nos indica um acompanhamento dos movimentos de 

mercado. A crise da mística feminina (FRIEDAN, 1971) e a ruptura do confinamento no lar, 

cederam espaço para a preocupação estética e cuidados com o corpo.  

Nas revistas mais recentes, as dos anos 2010, os processos de padronização se 

mantiveram presentes. Apesar de existir uma maior abertura para possibilidades, nas quais as 

escolhas e os estilos são mais livres, a aparência e a moda são colocadas como parâmetros a 

serem seguidos. Por estarmos diante de um novo processo de consumo, muito mais consciente, 

há diferenças quanto ao que se compra. Hoje, são outros valores. Claudia, assim, estima a 

aquisição de peças básicas, fala sobre as possibilidades de combinações e apresenta bens e 

serviços que tem preço mais em conta.  O consumo se relaciona, agora, a bens para uso 

individual, principalmente moda e beleza.  

Os discursos sobre o corpo também estão bem entranhamos nesse modelo a ser seguido. 

Ao mesmo tempo em que a mulher conquistou certa independência, a aparência ganhou mais 



154 

 

   

rigor. Suas atividades de relativa liberdade, em relação a padrões passados, como o trabalho e 

lazer associam-se com a aparência externa. O cuidado com o corpo, num padrão estético 

esbelto, toma força nas páginas de Claudia e são colocados como grandes aspirações e também 

como meios da conquista da felicidade. Os desejos dessa nova mulher estão diretamente 

relacionados com esses processos de enquadramento, onde existe a roupa e a maquiagem 

adequadas para o trabalho ou para um primeiro encontro, por exemplo.  

Apesar de diferentes dos apresentados na década de 60, ainda existe um tutorial, 

atualizado aos novos tempos, de como realizar qualquer atividade. A educação dos filhos, o 

pedido de promoção no emprego ou o delineado gatinho nos olhos têm fórmulas precisas 

descritas na revista. Foi bem recorrente nos depararmos com a apresentação de um caminho a 

ser seguido para a conquista de diferentes metas. Uma rota para felicidade, para o sucesso 

profissional, para a estabilidade do casamento, para manter a chama do amor acesa, entre tantas 

outras. 

As revistas femininas, em especial, pela segmentação de públicos, conseguem uma 

abordagem bem mais padronizadora, pois os assuntos tratados são muito específicos – 

delimitando o interesse e o desejo das leitoras. Outra característica que se manteve foi o recorte 

da realidade, que segue interesses bem específicos da publicação. Dessa forma, Claudia 

trabalha com uma pincelada de reproduções de elementos culturais, recortando o mundo em 

interesses e alimentado uma ideia do que seria relevante ou não. Observamos em ambos os 

momentos da pesquisa esse tipo de abordagem, principalmente quanto aos movimentos 

feministas de cada período. Como se o conhecimento superficial fosse suficiente para suprir a 

necessidade de estar informado, evitando as curiosidades pelo não trato do assunto e reforçando 

a característica de diálogo com o cotidiano. 

Mesmo passando por essas tendências a generalização, a mulher apresentada por 

Claudia nos anos 2010 é plural. Ela tende a assumir diversos postos e executa-los com destreza. 

Se a mulher antes vivia um processo de incompletude, com perspectivas de futuro 

determinadas, hoje acontece justamente o oposto: com os movimentos por maior liberdade de 

exposição e circulação nos espaços, a mulher passou a se inserir na sociedade de forma a 

absorver diversos papeis ao mesmo tempo. A crise agora parece saber lidar com tantas 

perspectivas e formas de realização. Parece haver um estereótipo de que a mulher atual precisa 

se satisfazer em todas as atividades que agora assume e precisa que tudo seja bem executado.  
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Encontramos algumas dualidades na revista sobre esses amplos papéis. Dilemas de 

maternidade e trabalho são os mais representativos nesse sentido, apresentando os vários 

aspectos de cada uma das possibilidades. Nesse sentido, as reportagens de capa cumprem um 

papel altamente sedutor e fantasioso, apresentando as celebridades como grandes exemplos de 

conciliação entre todos os papéis que caberiam a uma mulher moderna administrar: 

maternidade, trabalho bem executado, beleza, juventude e plenitude no relacionamento 

amoroso. Apresentando esses posicionamentos duais, Claudia busca uma resolução comum 

para tais casos.  

Se desde que surgiram, já encantavam o público com impressões sedutoras de imagens 

e pautas mais leves para o entretenimento, hoje, com a avançada tecnologia gráfica, a 

visualidade das capas se tornou uma embalagem chamativa para a apresentação e venda do 

produto revista. O tipo de papel utilizado, com verniz, também oferece maior qualidade à 

impressão, com brilho e estética bem elaborada. Muitas edições contam com brindes de 

patrocinadores, estimulando ainda mais sua visualidade. Num mundo em que as imagens falam 

mais diretamente que as palavras impressas, as capas das revistas são o grande atrativo em uma 

banca. Mais atrativo ainda seriam suas personagens estampadas. Sorridentes e com os cabelos 

ao vento, elas são conhecidas e reconhecidas pela sua atuação na grande mídia.  

As celebridades muito conhecidas no cenário nacional tornam-se objetos de desejos nas 

capas, em que é valorizado a juventude, a beleza, o corpo magro e o trabalho bem-sucedido. 

Nas páginas de Claudia, suas vidas espetaculares são apresentadas como realidade sedutora e 

possível. A partir do momento que deixam seus personagens da televisão para trás, são nas 

páginas da revista que elas se tornam mais próximas das leitoras. Ali, suas vidas tornam-se 

mercadorias que vendem a fórmula da felicidade. Como na revista as personagens são 

referências coletivas, elas se transformam em alusões para a projeção de necessidades.  

Quanto às capas, ainda há mais um elemento que merece destaque. A consolidação 

profissional é uma característica marcante na escolha das famosas. Além da visibilidade estar 

em alta no período da capa, como comentamos, celebridades instantâneas não tem seu rosto 

associado à Claudia. A consolidação da revista como marca fez com que sua aposta fosse nas 

personagens já consagradas, evitando qualquer desvinculação a linha seguida pela revista. Isso 

nos remete também a idade dessas mulheres de capa, raramente com menos de 30 anos.  

Quanto a idade, identificamos uma ruptura. Apesar do público alvo da publicação 

permanecer basicamente o mesmo quanto ao perfil social, as leitoras de Claudia hoje são mais 
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velhas que as da década de 60. Apesar de não termos números precisos quanto ao perfil etário 

da década de 60, no “Claudia Responde” foi possível identificar algumas características dessas 

leitoras. Elas tinham cerca de 25 anos (algumas bem mais novas) e manifestavam bastante 

interesse no casamento e constituição de uma família. Como vimos no Capítulo 3, a maioria 

das leitoras hoje possuem mais de 55 anos.  Essa diferença revela tanto mudanças no 

comportamento feminino quanto no conteúdo da revista, remetendo a uma questão central que 

tange nossa pesquisa.  

As temáticas da publicação tendem a se relacionar diretamente com suas leitoras. Se 

hoje percebemos a valorização do mercado de trabalho, do relacionamento amoroso e da 

maternidade, podemos considerar que esse público feminino atual já passou pelos estudos, 

buscando-se qualificar-se primeiro, e adiando projetos pessoais. Assim, esse momento para a 

leitoras é a de concretização dos sonhos e realização dos seus objetivos já definidos. A mulher 

na década de 60 se opunha a esse perfil. Elas eram mais jovens, algumas pensavam nos estudos 

e na atividade profissional, mas se preocupavam essencialmente com o casamento.  

O processo de individualização que vivemos hoje, com produtos e serviços mais 

personalizados e com a finalidade de satisfazer o indivíduo, também consolidou uma nova pauta 

em Claudia: a chamada a individualização e busca pela plenitude com o amor próprio e 

autovalorização. Essa talvez seja a característica de maior valor para mulheres, estimulando-as 

tomar frente de suas ideias e concretiza-las. A maioria das chamadas de capas indica essa 

questão. Esse processo releva uma leitora mais interessada em resolver seus próprios dilemas e 

posteriormente, fazer a diferença com sua atuação. A realização pessoal é colocada como o 

primeiro status da mulher atual, como sua primeira etapa para o amadurecimento.  Essa questão 

ficou ainda mais interessante quando verificamos esse discurso no mídia kit. As palavras 

utilizadas foram muito próximas às de Carmen em sua primeira coluna, em 1963, “A 

protagonista”. A ideia prevalente em ambos é similar, estimulando a mulher ser protagonista 

da própria vida. Um discurso que teve início há meio século ainda está bem entranhado na base 

que se constitui a revista.  

A questão da ruptura na idade das leitoras infere ainda em outra questão sobre as pautas. 

A juventude remete à ainda descoberta do mundo e das possibilidades e também da participação 

na construção desse processo. A consolidação pessoal e estabilidade de vida limam parte desses 

desejos e mudam percepções. Dessa forma, as discussões transgressoras que borbulhavam nos 

anos 60 já não estão presentes mais nas revistas atuais.  
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Percebemos que nos últimos anos de análise há ações e reportagens que relevaram maior 

envolvimento político, com pautas sobre aborto e conceitos de direita ou esquerda e ativismo 

feminino. Será essa a transgressão da revista atual? Revelando-se mais imersa no cotidiano, a 

revista propõe um novo formato de pautas, em que os interesses das mulheres são mais amplos. 

É importante considerarmos que vivemos num momento em que a política está entranhada no 

dia a dia dos brasileiros. Nessa metade dos anos de 2010, falar sobre política substituiu o velho 

comentário sobre o clima quando nos deparamos com alguém nos elevadores ou no ônibus. 

Essa nova conotação em Claudia transforma-se, assim, em mais uma adaptação ao cotidiano, 

de modo a manter suas leitoras a par dos acontecimentos.  

Então, será que paramos no tempo? Percebemos que o conteúdo em parte transgressor, 

com abordagens de rupturas do comportamento e das conquistas femininas, descritos por 

Claudia dos anos 1960 não foram atualizados aos novos processos que se desencadeiam. Seu 

discurso base atual ainda é muito próximo daquele de meio século atrás, onde o papel das 

mulheres na sociedade era diferente. Assim como suas aspirações, seus pensamentos e 

comportamentos.  

Nunca antes se falou tanto sobre o feminismo, questões raciais, homossexualismo, 

identidade de gênero, liberdade de circulação nos espaços urbanos e no medo, no assédio e no 

abuso sofrido pelas mulheres. A igualdade no mercado de trabalho e nos salários também são 

fortes discussões atuais que não receberam tanto destaque na revista, mesmo a temática estando 

dentro do escopo que ela trata. As ansiedades voltam para a realidade das mulheres que agora 

têm, legalmente, os mesmos direitos que os homens, mas ainda vivem realidade diferentes.  

Claudia, apesar do pioneirismo com Carmen da Silva na primeira década e o 

engajamento no estímulo a independência financeira e pessoal da mulher, dá pouca voz as 

principais questões que ainda rondam o imaginário social. Isso está se modificando, mas ainda 

há limitações para adoção de uma abordagem mais direta. Se nos últimos anos aumentaram os 

debates que envolvem questões de minoria (que não se refere a número e sim a 

representatividade social), principalmente em virtude da dinâmica de produção e disseminação 

de conteúdos possibilitada pelos meios digitais, esse espaço ainda é bem limitado em um grande 

veículo de comunicação como Claudia.  

A hegemonia cultural presente na revista em suas pautas e capas, não representam os 

novos caminhos que a sociedade discute e apresenta. A própria revista Claudia, direcionada 

para a “mulher brasileira” não se corporifica como mulher negra ou miscigenada. As capas 
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mostraram isso claramente, relevando um discurso que está alinhado ao padrão dominante. Com 

raízes históricas da colonização, os valores de branquitude se perpetuam. Apesar de não 

mencionar, Claudia, que tem como proposta, desde seu lançamento, ser uma amiga da leitora, 

prioriza as amigas brancas, pois são delas as muitas capas apresentadas e são para elas os 

tutoriais de maquiagem, cabelo e moda, encobrindo traços da nossa miscigenação.  

Porém, como essas temáticas estão na pauta de discussões cotidianas, acreditamos que 

Claudia deverá promover maior abertura em breve, quando ocorrer algo que gere comoção 

(como com Maju) ou quando não der mais para ignorar tais fatos. A tendência da revista é 

acompanhar esses processos e abordar à sua maneira o relato desses casos.  Entre permanências 

e rupturas, Claudia se atualiza aos novos tempos e às novas mulheres, mantendo-se próxima 

aos fatos cotidianos. Porém, é uma mídia que domestica, utilizando em suas abordagens mais 

diferenciais pautas que se popularizaram nas redes sociais e na internet. Ela não transgrede, ela 

apenas repercute o que já está pairando sobre a sociedade.  

Este estudo nos mostrou, principalmente, o quanto Claudia, uma revista impressa, 

ainda é um objeto de consumo desejado mesmo há 55 anos nas bancas. Qual seria, então, essa 

fórmula editorial que manteve a revista por tantos anos? Suas estratégias de manutenção 

perpassam um discurso suave às leitoras, valorizando um universo ainda místico que engloba 

todos os atributos que fariam da mulher realizada. A belas imagens produzidas em pautas que 

prometem uma eterna juventude, onde seremos magras, belas e bem-sucedidas são 

provavelmente o que encanta.  

Sem grandes preocupações concretas que mudariam esse ciclo de completude, a revista 

nos leva à reflexão do quanto mais poderia ser abordado nesse tão maravilhoso e mutável 

universo feminino, onde o chamariz perpassa um imaginário construído pelos próprios 

discursos midiáticos.  
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