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Resumo 
 
A forma de os indivíduos entenderem e vivenciarem o amor não é a mesma. Cre-se na ideia 
de que estamos na pós-modernidade e, em nessa época, parece que mais uma forma de amar 
e pensar o amor foi concebida. A sociedade pós-moderna tem como uma de suas 
características marcantes a forte relação com a mídia, portanto, o presente trabalho tem por 
objetivo investigar como duas revistas de fofoca, ou sobre celebridades, que são veículos de 
comunicação de massa, constroem uma representação do amor. Escolhemos trabalhar com 
as revistas Caras e Contigo, utilizando a análise de conteúdo como metodologia de 
pesquisa. Ao cabo de nossos estudos, descobrimos que a tão reputada liquidez, para alguns 
a marca do amor pós-moderno, não está tão presente nas páginas das revistas analisadas. 
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Introdução 

 

Existe, no meio acadêmico atual, a tendência a se acreditar que o amor não é um 

sentimento inerente ao ser humano e vivenciado da mesma forma por todas as pessoas. A 

noção de amor, na realidade, é vista pela maioria dos estudiosos como construída e 

influenciada pelo imaginário, pelos costumes, crenças e valores sociais nos quais os 

indivíduos estão inseridos.  Para Beall e Sternberg, por exemplo,  

 

O amor é definido de forma diferenciada em função da cultura onde tem 
lugar, os significados do amor dependem do período histórico, da 
temporalidade e das especificidades culturais subjacentes à sua concepção. 
Para outros teóricos, os atores sociais têm concepções, ideias e 
pressupostos sobre o que é o amor, produzindo diferentes efeitos na forma 
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como a relação se dará, e também é a partir daqueles pressupostos e 
concepções que a relação é interpretada. O amor se apresenta, portanto, 
como um conceito criado, multidimensional, discursivo e produzido 
socialmente (FERREIRA, 2009, p.1). 

 

As relações, assim como a noção de amor, também são construções sociais, a partir 
do momento que precisam de um grupo de indivíduos para existirem: 

 

Guareschi (1996, p. 82) define relações como uma “ordenação, um 
direcionamento intrínseco de uma coisa, em direção à outra, trata-se de 
um conceito que se aplica a uma realidade que não pode ser ela mesma, 
sem que haja uma outra coisa”. Nas relações sociais, então, não podemos 
entender uma relação de um único individuo, já que para haver a relação é 
necessário um outro (ou outros) para sua existência (FERREIRA, 2009, 
p.1). 
 
  

Pode-se inferir, então, que, assim como a concepção de amor, a concepção, a 

vivência, e a importância que as relações amorosas possuem não são universais; elas variam 

de acordo com as culturas e sociedades nas quais essas relações ocorrem. 

Não devemos nos esquecer de que o tempo histórico também influencia a concepção 

e vivência tanto do amor quanto das relações amorosas. Na atualidade, vive-se o que muitos 

estudiosos chamam de pós-modernidade. Para alguns, a contemporaneidade é marcada pela 

busca perpétua do gozo imediato, do prazer instantâneo. Lipovetsky é um dos teóricos a 

defender essa ideia, afirmando que saímos da “sociedade do dever” para a “sociedade pós-

moralista”, a qual vive em função do bem-estar consumista (ESPERANDIO, 2007, p. 63). 

Esse estilo de vida, ao que tudo indica, é sustentado em grande parte pela mídia, inclusive 

no que se refere aos relacionamentos amorosos: 

 

Filmes, novelas e até mesmo propagandas estabelecem modelos de 
relacionamentos, que acabam sendo seguidos por grande parte da 
população. Muitas vezes, não há sequer um questionamento se eles são de 
fato a melhor opção. Indivíduos que não se submetem a esses modelos 
encontram dificuldades em estabelecerem relações (ALMEIDA; 
OLIVEIRA, 2007, p. 137). 
  

Tendo todas essas afirmações em mente, ocorreu-nos questionar como exatamente a 

sociedade ocidental hodierna retrata seus relacionamentos amorosos na mídia. Mais ainda: 

estaria a mídia perpetuando uma concepção de amor fugaz, ou líquido, como diz Bauman 

(2004), através de seus veículos, e, dessa forma, influindo na forma como os indivíduos da 
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sociedade ocidental vivenciam e compreendem o amor? Essas não são, no entanto, as 

únicas questões levantadas pelo presente trabalho.  

Resolveu-se fazer a análise acima mencionada através do estudo de notícias sobre 

celebridades. Mas por quê? Para Morin (2007) os olimpianos (forma como o estudioso se 

dirige aos famosos) são figuras extremamente influentes em nossa sociedade. Sua forma de 

pensar e agir acaba tendo grande poder junto ao público, o qual se interessa, segundo o 

erudito, grandemente pelas vidas e trajetórias daqueles que têm lugar no tapete vermelho. 

Assim sendo, julgou-se significativo averiguar como a mídia faz uso dessas figuras tão 

representativas e significantes socialmente para elaborar seu discurso acerca do amor. 

Foram analisadas, ao todo, dez edições, sendo cinco de cada título. As revistas 

foram publicadas no mês de julho do ano de 2011. Aqui uma observação se faz necessária: 

no mês de junho de 2011, o último dia do mês caiu na mesma semana do primeiro dia do 

mês seguinte. Assim sendo, a revista Contigo escolheu publicar sua edição dessa semana 

com a data do dia 30 de junho, enquanto Caras publicou a sua edição datada de 01 de julho. 

A fim de obter um número equilibrado de exemplares e de poder avaliar como as duas 

publicações tratavam do mesmo período de tempo, considerou-se, nessa pesquisa, a edição 

de 30 de junho da Contigo como a equivalente à do dia primeiro de julho da Caras. 

Convencionou-se, destarte, contar o exemplar da Contigo do dia 30 de junho como 

pertencente à primeira semana do mês sete. 

A metodologia escolhida para ser aplicada nesse trabalho foi a análise de conteúdo, 

uma vez que há autores que julgam estar tal metodologia apta a ajudar-nos “a entender um 

pouco mais sobre quem produz e quem recebe a notícia e também a estabelecer alguns 

parâmetros culturais implícitos e a lógica organizacional por trás das mensagens” 

(SHOEMAKER; REESE, 1996 apud HERSCOVITZ, 2007, p. 124).  

Herscovitz afirma, ainda, que, ao fazer uso da análise de conteúdo, o pesquisador 

necessita ter em mente as seguintes perguntas: o que diz a mídia? Para quem? Em que 

medida e com que efeito? Tais questionamentos são levados em conta em nosso estudo e 

suscitaram a criação de algumas perguntas de pesquisa, as quais, de acordo com Herscovitz 

(2007), são de grande auxílio neste tipo de pesquisa.  No momento de criar tais perguntas, 

foi necessário pensarmos sobre a pluralidade dos modelos de amor que reinam na pós-

modernidade: nosso ideário de mundo permite grande liberdade no que se refere ao amor, 

fazendo com que vários paradigmas coexistam (FERREIRA; FIORINI, 2009). Ou seja, não 

há uma ideia única de amor a reger as regras afetivas da contemporaneidade. No entanto, 
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vários teóricos acreditam haver uma característica forte que predomina sobre os demais 

paradigmas: a instabilidade no campo amoroso.  

Em outras palavras, vários teóricos concordam com Bauman (2004) quando este 

afirma que há liquidez no amor contemporâneo. Assim sendo, surge a primeira pergunta de 

pesquisa: a liquidez do amor (BAUMAN, 2004) transparece nas páginas das revistas? A 

segunda pergunta nasce como um complemento da primeira e em razão da mesma reflexão 

que a originou: como Caras e Contigo, revistas que nasceram em uma sociedade pós-

moderna, abordam o amor em suas páginas? A terceira pergunta surgiu devido às leituras da 

obra de Morin (2007), o qual afirma ser o amor entre um homem e uma mulher o arquétipo 

predominante de nosso tempo: a família é deixada de lado nas revistas estudadas, em 

detrimento do amor romântico e do casal? A última pergunta a ser aqui exposta, por fim, 

nasceu também das leituras da obra de Morin (2007), o qual afirma ser a cultura de massa 

obcecada pelo amor. Baseando-nos em tal afirmação, decidimos checar o seguinte: o amor 

recebe muita atenção informativa, ou seja, recebe destaque nas revistas aqui analisadas? 

Nossa pesquisa, portanto, visa responder às perguntas acima expostas. 

A análise que possivelmente nos levará às respostas dos questionamentos expostos é 

composta de elementos qualitativos e quantitativos. É de suma importância deixarmos 

claros que o presente artigo faz parte de um trabalho maior, de cunho monográfico, e, por 

motivos de espaço, traz apenas as análises e os resultados equivalentes à análise qualitativa 

da pesquisa. No futuro, pretende-se escrever um segundo artigo, o qual explicitará as 

discussões e análises referentes à componente quantitativa desse estudo. No presente artigo, 

foram analisadas as capas das edições estudadas, assim como todas as matérias e notas que 

apresentaram conteúdo relacionado ao amor.  

 

Análise das capas e análise quantitativa 

 

As capas de revistas são tidas por muitos como a vitrine dessas publicações e, de 

acordo com Cardoso, são “[...] um território movediço e de fronteira entre o jornalismo e a 

publicidade” que podem ser entendidas como “dispositivo de comunicação” (CARDOSO, 

2007, p. 2). Ora, sendo dispositivos de comunicação, resta-nos tentar entender qual a 

mensagem que tencionam passar. 

Das dez capas, oito trazem alguma imagem de casais. Apenas duas edições abstêm-

se de estampar imagens de casais em suas capas. As demais frentes trazem impressas fotos 
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de homens e mulheres juntos, quer sejam grandes ou pequenas. Podemos inferir, portanto, 

que, assim como Morin (2007) e Lázaro (apud BABO; JABLONSKI, 2002) afirmaram, o 

amor vende e, por isso, é interessante trazê-lo na capa, para chamar a atenção ou, ao menos, 

atiçar a curiosidade do público. 

Figura 01 

Capas das revistas analisadas 

 

De todas as capas, apenas uma faz referência ao término de relações. Embora essa 

referência ocupe bastante espaço (toda a metade inferior da revista), ela é contrabalançada 

com a chamada que trata da gravidez de Eliana, a qual espera um neto de Elis Regina. 

Vemos, portanto, que as três separações que figuram na capa têm seu impacto suavizado, 

pois esta mesma capa trata do fruto do amor de Eliana e o filho de Elis, fazendo com que a 

felicidade diminua ou amenize a tristeza que possa advir das separações. É interessante 

salientarmos que, enquanto apenas uma capa traz uma chamada sobre separações, quatro 

abordam casamentos.  

Pudemos observar, ainda, que das dez revistas, seis apresentam matérias principais 

com elementos que remetem ao amor ou a relacionamentos amorosos.  Esse número já é um 

dado importante em si, pois, através dele, percebe-se a tendência que as revistas apresentam 

de trazer manchetes relacionadas ao amor mais frequentemente do que aquelas que não 

remetem a ele. No que se refere ao número de vezes em que cada título deixa de trazer o 
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amor na chamada principal, percebemos que tanto Caras quanto Contigo trazem apenas 

duas chamadas do gênero, ou seja, em um mês, três das cinco capas de ambas as revistas 

contém chamadas com apelo amoroso.  

Apenas três das revistas apresentam mulheres sozinhas como chamada principal: 

duas Contigo e uma Caras, ou seja, 30% do total. Apenas uma apresenta um homem 

sozinho, o que equivale a 10%. Duas têm a presença de grupos musicais e quatro 

apresentam casais em sua foto principal (40%). Percebe-se, assim, que a maioria das capas 

de nossa amostragem apresenta fotos de casais, sendo o segundo tipo de foto mais 

explorada o das mulheres sozinhas. Devemos observar que, de todas as revistas da nossa 

amostra, apenas duas não apresentam nenhuma foto de casal, mesmo em janelas menores, 

as quais, embora sem destaque, dialogam com o restante da capa. 

Devemos informar que levamos em conta, nessa classificação, tanto as chamadas 

principais quanto as janelas menores, e que um dos exemplares traz em sua página de 

abertura dois dos temas ao mesmo tempo (a Contigo que traz a declaração de Luiz Brunnet 

e fotos do filho de Daniele Winits), enquanto outro exemplar não carrega nenhum dos 

temas mencionados em sua primeira página (aquele em que Elle Macpherson aparece). 

Percebe-se, aqui, uma predominância da temática do casamento, que claramente remete ao 

amor. Tendo averiguado as capas de Caras e Contigo, debrucemo-nos sobre o conteúdo 

interno dessas revistas. Para tanto, comecemos atentando para a tabela abaixo. 

 

Categorias 
 

Quantidade Porcentagem 

 Total de páginas  1734   100% 
Número de páginas destinadas a 

publicidade 
594 34,25% 

Número de páginas destinadas a 
conteúdo 

1140 65,75% 

Número de páginas destinadas 
exclusivamente ao amor 

276 23,68% 

Número total de matérias  
 

687 100% 

Número total de fotos de famosos 3892 100% 
   

Fotos de pais e filhos 37 0,95% 
Fotos de famílias (casal e filhos) 75 1,92% 

Fotos de mães e filhos 103 2,64% 
Fotos de homens sozinhos 267 6.87% 

Fotos de casais 471 12,11% 
Fotos de mulheres sozinhas 662 17% 
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Matérias que mencionam casais 
homossexuais 

02 0,29% 

Matérias sobre separações 12 1,74% 
Matérias sobre casamentos 28 4% 

Matérias sobre famílias 96 13,97% 
Matérias que mencionam 

divórcios, separações, ex-parceiros 
105 15,28% 

Matérias sobre relacionamentos ou 
que dão destaques a eles  

112 16,3% 

Número de matérias que 
mencionam relacionamentos (sem 

contar as de casamentos e 
separações) 

259 37,70% 

Total de matérias que mencionam 
todo e qualquer tipo de 

relacionamento 
 

399 58% 

 
Quadro 01 

Dados qualitativos referentes à Caras e Contigo 

 

Foi possível perceber que as fotos que mais aparecem nessas revistas são as de 

mulheres sozinhas, sendo as fotos de casais as segundas mais frequentes. O fato das revistas 

terem uma abordagem voltada para a mulher pode justificar esse resultado, uma vez que a 

leitora pode se projetar nas celebridades, o que é comum, de acordo com Morin (2007). 

Ora, sendo tal projeção uma das formas de o público se relacionar com as celebridades e 

sendo a revista lida majoritariamente por pessoas do sexo feminino, a predominância de 

fotos de mulheres é até esperada.  

Aliado a isso temos o fato de que algumas pessoas da área acreditam que “mulheres 

vendem melhor do que homens” (SOUZA, 2004, p. 44). Percebe-se, no entanto, que a 

quantidade de fotos de casais que aparecem nas revistas de fofoca não é tão elevada assim. 

Resta, portanto, analisar o espaço que as imagens e matérias de casais ocupam, ou seja, o 

tamanho das fotos e matérias. Apenas contar a quantidade de fotos, nesse caso, não é 

suficiente. Uma observação deve ser feita ainda quanto à quantidade de fotos: devemos 

notar que as fotografias nas quais famílias são retratadas têm pequena representação se 

comparadas às de mulheres e casais. Se somarmos as três categorias de fotos familiares, 

obteremos um resultado de 5,51%, enquanto as fotos de casais correspondem a 12,11% do 

total e as de mulheres sozinhas a 17%.  

Infere-se, então, que a felicidade e a realização individual têm mais apelo junto ao 

público do que a felicidade familiar, portanto, podemos dizer que o individualismo tão 
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característico da pós-modernidade é aqui exemplificado. Além disso, o fato de fotos de 

casais aparecerem mais do que as de famílias pode significar um confirmação do 

pensamento de Morin (2007), de acordo com o qual os indivíduos pós-modernos veem no 

casal, e não na família, o símbolo e o cerne do amor e da realização pessoal. Devemos, 

aqui, tecer a seguinte observação: de todas as matérias analisadas, apenas duas contém 

referências acerca do amor homossexual. Claramente, as revistas abstêm-se de incluir esse 

tipo de amor, talvez por não corresponder ele ao ideal de amor que a sociedade pós-

moderna acalenta.  

No que se refere ao número de matérias, vemos que aquelas que falam sobre 

casamentos correspondem a 4% do total, enquanto aquelas sobre separação correspondem a 

apenas 1,74%. Percebemos que 58% das matérias analisadas tratam de relacionamentos 

amorosos ou, ao menos, trazem alguma forma de menção a eles. É um número bastante 

elevado, que denota a relevância dada ao amor por parte daqueles que fazem as revistas. É 

interessante observarmos que algumas das menções são mínimas, no entanto, aparecem até 

mesmo em lugares em que se fariam desnecessários.  

Prestemos mais atenção às matérias acerca de separações, uma vez que apenas sua 

quantidade não é um fator conclusivo. Vemos que elas são em número de doze e, ao todo, 

somam aproximadamente 24,5 páginas (as matérias menores foram somadas e consideradas 

como uma página, uma vez que o total da área que ocupam aproxima-se ao tamanho de uma 

folha). Isso quer dizer que apenas 2,14% do total de páginas (excluindo-se aquelas 

dedicadas à publicidade) é ocupado por matérias que tratam exclusivamente de separações. 

A quantidade de matérias pode não significar tanto, pois o número de separações independe 

das revistas: pode haver semanas em que nenhuma celebridade rompa seu relacionamento. 

A quantidade de páginas dedicas a essa temática, contudo, é mais relevante, pois é uma 

escolha dos editores e repórteres. Ora, a partir do momento em que poucas páginas são 

dedicadas ao tema, a probabilidade de que as revistas tenham optado por dar menos atenção 

a essa temática é maior. Obviamente outros fatores podem interferir no tamanho das 

matérias, no entanto, tendemos a acreditar que, se fosse do interesse das revistas retratar 

detalhadamente uma separação, elas o fariam. 

A verdade é que a revista Caras concede menos atenção às separações do que a 

Contigo. Das matérias analisadas, aquelas com mais páginas e cujas fotos eram maiores 

pertenciam à Contigo. Esta dedicou 17 páginas ao fim de relacionamentos, enquanto Caras 

dedicou 10. Dentre essas dez, oito foram utilizadas em matérias nas quais os próprios 
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famosos falavam acerca do fim do relacionamento e, invariavelmente, davam algum ângulo 

positivo ao assunto.  

Embora apenas doze matérias tratem diretamente de separações, 105 fazem menção 

ao assunto, ou seja, mesmo o ex-parceiro ou o relacionamento anterior da celebridade em 

questão não sendo o assunto primordial, ele figura nas páginas da reportagem. Esse número 

equivale a 15,28% das matérias. As menções a relacionamentos amorosos que não 

terminaram equivalem a 37,70% das reportagens, portanto, vemos que há muito mais 

menções a relacionamentos bem sucedidos do que àqueles fracassados, apesar de termos a 

impressão de que as celebridades vivem a romper seus casamentos e namoros. 

No que se refere ao total de páginas dedicas ao amor, percebemos que das 1140 

páginas não ocupadas por publicidade, 276 são ocupadas por matérias sobre amor e 

relacionamentos amorosos. Isso equivale a 23,68% de espaço direcionado ao tema amor. 

Percebe-se que é uma porcentagem expressiva, se levarmos em conta que os outros 75% 

são fracionados entre temáticas diversas, no entanto, não é tão alto quanto era de se esperar, 

se considerarmos a ideia de Morin (2007) sobre a cultura de massa recorrer demais ao amor 

em suas narrativas. Ao que parece, o sucesso pessoal predomina, pois é exaltado de várias 

maneiras, sendo o amor apenas mais umas das formas dessa exaltação. 

É interessante avaliarmos as revistas separadamente. Das páginas da Caras não 

dedicadas à publicidade, 144 abrigam matérias sobre o amor, ou seja, 24,12% do total. Já 

Contigo dedica 132 páginas ao tema, o que equivale a 24,30% do total de páginas 

disponíveis para reportagens. Percebe-se que, praticamente, a mesma quantidade de espaço 

é dedicada ao amor em ambas as publicações. Devemos também observar que essa 

contagem desconsiderou matérias que apenas mencionam o amor, dando preferência 

àquelas que tratavam dele, como, por exemplo, reportagens acerca de casamentos, fins de 

relacionamentos, novos namoros e casal e filhos juntos em momento familiar. Acreditamos 

que, se as matérias que apenas fazem menção à temática fossem levadas em conta, os 

números dessa parte da análise se elevariam bastante, no entanto, achamos por bem excluí-

las desse trecho específico da análise, por tratarem-se apenas de menções. 

Outras observações acerca das revistas aqui analisadas se fazem necessárias: os 

textos nelas presentes são predominantemente narrativos; textos analíticos e opinativos, ao 

se referirem às celebridades, são virtualmente inexistentes. No que se refere à  Caras, 

percebe-se que o texto “não é o componente mais importante de uma reportagem (...)” 
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(SOUZA, 2004, p. 99), sendo as fotos o elemento mais crucial. De acordo com Souza, essa 

importância se deve à forma como a revista Caras efetua suas narrativas: 

 

A qualquer tempo, pode-se ler qualquer exemplar da revista, que a atenção 
do leitor sempre será mantida. Isso se dá pela forma narrativa, uma 
espécie de fato-novela, em que as fotos descrevem a história que o texto 
ajuda a contar. Caras tira sua matéria-prima dos fatos da vida, do 
cotidiano, para narrá-los à sua maneira. E, ao contrário da maioria das 
revistas disponíveis hoje nas bancas, esta não tem a data da semana de 
publicação impressa em cada pé de página. Ela está na capa e pronto. No 
resto, nunca se sabe se está-se lendo uma revista publicada agora ou há 
tempos atrás (SOUZA, 2004, p. 110). 

 

Essa afirmação pode ser aplicada à Contigo em certa medida: nessa revista, as fotos 

também são de grande importância, no entanto, algumas sessões apresentam texto com 

relevância, como, por exemplo, aquelas voltadas ao cinema e ao entretenimento em geral. É 

interessante observarmos, no entanto, que ao falar sobre cinema, a revista costuma misturar 

a vida privada dos atores com seu trabalho e tratar de ambos os assuntos na mesma matéria. 

Assim sendo, as celebridades e suas vidas privadas continuam em evidência.   

 

Conclusão 

 

Faz-se necessário observarmos que estas conclusões dizem respeito somente à 

análise dos dados quantitativos. As conclusões retiradas do trabalho como uma totalidade 

podem se mostrar um pouco distintas, uma vez que novas informações serão adicionadas. 

Dito isto, passemos às conclusões que esta pesquisa nos permitiu alcançar.  

Vimos que o amor, nas capas da revista, aparece bastante, talvez porque, como 

dissemos anteriormente, com base nas afirmações de Morin (2007) e Lázaro (apud BABO; 

JABLONSKI, 2002), o amor venda e, assim sendo, é mais lucrativo para os editores 

colocarem-no na capa. No que se refere às páginas das duas revistas, 23,68% delas são 

dedicadas a matérias sobre o amor, enquanto 58% das matérias falam sobre ele 

exclusivamente ou apresentam alguma menção a ele. Vemos, então, que, nas capas, o amor 

tem relativo destaque e, quase sempre, lugar garantido. No interior das revistas, contudo, 

existem menos matérias exclusivamente sobre ele do que esperávamos, mas, mesmo assim, 

relacionamentos amorosos e o amor são uma temática recorrente, surgindo mesmo em 
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matérias que, aparentemente, não têm ligação com ele, como Morin (2007) afirmou 

acontecer no cinema. 

A segunda pergunta que tentaremos responder é a seguinte: baseado no que afirma 

Morin, a família é deixada de lado nas revistas estudadas, em detrimento do amor 

romântico e do casal? Nossa pesquisa demonstrou que a quantidade de fotos de casais é 

consideravelmente maior do que a de fotos de famílias. Enquanto estas representam 5,51% 

do total de fotos (porcentagem essa obtida através da soma das porcentagens das fotos de 

famílias nucleares, pais e filhos e mães e filhos), as fotos de casais correspondem a 12,11% 

do total. Ou seja, representam mais do que o dobro da porcentagem das fotos das famílias. 

Quando vamos analisar a quantidade de matérias, no entanto, vemos que 96 delas 

são dedicadas a famílias (o que equivale a 13,97% do total), enquanto 152 (22,12%) 

dedicam-se aos relacionamentos amorosos e ao amor. Embora ainda exista significante 

diferença, houve uma diminuição, que, mesmo assim, encontra-se mais próxima do que 

longe do dobro. Esses resultados nos levam a acreditar que há, sim, uma maior valorização 

do amor romântico do que do amor familiar, embora a família ainda encontre lugar nas 

páginas das revistas aqui analisadas. É válido salientar que o número de matérias sobre 

família na Caras (63 matérias) é bem maior do que na Contigo (33). Vemos, assim, que a 

primeira publicação encontra-se mais ligadas aos valores tradicionais do que a segunda. 

Partamos para a terceira pergunta: a liquidez do amor apregoada por Bauman (2004) 

transparece nas páginas das revistas? Devemos levar em conta que uma das características 

da liquidez amorosa defendida por Bauman (2004) é o grande número de separações, uma 

vez que os relacionamentos não são tidos pelo sociólogo como estáveis. Precisamos, então, 

atentar para a quantidade de atenção que as revistas dão aos rompimentos amorosos das 

estrelas, a fim de perceber se a liquidez dos relacionamentos transparece nas páginas dos 

semanários aqui estudados. Das matérias analisadas, apenas 1,74% dedicam-se 

exclusivamente a cobrir relacionamentos, sendo um total de doze reportagens, que ocupam 

24,5 páginas. Ou seja, apenas 2,14% do total de páginas dedicadas ao conteúdo é ocupado 

por matérias que tratam exclusivamente de separações. Tais matérias correspondem a 

7,89% do total de matérias sobre o amor, quantidade não muito significativa.  

Outras 105 matérias, no entanto, trazem alguma menção a ex-parceiros, ex-cônjuges 

ou relacionamentos anteriores dos famosos. Se somarmos essas reportagens com as 

matérias exclusivamente sobre rompimentos, teremos um total de 117 matérias que, ou 

falam sobre os rompimentos, ou ao menos mencionam ex-parceiros e relacionamentos 
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passados. Se levarmos em conta que temos um total de 399 matérias sobre relacionamentos 

ou que trazem menções a eles, veremos que 29,32% das matérias ligadas ao amor ocupam-

se em expor seu final de alguma maneira, enquanto 70,67% retratam seu lado feliz e 

realizado. É uma diferença considerável. Tenhamos em mente o fato de que a revista Caras 

costumar amenizar ou suavizar o impacto que as separações possam ter, como vimos no 

decorrer do trabalho, e chegaremos à conclusão de que o final dos relacionamentos não 

entra tanto em evidência nas revistas, e portanto, uma característica relevante da liquidez do 

amor acaba não ficando sob os holofotes. 

Por fim tentaremos compreender de qual maneira as revistas sobre celebridades 

abordam o amor na pós-modernidade. De acordo com Morin (2007) os olimpianos e suas 

perturbadas vidas amorosas tendem a desmitologizar o amor, o qual o cinema vem tentando 

desde 1930 mitologizar. O teórico diz que as rupturas e os rompimentos que as celebridades 

enfrentam em seus relacionamentos mancham o happy end amoroso do cinema e que a 

grande imprensa faz-se de espelho dessa “instabilidade proliferante que corresponde à 

própria realidade do último estágio do amor [...]” (MORIN, 2007, p. 138). Esse filósofo 

acredita que os famosos fazem o amor entrar na realidade de nosso tempo, ou seja, instável 

e mutante. Morin afirma, ainda, que faz parte de nossa realidade atual a eterna busca do 

amor, a qual procurar efetuar a conjugação de Eros e Psyché. 

Nossa pesquisa nos permitiu ver que, apesar de todas as idas e vindas ao amor dos 

famosos, não é a imagem de instabilidade e sofrimento amoroso que as revistas aqui 

analisadas tentam passar. Como vimos anteriormente, a revista Caras em especial foca 

muito na questão da felicidade, portanto, ela tentar dar a seus leitores a ideia de amor feliz e 

ideal. Vemos, por exemplo, o amor de Albert e Charlene triunfar sobre várias barreiras para 

se concretizar; assim como também somos brindados com um depoimento apaixonado de 

Larissa e André, casal que está junto há onze anos e é muito feliz. Além disso, percebemos 

que Caras é bastante sintonizada com os valores burgueses, portanto, tende a dar 

importância a valores tradicionais, como casamento e família. Já a revista Contigo, pelo que 

foi possível perceber na análise dos enquadramentos, mistura um pouco de melodrama às 

suas notícias e, portanto, um pouco dessa forma de ver o mundo passou para a visão do 

amor retrata por essa revista. 
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