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Resumo 
 

O presente artigo é uma síntese da monografia intitulada A mulher nas páginas de 
economia das revistas femininas: uma análise das matérias econômicas de Claudia e Marie 
Claire, apresentada em 2013. A análise identificou como acontecem as construções da 
mulher enquanto consumidora, hoje formalmente reconhecida como participante ativa na 
economia brasileira, nas reportagens que envolvem mercado, finanças e carreira – ou seja, 
temas econômicos. Parte-se da hipótese de que os discursos presentes nas referidas 
publicações voltadas ao público feminino recorrem às representações estereotipadas e 
preconceituosas a respeito da mulher, de seus hábitos de consumo e de sua imagem no 
contexto econômico, construídas em um tempo de submissão e vista como coadjuvante do 
homem na família e na sociedade. 
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Uma revista feminina reúne conteúdos que vão além de dicas de beleza, lazer, 

moda e culinária – tem o papel de informar. A periodicidade mais espaçada dá um caráter 

mais ampliado ao jornalismo de revista, e a atualidade tem mais atenção do que a 

factualidade. Isso faz com que informem com um estilo próprio, confirmando o que já foi 

dito pelo jornalismo diário com maior aprofundamento e mais proximidade de seu público. 

O foco no leitor, e o papel de auxiliá-lo no que ele não compreendeu, diz muito sobre a 

revista. Enquanto a TV, o rádio e os jornais não podem distinguir seu público, uma revista o 

faz bem, conhece seus gostos, costumes e por isso quando não o trata por “você”, o trata 

por “caro leitor”. 

A imprensa feminina nasceu em um contexto histórico em que o percentual de 

mulheres alfabetizadas era mínimo, e o seu conteúdo era exclusivamente escrito por 
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homens. Em alguns textos se falava sobre a “inevitável” entrada da mulher no mercado de 

trabalho e sua consequente independência, utilizando para isso um discurso preconceituoso, 

que reforça o estereótipo e, de forma recorrente, sem a elas darem voz. O tempo passou e, 

em pleno século 21, as publicações destinadas ao público feminino, aqui representadas 

pelas revista Claudia e Marie Claire, já contam com jornalistas mulheres, mas o enfoque 

dado a parte significativa das reportagens permanece o mesmo: mulheres consumistas, de 

hábitos volúveis e preocupações fúteis. 

Um dos principais motivos para a incerteza quanto ao êxito da mulher no 

trabalho é sua imagem na mídia. Qualquer pessoa que se recuse a discutir questões 

feministas, alegando que este seja um tema ultrapassado, se surpreenderia ao analisar com 

atenção um texto sobre o comportamento feminino em uma revista. Assim, o ponto inicial 

para a pesquisa pode ser encontrado em uma reportagem comportamental, mas com perfil 

econômico, publicado na edição de janeiro de 2013 da Revista Claudia, que alertava: 

“Atitudes como guardar (e gastar) dinheiro secretamente, atrapalhando – ou arruinando – os 

planos conjuntos, são o que os experts chamam de traição financeira, tão nociva para a 

relação quanto um caso amoroso”. 

A partir deste tratamento recorrente nas pautas de revistas femininas, traçou-se o 

objetivo geral da pesquisa, que é identificar a forma de representação das mulheres nas 

revistas dedicadas ao público feminino. Os objetivos específicos da análise consistem em 

reconhecer possíveis representações da mulher em textos econômicos das revistas Claudia e 

Marie Claire; analisar de que forma estas construções ocorrem; identificar conteúdos que 

aparentam naturalidade, mas formam representações que podem desfavorecer a mulher 

como protagonista na economia brasileira. 

Para se chegar a esses objetivos, a metodologia escolhida foi a análise de 

discurso. Foram analisadas 24 revistas, sendo 12 edições de Claudia e 12 edições de Marie 

Claire, sequenciais, a partir de novembro de 2012. A seleção dos conteúdos econômicos 

precisou ser atenta e criteriosa, uma vez que não existem editorias próprias para este tema 

em nenhuma das revistas analisadas. Foi necessário procurar reportagens com estas 

características em todas as páginas das publicações, o que apresentou de certa forma uma 

surpresa, quando descobriu-se que algumas reportagens enquadradas inicialmente na 

temática comportamento foram analisadas devido à convergência de conteúdos frequente na 
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publicação das revistas. 

GÊNERO E OS ESTUDOS FEMINISTAS 

Debates feministas já tiveram mais espaço, assim como já houve maior 

consciência de sua importância. Simone de Beauvoir (1970, p.7) explica que hesitou em 

escrever um livro sobre a mulher, pois o tema seria irritante – principalmente para as 

mulheres. Conforme a autora, o feminismo deu o que falar, mas agora o tema está mais ou 

menos encerrado. Beuvoir escreve que todos concordam que há fêmeas na espécie humana, 

e que hoje constituem metade da humanidade. Mas nem todo ser humano do sexo feminino 

é mulher, e a ela cabe participar dessa realidade misteriosa e ameaçada que é a 

feminilidade: 

Será esta secretada pelos ovários? Ou estará congelada no fundo de um 
céu platônico? E bastará uma saia ruge-ruge para fazê-la descer à Terra? 
Embora certas mulheres s esforcem para encarná-lo, o modelo nunca foi 
registrado. Descrevem-no de bom grado em termos vagos e mirabolantes 
que parecem tirados de empréstimo de vocabulário de videntes. 
(BEAUVOIR, 1970, p.7) 

A autora explica ainda que os norte-americanos, particularmente, pensam que a 

mulher como mulher não existe mais, e que caso uma “retardada” se imagine mulher, suas 

amigas a aconselham fazer psicanálise para mudar de ideia. A autora cita uma obra 

intitulada Modern Woman: a lost sex, em que a escritora Dorothy Parker escreveu: “Não 

posso ser justa em relação aos livros que tratam da mulher como mulher... Minha ideia é 

que todos, homens e mulheres, o que quer que sejamos, devemos ser considerados seres 

humanos”. 

Apesar de Dorothy Parker estar ainda muito distante da densidade dos estudos de 

gênero, se relaciona com ele e reflete caminhos trilhados por estas pesquisas, em que 

conceitos são questionados e novas preocupações são apresentadas. Os dicionários dizem 

que gênero é um grupo da classificação dos seres vivos que reúne espécies vizinhas, 

aparentadas, afins, por apresentarem entre si semelhanças constantes. Gênero humano é 

como espécie humana. Há gêneros masculino e feminino. Mas é inclusive na suposta 

existência de um terceiro gênero que Grossi (2010, p. 6) escreve: 

Gênero seria, então, um sinônimo da palavra sexo, uma vez que estou 
falando de feminino e masculino? E os homossexuais, homens ou 
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mulheres, seriam outro gênero? E as/os travestis transexuais? Existiria um 
terceiro gênero, um gênero que não se apoiaria sobre os dois sexos? Um 
gênero radicalmente diferente que não poderia ser associado a nenhum dos 
dois gêneros conhecidos? (GROSSI, 2010, pág. 6) 

A feminilidade, no entanto, não é uma qualidade da qual uma mulher pode se 

desviar facilmente. Isto pode ser explicado pela afirmação de Beauvoir (1970, p.8), que diz 

que nem mesmo os antifeministas têm dificuldade em demonstrar que as mulheres não são 

homens. A autora ressalta que basta abrir os olhos para comprovar que a humanidade se 

divide em duas categorias de indivíduos, cujas roupas, rostos, corpos, sorrisos, atitudes, 

interesses, ocupações são manifestamente diferentes: “Talvez essas diferenças sejam 

superficiais, talvez se destinem a desaparecer. O certo é que por enquanto elas existem com 

uma evidência total”. (BEAUVOIR, 1970, p.8). 

Scott (1995) afirma que há poucos anos, no século XX, os teóricos feministas 

escreviam sobre as mulheres trabalhadoras, mas não lhe davam visibilidade, nem lugar nos 

debates que foram iniciados sobre o tema. Era necessário esclarecer por que ao se escrever 

sobre a história do trabalho se ignorou a história das mulheres, mas isso não acontecia. 

Assim, esse tipo de pesquisa não trazia mudanças e melhoras nas definições já aceitas dessa 

categorias de gêneros. De acordo com Grossi (1998, p.21), foi só na década de 1970 que um 

número considerável de pesquisas deu sinais de preocupação com a condição da mulher, 

principalmente na classe trabalhadora. A autora explica que uma das pesquisas foi a tese 

defendida por Heleieth Saffioti, com o nome de “A mulher na sociedade de classes”, que 

fala sobre a sociedade patriarcal – tema central de pesquisas feministas – e suas relações 

com a opressão feminina. 

OS ESTUDOS DE RECEPÇÃO E A MULHER NA MÍDIA 

Sabe-se que os produtos midiáticos estão impregnados de informações a respeito 

das mulheres, e que neles habitam discursos e valores. A escolha desses discursos e os 

materiais utilizados em sua veiculação estão relacionados à forma como as representações 

estão sendo construídas culturalmente. Martín-Barbero (2008) ressalta que aprendemos, de 

forma lenta e passiva, que os discursos não são simples instrumentos passivos na 

construção de sentido que tomam os processos sociais, as estruturas econômicas ou os 

conflitos políticos. “(...) há conceitos tão carregados de opacidade e ambiguidade que só a 
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sua historicização pode permitir-nos saber de que estamos falando mais além do que 

supomos estar dizendo”. (MARTÍN-BARBERO, 2008, p.31). 

Compreender de que forma ocorre a não passividade dos discursos e quais seus 

efeitos são objetivos de estudos de recepção. Escosteguy (2000) explica que os estudos de 

recepção são um dos objetivos dos estudos culturais na América Latina, e começaram a ser 

desenvolvidos dentro da temática das culturas populares, a partir de meados de 1980. Para a 

autora, diferentes abordagens da recepção e do consumo cultural se encontram em 

discussão. Entre essas, as que se destacam são: 

(...) a perspectiva dos usos sociais dos meios de comunicação; o enfoque 
integral da audiência; e trabalho desenvolvido sobre o consumo cultural, 
seja ele visto através de uma visão mais abrangente de cultura quanto 
aquele relacionado com os processos de constituição e hibridação de 
identidades. (ESCOSTEGUY, 2000, p. 29) 

A autora aponta ainda (2000, p.31) uma crítica feita por Lopes (1993, 1995) que 

observa uma inadequação nessas pesquisas empíricas diante da construção de um problema 

complexo dos processos de recepção. Ela salienta a ausência de “crítica social e política” e 

a “ambiência culturalista” dos estudos de recepção. Isto provoca uma dissociação das 

práticas cotidianas de comunicação e as relações de poder. As palavras de Dulcilia Buitoni, 

na introdução do livro que nasceu de sua tese de doutorado, “Mulheres de Papel”, deve 

exprimir o sentimento de muita mulheres que folheiam as páginas das revistas femininas 

que circulam pelo país. Continua distante da mulher real, a mulher que aparece em uma 

imprensa que, conforme a autora, é marcada por ambiguidades: 

Continuo a não me ver nas revistas femininas; não há publicações para 
mulheres maduras. Muitas mulheres mais jovens e adolescentes também 
não se veem nas páginas a ela dedicadas. Encontrei algumas mulheres de 
verdade nas décadas de 1980, 1990. Queria ter encontrado mais. 
(BUITONI, 2009, p. 9) 

Para Rodrigues (2010), a imprensa, especialmente a feminina, divulga números 

reais sobre o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho e conquistas, 

mas veicula mensagens que preservam construções sociais conservadoras sobre o papel 

feminino, reafirmando os “bons” valores historicamente reservados à mulher. 

(...) sua pauta está predominantemente centrada no cuidado com a 
aparência, o que inclui moda e beleza; a educação dos filhos; o cuidado 
com a casa, estar bela para o marido e, nas últimas décadas, ser excelente 
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profissional e conciliar afazeres domésticos e de trabalho fora de casa. É 
possível afirmar que existe uma homogeneização dos assuntos abordados 
que, com poucas variações, trazem temas cristalizados: moda, beleza, 
filhos, sexo etc. (RODRIGUES, 2010, p. 11) 

 

Por outro lado, é sensato afirmar que as revistas femininas são um veículo de 

comunicação de massa que tem ampla circulação não só entre as mulheres. Para Guerra 

(2004), diferentes noções de feminilidade são citadas e surgem as contradições, nesse meio. 

Ao mesmo tempo em que as revistas relacionam a mulher à esfera pública e se dirigem a 

uma mulher moderna, elas continuam reforçando ideias e valores tradicionais no que diz 

respeito à sexualidade e à representação de gênero. Apesar da aparência descompromissada 

com o público, as revistas femininas influenciam as relações sociais. 

Os ideais de beleza não são transmitidos apenas pela imagem. Para Guerra 

(2004), produzir textos é produzir propostas de significação com efeitos de sentidos que não 

são permanentes ou estáveis, pois o sentido se efetiva no ato do processamento pelo seu 

leitor/ouvinte/telespectador. Pêcheux (1988, p. 60), afirma que os sentidos de um texto não 

são transparentes, não estão prontos para serem lidos, ao contrário, eles só podem ser 

entendidos na rede discursiva, no “entrelaçamento” de vozes que formam outros discursos.  

UMA ANÁLISE DO DISCURSO 

As crenças e ideologias existentes nos textos jornalísticos nem sempre estão 

explícitas. Os conteúdos, sejam eles midiáticos, literários ou até em linguagem coloquial, 

não são neutros – sempre são veiculados carregando mensagens em seus discursos, sejam 

elas ocultas ou não. Buscar compreender de que forma isso acontece é a função da Análise 

do Discurso, uma prática do campo da comunicação e da linguística, cujo objetivo é estudar 

as construções ideológicas em um texto. Existem várias correntes ideológicas que estudam 

a análise do discurso. Mas duas direções, uma que considera o mundo exterior (perspectiva 

europeia) e outra que é imanente à análise do texto em si (perspectiva americana), 

marcaram duas maneiras diferentes de estudar a teoria do discurso presentes nos textos e 

demais códigos linguísticos. 

A partir destas direções, em 1960 nasceu a escola francesa de análise do discurso 

– AD, tendo como base a interdisciplinaridade. A AD se apoia crucialmente sobre os 
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conceitos e os métodos da linguística, conforme explica Maingueneau (1997, p.13). Mas é 

preciso levar em consideração outras dimensões, pois a AD se relaciona com textos: no 

quadro das instituições que restringem fortemente a enunciação; nos quais se cristalizam 

conflitos históricos, sociais etc; que delimitam um espaço próprio no exterior de um 

interdiscurso limitado. 

A comparação de Maingueneau (1997, p.9) da análise do discurso em relação à 

filosofia tradicional diz que a AD se ocupou de boa parte do território que era pertencente à 

filosofia antiga, porém seus pressupostos teóricos e métodos são distintos. A filosofia 

tradicional, chamada de “a mais difícil arte de ler”, tinha o papel de determinar o conteúdo 

de um documento lavrado em língua humana. Para a AD, a linguagem passou a ser um 

fenômeno que deveria ser estudado não só em relação ao seus sistema interno – formação 

linguística, mas também enquanto formação ideológica. 

Assim, uma das principais características da escola francesa da análise do 

discurso é que o estudo da linguagem vai além dos aspectos gramaticais, e está sempre 

aliado ao aspecto social e histórico. A autoridade para falar tem relação com o discurso dos 

veículos jornalísticos. Benetti (2013, p.53) afirma ser evidente nas revistas que os mesmos 

enunciadores ocupam o lugar de fala autorizada, ou seja, os especialistas, personagens que 

vivem experiências relatadas, colunistas que dão opiniões de sábios, entre outros, são 

pessoas cuja fala é modulada pela linha editorial. Elas não são escolhidas ao acaso, pelo 

contrário, são escolhidas justamente por terem pensado que estão de acordo com a linha 

seguida, e em alguns casos podem servir de contraponto. 

CLAUDIA E MARIE CLAIRE 

A Revista Claudia, da Editora Abril, tem 53 anos de circulação e é considerada a 

maior revista feminina no Brasil. De acordo com dados de 2009 do Instituto de Verificação 

de Circulação, IVC, possui uma tiragem média de 405.413 exemplares. O primeiro número 

de Claudia, de abril de 1961, teve tiragem de 150 mil exemplares e trazia uma proposta 

feminina considerada inovadora em relação às outras revistas. A Claudia, revista amiga, 

tinha uma coluna com o título: Não, isto eu não tolero!, que aconselhava a leitora a reagir 

“com firmeza, mas com doçura” aos defeitos do marido. 
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A Revista Marie Claire foi fundada em 1937, na França, por Jean Prouvost e é 

publicada no Brasil pela Editora Globo desde abril de 1991. No início de sua circulação, 

chegava às bancas todas as quartas-feiras, apresentando uma variedade de temáticas 

relacionadas com o mundo feminino e foi considerada um sucesso. Entretanto, foi proibida 

durante a ocupação alemã, a exemplo de muitas outras publicações francesas. Quando 

voltou a ser publicada se tornou uma revista mensal. Hoje, Marie Claire pertence ao grupo 

de mídia americano Hearst Corporation e só nos Estados Unidos, onde foi lançada em 1994, 

tem uma circulação média de 950 mil exemplares. É a oitava maior revista feminina 

brasileira em tiragem, com 199.108 exemplares circulando mensalmente. 

Foram analisadas 12 edições impressas de cada uma das revistas, Claudia e Marie 

Claire, no período de novembro de 2012 até outubro de 2013, totalizando 24 exemplares. O 

período escolhido foi de um ano, pois representa quantidade suficiente para análise, já que 

as publicações sobre temas econômicos não estão presentes em todas as edições. Na Marie 

Claire, por exemplo, houve oito edições descartadas, pois os textos sobre economia só 

continham informações publicitárias ou valores de artigos de moda. As edições foram 

escolhidas por sua ordem de publicação – doze edições mais recentes até o mês da análise, 

realizada no início de novembro de 2013. 

Neste período, foram encontrados 22 textos com características da editoria de 

economia em Claudia e 5 textos da mesma natureza em Marie Claire. Dos 22 textos 

analisados em Claudia, 12 traziam conotação negativa (Mulher consumista/mulher objeto), 

5 traziam conotação positiva (Mulher empreendedora, mulher trabalhadora) e cinco eram de 

conotação neutra (Conselhos, dicas e reportagens sobre economia doméstica). Na revista 

Marie Claire, das 5 reportagens analisadas, 3 tinham tom negativo e 2 apresentavam tom 

positivo. Pela questão quantitativa, já se pode deduzir que o espaço dado a reportagens que 

formam uma imagem positiva da mulher seria muito menor em relação aos textos que 

constroem sua imagem negativa. A análise detalhada de cada uma das reportagens, de 

forma quantitativa, consta no trabalho original. Para abordagem deste artigo, vai se tratar a 

seguir, de forma qualitativa, de uma reportagem de cada revista analisada. 

TEXTO 1 – REVISTA CLAUDIA – JANEIRO/2013 

Título: Sonhos congelados – Relacionamento p. 144 
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O texto segue o perfil de orientação e também de informação. O texto gira em 

torno dos supostos gastos femininos e questiona a forma como a mulher aplica seu dinheiro, 

por meio de uma comparação, em que esconder isso do marido pode ser comparado a uma 

traição conjugal. A matéria apresenta a opinião de uma especialista (psicóloga) para 

explicar do que se trata a traição, e apresenta outra fonte, a autora do livro “Até que o 

dinheiro nos separe”. Esta última explica que o problema está na quebra de confiança, e não 

apenas no valor. A linha fina desta reportagem já é, em si, sugestiva: “Atitudes como 

guardar (e gastar) dinheiro secretamente, atrapalhando – ou arruinando os planos conjuntos, 

são o que os experts chamam de traição financeira, tão nociva para a relação quanto um 

caso amoroso”. 

O problema não está na estrutura da reportagem, que tem opinião de especialistas 

(chamados pela revista de experts), informa sobre números, pesquisas e evidencia o 

objetivo de orientar. Entretanto, o que era para se caracterizar como uma reportagem de 

orientação, parece mais de opinião. Pode-se dizer, inclusive, que a reportagem é bastante 

apelativa, ao observarmos o uso de palavras como “arruinando”, por exemplo. Neste caso, o 

repórter pode estar fazendo juízo de valor sobre os acontecimento que envolvem o consumo 

do casal. 

Hall (2003) considera a representação social como o resultado de uma prática 

discursiva, e o real que só conhecemos por meio da linguagem e da conceitualização só é 

produzindo discursivamente. Para o autor, embora a realidade exista fora da linguagem, é 

constantemente mediada por ela e através dela. A prática discursiva da revista parece 

formar uma representação real da mulher. O depoimento da leitora (que será apresentado) é 

o resultado da prática discursiva da revista. Neste discurso, além de gastar 

descontroladamente, ela o faz secretamente – escondida do marido. Isto é uma contradição 

em relação à coluna alisada anteriormente, em que ficou claro que uma “mentirinha suave” 

não tira pedaço de ninguém. 

A leitora entra em contato com discursos conflitantes, em que em determinado 

momento mentir é bom; em outros, pode arruinar o casamento. Na reportagem em questão, 

são citadas pesquisas em que entrevistados confessam já terem traído financeiramente. Um 

fator positivo da maioria é o fato de a pesquisa ter incluído homens e mulheres, o que 

descaracteriza a hipótese de o discurso sobre mentira envolver somente a figura feminina. 
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Ou seja, tanto homens quanto mulheres podem trair financeiramente. Mas a ênfase às 

histórias selecionadas é sempre sobre o viés da mulher consumista, como nas personagens 

utilizadas. O início da reportagem diz: “Depois de noites em claro e de enfrentar muito 

sofrimento (...) a dentista Beatriz Lima, 43 anos, de Belo Horizonte, resolveu abrir o jogo 

com o marido. Ela havia acumulado uma dívida de mais de 100 mil reais – sem que ele 

jamais tivesse percebido – e estava financeiramente quebrada.” Ao final da reportagem, a 

mesma personagem volta a aparecer: 

“Há quem passe anos escondendo compras no porta-malas do carro até 
acabar como a dentista Beatriz, citada no início desta reportagem. Depois 
de fazer a confissão, a solução foi entregar seus rendimentos, cartões e 
talões de cheques para o marido, que conseguiu reverter a bancarrota”. Ou 
seja, a atitude da profissional (dentista) deu a ela o rótulo de irresponsável 
como consumidora – sua única opção foi passar a administração de seus 
rendimentos (salário todo) para o marido. 

Os exemplos são voltados para a culpa feminina e alimentam uma retórica que 

reforça o estereótipo da mulher consumista, já consagrada pela mídia de massa. Esta 

suposição de que as compras são exageradas e ocultas podem ser confirmadas, mais uma 

vez, pelo perfil da leitora Denise Nogueira, de 39 anos, uma das fontes da matéria: 

“Durante muito tempo, a nutricionista desviou uma parte do dinheiro das despesas comuns 

e da casa para comprar perfumes e roupas para si mesma. A quantia torrada para fins 

pessoais nunca fez falta no orçamento doméstico e a família vivia com bastante conforto”. 

TEXTO 2 – REVISTA MARIE CLAIRE – MAIO/2013 

Título: Independência ou Onipotência – Comportamento 

Linha fina: “O limite entre a autonomia da mulher independente e a arrogância da 

que desdenha o parceiro é sutil, mas sempre tem alto impacto na vida amorosa. Será que 

somos fortes e poderosas ou simplesmente um trator? Para responder esta pergunta fomos 

atrás de especialistas e entramos na intimidade de mulheres alfa e de homens que gostam de 

viver ao lado delas”. 

É importante destacar que, já no começo, o texto marca suas matizes de conselho 

para que as mulheres não confundam a conquista de um espaço como a tomada do espaço 

do homem, já demarcado como de destaque na sociedade. A linha fina resume a forma 

como o texto está escrito e pode ser considerado o depoimento dos leitores. Nela está 
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escrito que “o limite entre a independência e a arrogância é sutil”. Benetti (2013, p. 54) 

escreve sobre a dificuldade do leitor em se informar sobre todos os conhecimentos 

necessários a sua vida prática. Por isso ele 

 (...) mantém em relação ao jornalismo uma atitude de confiança, similar à 
dos outros sistemas peritos, que pode ser dividida em três momentos: 1. 
Confiança quanto à veracidade das informações relatadas; 2. Confiança 
quanto à justeza na seleção e hierarquização dos elementos importantes ao 
relato; 3. Confiança quanto à justeza na seleção e hierarquização das 
notícias diante do estoque de “fatos” disponíveis. (BENETTI, 2013, p.54) 

A confiabilidade do leitor com relação ao conteúdo jornalístico publicado não se 

resume às matérias noticiosas. Está presente em matérias comportamentais, como esta. 

Pode-se dizer que, neste caso, a leitora confia na “justeza de seleção e hierarquização dos 

elementos importantes do relato”, citado por Benetti. Somente o fato de a reportagem 

inteira estar dedicada a esta problemática causa um efeito no leitor quanto à sua relevância. 

O início do texto é: 

“Mulher independente assustam, mas também fascina. Ela sabe o que 
quer, tem o próprio dinheiro e consciência do seu valor. (...) O problema é 
que o excesso de confiança, muitas vezes vira onipotência desmedida e 
envenena a relação amorosa. ‘Se a mulher é incapaz de reconhecer as 
qualidades do parceiro, deixará de admirá-lo’, observa o psiquiatra e 
psicoterapeuta Luiz Cushinir, autor do livro ‘Como as Mulheres Poderosas 
se tornam Mulheres Conquistadoras’”. 

Leal (2205, p.5) aponta que o discurso dos textos se situa na ordem de discurso 

da imprensa, cujos principais gêneros são o jornalismo opinativo e informativo. Conforme a 

autora, muitos textos chamam atenção por um “discurso que vai além da simples opinião, 

da expressão de um ponto de vista, e que apresenta uma orientação fortemente 

argumentativa, típica do gênero da persuasão, que é um dos gêneros que constitui a ordem 

do discurso político”. No início do texto há a seguinte expressão: “Mulher independente 

assusta”. Esta parece mais uma ideia opinativa do que de orientação ou informação. Este 

texto possibilita uma reflexão, mas sobre um tema que discute as vantagens ou necessidades 

da possível reversão da independência da mulher, à submissão prevista em uma sociedade 

machista. 

Mesmo se considerássemos o caráter mais informal do texto, afirmar que a 

mulher independente “assusta” desfavorece a imagem da mulher economicamente ativa e 

independente, até mesmo a considerar que o pensamento se completa com a mensagem 
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“mas também fascina”. Outro fato que merece questionamento é: assusta ou fascina a 

quem? A resposta parece estar clara nos parágrafos seguintes. Em um deles há a seguinte 

afirmação: “No dia a dia, a linha que separa a independência feminina da onipotência é 

tênue. As mulheres inteligentes não se comportam como déspotas. Fascinam seus parceiros 

e até fazem piada com o fato de serem mandonas. Mas, raramente, percebem quando 

invadem o território do outro e sabotam o romance”. 

Este parágrafo sugere que mulheres inteligentes são fascinantes quando fazem 

piadas de si mesmas, de sua independência. Além disso, supõe que ao “invadir” o território 

do outro, talvez por ter mais atitude do que aquelas esperadas de uma mulher elas sabotam 

o romance. O depoimento de uma leitora economicamente independente chamada Maria 

Beatriz Henning, 40 anos, reforça a ideia. Ela explica a dificuldade que vem encontrando, 

por ser “muito” independente, e como isso se tornou um obstáculo ao seu objetivo de 

encontrar o homem chamado por ela de “príncipe encantado”. 

Os estudos de recepção afirmam que o receptor não é passivo, ele participa 

ativamente do conteúdo veiculado. Os leitores são atuantes e ressignificam a informação, 

conforme Rodrigues (2010). É o caso desta leitora, que repete o discurso da revista, que crê 

ser possível que o excesso de independência assuste namorados e maridos e, 

consequentemente, abale as relações. Sem perceber, a leitora passou a considerar a 

dominação masculina mais natural, e desistiu de, com sua independência, assustar os 

parceiros. Esta atitude levanta ao menos uma dúvida: se é a revista que reproduz o que o 

leitor pensa, objetivando atender suas necessidades de leitura, a identificação – ou se é a 

leitora que reproduz o que vem sendo lido nas revistas. 

Além dessa questão, uma citação de Boaventura (2009) remete a outra, no 

mesmo sentido. Segundo o autor, o público tem tendência em escolher os conteúdos 

midiáticos que reforçam suas opiniões e fugir daqueles que colocam suas crenças em 

questão. Ou seja, se a leitora crê que ser independente assusta, ela fugirá de discursos que 

tentem modificar esses pensamentos. O depoimento continua: 

“Parte dessa cumplicidade nasceu bem no início do namoro, quando eu 
estava reformando meu apartamento. As obras atrasaram e eu, que já tinha 
tentado de tudo com a empreiteira, estava desesperada. Ele entrou em ação 
como um verdadeiro homem alfa e conseguiu resolver tudo. Fiquei 
aliviada e, além de agradecida, fascinada com a sua força”. 
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Outro discurso importante em seu relato, é que ao chamá-lo de verdadeiro 

homem alfa (líder), ela sugere que a mulher não é uma alfa verdadeira. No parágrafo 

seguinte, a leitora fala do ex: “Anos antes, isso seria impensável. (Era impensável, pois ela 

não abriria mão de sua liderança, porém...) (...) Ele até que achava bonitinha a imagem da 

executiva de terninho, toda decidida. Mas não aguentou meu jeito controlador”. Neste 

contexto, a leitora denomina a mulher executiva de terno e decidida (e a si mesma) como 

bonitinha. E o terno feminino é “terninho”. Além disso, “toda decidida” tem o tom 

nitidamente pejorativo. 

Conforme Buitoni (2009), as reportagens de revistas femininas são importantes 

para a construção da identidade das mulheres. A matéria encerra-se com os relatos 

femininos, sem qualquer visão ou opinião de um outro especialista como forma de 

contraponto, afirmando que por mais que seja independente financeiramente, a mulher 

precisa continuar admirando o parceiro. Resta saber qual a significação que essa 

“admiração” provoca em uma leitora constituída pelo universo machista, preconceituoso e 

sedimentado no imaginário popular. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma revista, enquanto produto midiático, tem uma participação não só importante, 

mas substancial no que diz respeito à formação de identidades. Utiliza muito bem o seu 

dispositivo de autoridade, citado por Márcia Benetti como aquilo que dá à imprensa o 

direito de falar. É através da sua credibilidade, qualidade na produção de conteúdos, que a 

própria imprensa se vê no direito de se posicionar de forma imparcial. Mas ao adquirir esse 

direito, expressa opiniões em forma de texto leve e descontraído, utilizando expressões 

pejorativas em meio às várias páginas de reportagem jornalística informativa. 

Os conteúdos da revista feminina não são simples fontes de lazer que levam grandes 

massas a se descontraírem, pelo contrário, são produtos discursivos que contêm fortes 

conteúdos sobre a mulher e a sociedade. Refletem o comportamento desta mesma sociedade 

e reforçam a imagem construída sobre a mulher ao longo dos anos. 

Importante identificar onde e como se formam estes discursos, que fazem parte de 

uma ideologia e que contribuem para definir padrões de comportamento feminino esperados 

pela sociedade. A imagem que se forma do universo feminino fica aquém da real 
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representatividade da mulher na sociedade contemporânea. Algumas vezes desnecessários, 

por outras vezes preconceituosos e ultrapassados, esses discursos limitam a independência 

da mulher trabalhadora e não acompanham seus avanços. De forma mais clara, contribuem 

em manter a mulher em desigualdade social e econômica. 

Ao concluir a análise sobre as reportagens sobre economia no universo feminino, 

torna-se claro que as percepções iniciais sobre a presença de um discurso sexista, por vezes 

misógino e conservador foram comprovadas nos textos jornalísticos analisados. Os temas 

abordados nas reportagens econômicas de revistas femininas apresentam contradição: por 

um lado, buscam aprofundar o conhecimento da leitora sobre leis, regras econômicas e 

práticas de mercado, mas por outro apresentam uma profissional que não consegue limitar 

seus gastos, compra por impulso e abre mão de sua condição de protagonista para evitar 

colocar seu relacionamento em risco. 

Acredita-se que a característica multitemática do jornalismo de revista não seja uma 

justificativa para que temas econômicos, conhecimentos necessários para a mulher 

profissional de hoje, sejam ofuscados por chamadas que insistem na representação de uma 

mulher que precisa controlar seus gastos com sapatos. A dualidade é presente nas páginas 

de revistas femininas Claudia e Marie Claire, onde é possível encontrar desde longas 

reportagens sobre a crise econômica europeia, até matérias que questionam os limites do 

poder econômico feminino. É difícil acreditar, entretanto, que exista equilíbrio entre 

conteúdos relevantes e responsabilidade social tão distantes. Este talvez seja o motivo para 

que estudos sobre gênero e, especificamente, sobre as mulheres nas revistas femininas 

sejam aprofundados, novos discursos construídos e apontados, de forma que os 

pesquisadores possam contribuir para um jornalismo de qualidade e responsabilidade, 

presentes na imprensa feminina, mas ainda tratado com superficialidade. 
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