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Resumo: O corrente projeto procurou entender como se refletiu, na trajetória do mercado editorial de revistas 

femininas nacionais, o chamado “empoderamento feminino”, principalmente entre 1960 a 2015. Época em que a 

mulher brasileira emerge como potencial consumidor e se rebela contra as representações imagéticas das 

páginas de revistas. A vinda da família Real, no século XIX, autorizou oficialmente a impressão e distribuição 

dos primeiros periódicos em território nacional. Abrindo espaço para as edições de O Espelho Diamantino 

(1827), voltado às mulheres, mas escrita, editada e pensada por homens. Entre muitas aparições editoriais, o 

gênero foi ganhando voz e quebrando amarras sociais, com isso fez-se necessário realizar comparações entre 

veículos de diversas épocas para contextualizar as circunstâncias em que esses movimentos aparecem.  

Traçando possíveis perspectivas para o jornalismo feminino a partir da análise de conteúdo da revista Az Mina, 

veículo que simboliza os novos fenômenos editoriais. 

 

 

Palavras-Chave: Imprensa Feminina 1. Empoderamento 2. Az Mina 3. 

 

Abstract: The current project sought to understand how the so-called "feminine empowerment" was reflected in 

the trajectory of the editorial market of national women's magazines, mainly between 1960 and 2015. At a time 

when Brazilian women emerged as potential consumers and rebels against the Pages of magazines. The coming 

of the Royal family, in the nineteenth century, officially authorized the printing and distribution of the first 

periodicals in national territory. Making room for the editions of The Diamond Mirror (1827), aimed at women, 

but written, edited and thought by men. Among many editorial appearances, the genre has been gaining a voice 

and breaking social ties, making it necessary to make comparisons between vehicles of different ages to 

contextualize the circumstances in which these movements appear. Tracing possible perspectives for women's 

journalism from the content analysis of Az Mina magazine, a vehicle that symbolizes the new editorial 

phenomena. 
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1. Introdução  

 A partir de levantamentos bibliográficos e teóricos sobre o tema, este artigo 

procurou compreender como se refletiu na trajetória do mercado editorial feminino, e 

consequentemente, da imprensa voltada às mulheres, o chamado “empoderamento 

feminino”, especialmente no período de 1960 a 2015, do século XX ao XXI. Serão 

realizadas comparações entre os veículos de vários períodos para contextualizar em que 

circunstâncias esse nicho editorial de revistas femininas surge no país. 

 

A vinda da família Real portuguesa ao Brasil, no começo do século XIX, ano de 

1808, possibilitou entre outros avanços a instalação da editora portuguesa Imprensa Régia, 

de D. João VI, iniciando oficialmente a impressão e distribuição das publicações 

impressas em território nacional.  

 

Contudo, segundo dados históricos, foi no ano de 1812 que surgiu em Salvador 

(BA) a primeira revista brasileira. Distribuída clandestinamente, o periódico era intitulado 

como As Variedades ou Ensaios de Literatura. A revista seguia os moldes editoriais 

vigentes naquele período, pois segmentava o seu público a partir do discurso e conteúdo 

proposto em suas publicações. 

Discursos sobre costumes e virtudes morais e sociais, algumas novelas de 

escolhido gosto e moral, extratos de história antiga e moderna, nacional ou 

estrangeira, resumos de viagens, pedaços de autores clássicos portugueses – 

quer em prosa, quer em verso – 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 importância das novas descobertas filosóficas. (SCALZO, 

2004, p.27)  

 

   Para Dulcília Buitoni (1986), é provável que o primeiro periódico feminino 

brasileiro tenha sido O Espelho Diamantino, lançado em 1827 no Rio de Janeiro. A autora 

destaca ainda O Espelho das Brazileiras, como o provável segundo jornal para mulheres 
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do Brasil, surgido em 1831, na faculdade de Direito de Recife, palco de grande atividade 

intelectual na época. (BUITONI, 1986)
 3 

A imprensa feminina é um dos assuntos mais estimulantes para pesquisa, 

devido às articulações sociais, econômicas e culturais que estão implícitas 

em sua estruturação. Além disso, constitui um mercado de trabalho em 

permanente expansão, com inúmeros produtos surgindo a cada ano, às 

vezes sob forma bastante novas. (BUITONI, 1990, p.5).
  

 

   É necessário pontuar que durante muitas décadas, as mulheres não tiveram as 

mesmas oportunidades que os homens, como o direito a alfabetização e o acesso à leitura. 

Em proporções tímidas, na medida em que as meninas começavam a frequentar as escolas 

no Brasil durante o século XIX, crescia o número de leitoras.  

 

Dando margem, após um longo período, ao início da imprensa feminina com 

características próprias em suas publicações com o primeiro jornal genuinamente 

feminino, O Jornal das Senhoras (1852-1855), jornal ilustrado, com moda, literatura, 

belas-artes, teatros e crítica. (BUITONI, 2009, p.40). Segundo Maria Celeste Mira (2001), 

a imprensa feminina passou por dois grandes ciclos de expansão em nível mundial: na 

segunda metade do século XIX, quando a mulher estava emergindo como sujeito 

consumidor, e no pós-guerra, quando estava buscando sua cidadania.  

 

Porém, é importante salientar que o Jornal das Senhoras, fundado pela argentina e 

feminista Joanna Paula Manso de Noronha, já vinha com o objetivo de influenciar a 

emancipação dos costumes femininos e garantir o espaço da mulher na sociedade 

brasileira. Difundindo o universo cultural europeu, e evidenciando tendências, costumes e 

gostos musicais próprios do público feminino em seus textos impressos, ““ tem a vontade 

e o dezejo de propagar a illustração, e cooperar com todas as suas forças para o 

melhoramento social e para a emancipação moral da mulher “”. (NORONHA, 1852: n º1, 

p.1).
 4 

 

                                                 
3
 OLIVEIRA, Mônica Carvalho. A segmentação no mercado de revistas femininas: uma análise das publicações 

da Editora Abril direcionada a mulheres adultas. Porto Alegre, 2011, p.12.  
4
 Disponível em < http://bit.ly/2eFo0HA > Acesso em: 15 jun. 2016. 
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A intenção é o de analisar a partir da investigação de dados históricos, as mudanças 

que ocorreram na representação das mulheres no mercado editorial de revistas 

direcionadas ao público feminino. Traçando possíveis perspectivas para o futuro do 

discurso, influência social e participação do jornalismo na imprensa feminina. 

 

 Para esta pesquisa acadêmica, utilizamos como objeto de análise as publicações da 

revista Az Mina, avaliando a participação e abordagem jornalística do veículo dentro do 

mercado editorial direcionado às mulheres. O estudo foi realizado a partir da análise do 

conteúdo das edições da revista online, de agosto de 2015 até janeiro de 2016. O mesmo 

serviu como alicerce para a elucidação de outra questão recorrente no atual cenário 

brasileiro, a discussão acerca do termo “empoderamento feminino”. 
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Capítulo I - Panorama histórico dos veículos direcionados ao público 

feminino no século XIX 

 

1.1 Discussões acerca da noção de “Imprensa Feminina” 

 

  A relação entre imprensa feminina e a imprensa geral como conhecemos ainda 

gera controvérsias. A distinção mais evidente entre as duas é a de que a imprensa em geral 

atende os interesses do seu público sem fazer nenhuma distinção de gênero ou de qualquer 

outro fator. E que a imprensa feminina seja direcionada aos interesses do sexo feminino, 

realizando a distinção de gênero e representando as mulheres em diversos meios de 

comunicação, no qual a mais reconhecida historicamente é a revista.  

O veículo feminino impresso não foge da realidade pregada na estrutura estética 

estabelecida nos catálogos eletrônicos publicitários, que inclui serviços diversos e de 

entretenimento em suas publicações. Isso por si só, diferencia a imprensa direcionada às 

mulheres por seu fazer jornalístico amenizado, onde o factual, premissa maior no 

jornalismo, é deixado um pouco de lado. A maioria de suas matérias está situada dentro do 

que se convencionou chamar de jornalismo informativo, e algumas, de interpretativo. 

(BUITONI, 2009, p.22).   

O feminino na imprensa mantém uma relação moderna e abrangente com o seu 

público utilizando várias vertentes do jornalismo, o interpretativo, diversional
5
, opinativo e 

o de prestação de serviços. É possível verificar uma junção entre o que é oferecido às 

mulheres em termos de abordagem jornalística; jornalismo informativo (notícias), 

interpretativo (passível de qualquer tipo de interpretação ou julgamento por parte dos 

leitores) e o opinativo (que deixa explícita a opinião do veículo ou do próprio jornalista 

frente a um determinado assunto).  

Podemos nos deparar também com o diversional, que agrega a publicação de 

quadrinhos ou palavras cruzadas e que no geral envolve conteúdos diversificados. O de 

serviço, como o próprio nome sugere, abrange informações de utilidade para o leitor, 

                                                 
5
 Compreenda-se que a natureza diversional desse tipo de jornalismo está no resgate de algumas formas 

literárias de expressão, onde convém o uso de recursos como flashbacks, digressões, diálogos, aprofundamentos 

psicológicos e outros para estabelecer suas narrativas, Melo (1985). 
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como horários de espetáculos, atividades de lazer ou que despertem o interesse do público. 

De acordo com Dulcilia (1990, p.12): a imprensa feminina é passível de críticos, porém os 

critérios para a sua análise não devem partir da oposição jornalismo/ não jornalismo. 

A abordagem das revistas direcionadas ao público feminino não tendem a ser 

constituídos somente por conteúdos atuais. O fator atualidade, previamente imposto a esse 

mercado, se utiliza muitas vezes das ficções e fantasias trabalhadas na comercialização de 

produtos do ramo da moda, que geram tendências comerciais de roupas. A moda 

movimenta a imprensa feminina desde o surgimento dos primeiros periódicos, a exemplo 

dos moldes de costura e croquis de roupas que já eram difundidos nos Estados Unidos, 

logo quando foi lançado o primeiro veículo do mundo direcionado ao sexo feminino, o 

The Ladies Mercury, de 1693. 

Por outro lado, a imprensa em seu amplo contexto compreende a participação e o 

interesse público em geral, não envolvendo separações ou distinções de nenhuma natureza. 

Diante desses e outros motivos, não cabe aqui julgar a imprensa feminina como um gênero 

distinto do jornalismo, mas sim ressaltar as segmentações de público que ela atende a 

partir dos seus interesses de mercado.  

Os fatores atualidade e novidade, historicamente ligados a esse tipo de imprensa, se 

devem a tradição de seus conteúdos, no qual se percebe uma atualidade pré-fabricada a 

partir das “preferências” de suas leitoras; moda, beleza, casa, decoração, comportamento, 

horóscopo e outros. Schroeder (1990, p.12) em seu livro define de modo acertado essa 

questão, o “verdadeiro” jornalismo reveste-se de mais valor na medida em que está ligada 

à notícia objetiva, ao debate e a análise do que aconteceu no mundo.  

A tônica da imprensa feminina, desde o seu aparecimento, no fim do século XVII e 

início do XVIII, é ser um jornalismo “menos preocupado” com a factualidade e 

mais atento à vida e ao cotidiano do seu público-alvo, as mulheres. Nas revistas e 

suplementos voltados ao público feminino existe sim a ligação com o factual, mas 

seu conteúdo não é por ele determinado. (BUITONI, 1990, p. 14). 

 

  A imprensa feminina consegue reunir várias categorias jornalísticas em uma só e não 

pode ser definida como meramente informativa ou passível aos desejos do seu público. 

Portanto, o seu fazer jornalístico é revestido por várias articulações temáticas que apontam 
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forte compromisso em dialogar e analisar o comportamento do seu público, o que ainda não 

encontramos na imprensa em geral.  

 

1.2 A segmentação no mercado editorial de revistas  

 

     De início, as classificações no mercado editorial de revistas seriam 

determinadas pelas características do público que ela se destina, onde fatores de gênero, 

idade, geografia, profissão ou atividade exercida e classe econômica, constituiriam a sua 

especialização. Os veículos voltados às mulheres exprimem diretamente essa estratégia de 

mercado editorial, pois aliam as transformações que ocorrem no universo feminino a partir 

do leque de conteúdos publicados em suas edições. Segundo Martins (2008, p.67): esses 

títulos são pontos de referência da segmentação voltada a um “público tradicionalmente 

desconsiderado”.  

        As transmutações da realidade social feminina interferiram de forma efetiva 

na segmentação do mercado editorial, uma vez que para a “nova mulher”, os periódicos 

que antes levavam em consideração somente os personagens femininos de dona de casa e 

mãe, deram lugar a temáticas e variações de consumo que refletissem outras realidades de 

vida das mulheres. Temos como exemplo as questões relacionadas ao mercado de trabalho 

e a liberdade sexual.  

        No qual as mulheres, que antes tinham dedicação exclusiva à vida doméstica, 

no decorrer dos anos ultrapassaram suas limitações para ingressar no mercado de trabalho 

e em outros espaços considerados próprios do sexo masculino. Roland E. Wolseley (1972) 

separa as revistas em dois grupos: de interesse geral ou especializadas (onde estariam as 

femininas). Em que, a partir da determinação do conjunto de pessoas que se pretende 

atingir o conteúdo, as revistas seriam separadas entre interesses gerais e interesses 

especializados.  

      No Brasil o conceito de segmentação de revistas ganhou notoriedade no final 

da década de 1950 e início de 1960 com as primeiras histórias nacionais em quadrinhos 

(HQ´s), publicadas em gibis, responsáveis pela popularização de grandes personagens da 

cultura brasileira, como o Pererê, de Ziraldo e outros ícones da Turma da Mônica, do 
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cartunista Maurício de Souza.  Ainda nesse período, as revistas passaram a ser observadas 

como um importante nicho para as ações publicitárias no país por causa da sua expansão. 

O mercado editorial acompanhou a evolução da indústria e conceituou uma nova linha 

editorial, as revistas vitrines. A partir de então começaram a surgir veículos de 

comunicação que procuravam atender os interesses de seus respectivos clientes.  

A imprensa feminina logo acompanhou a expansão da indústria têxtil brasileira, 

criando as primeiras revistas de moda, o Manequim (1959) e Claudia (1961) para atingir 

amplamente o público feminino, a exemplo do que aconteceria posteriormente com as 

revistas de fotonovelas no Brasil.  

As revistas que atendiam esse setor editorial começaram a se fragmentar em 

públicos mais específicos, modelos de vestidos para casamento, buffets e outros serviços 

para organização de eventos festivos por exemplo. A chamada percepção mercadológica 

empreendida definitivamente pelo mercado editorial de revistas femininas liquidou a 

separação antes utilizada pelas editoras, que delimitavam seu público alvo com base 

somente na distinção de sexo ou idade.  

 A revista Claudia, da Editora Abril, soube aproveitar a segmentação do mercado, 

passando a criar várias seções especializadas para despertar o interesse do público. 

Lançando assim, a linha de revistas Claudia para diversos setores que tivessem ligação 

com a realidade de vida das mulheres daquela época. Assim ocorreu o lançamento das 

linhas editoriais para Casa, com o propósito de apresentar soluções gráficas e projetos de 

edificações, Jardim, direcionado ao público interessado em plantas e jardinagem, além de 

Arquitetura, Construção e outros.  

Claudia Cozinha, outro exemplo dessa segmentação, introduziu a primeira cozinha 

experimental nas revistas femininas, contratando profissionais da fotografia, nutrição, 

culinária e outros para compor as páginas com receitas típicas brasileiras. Para os homens, 

a expansão automobilística na década de 1950, durante o governo de Juscelino 

Kubitschek, desencadeou o lançamento da revista Quatro Rodas, em 1960.  

Outro segmento que começou a fazer a cabeça do sexo masculino foi a chegada da 

revista Placar, que abordava temas sobre esporte e principalmente futebol, de grande 

significado nacional. Motivo de discussões entre especialistas da área, a segmentação no 
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mercado editorial apresenta peculiaridades na sua conceituação. Há quem defina que ela se 

baseie no assunto ou público especializado; no qual a imprensa feminina se encaixaria. De 

acordo com Boone e Kurtz, a segmentação de mercado é a divisão do mercado total em 

grupos menores e relativamente homogêneos (2009, p.308).
6
  

Já o sociólogo Maurice Duverger (1976) subdivide a imprensa especializada em 

imprensa de público especializado e imprensa de assunto especializado. (Onde a imprensa 

feminina se encaixaria em assuntos especializados, a exemplo dos periódicos esportivos, 

literários, as revistas de TV, rádio e etc.).  

O que se entende, no entanto, é que a segmentação no mercado editorial não pode 

ser definida como um método relativamente contemporâneo, isso se levarmos em 

consideração os mecanismos utilizados por grandes editoras brasileiras ao longo dos anos 

para separar os interesses do consumidor, viabilizando a gama de leitores de suas 

publicações.  

Buitoni (1990, p.16): [...] a segmentação de mercado serve para definir o público 

desta ou daquela revista, mas não serve para distinguir a imprensa feminina de outras 

imprensas.  

O jornalismo feminino no país se caracterizou desde o seu surgimento, no início do 

século XIX, como um nicho editorial mais atento à vida das mulheres, ao cotidiano e aos 

desejos do seu público-alvo. E dessa forma soube aproveitar a segmentação de público 

para expandir o seu negócio e popularizar suas publicações entre as mulheres brasileiras. 

 

1.3 Inspirações estrangeiras  

 

    Logo quando surgiu no mercado editorial feminino, as revistas eram definidas por 

seu conteúdo, pois possuíam semelhanças gráficas que poderiam ser confundidas com a 

estrutura dos jornais e livros da época. A variedade presente no conteúdo desses 

periódicos de imediato marcou seu público; literatura, moda, casa e carta às leitoras. Essa 

                                                 
6
 DAL GOBBO, Elaine (Org.). Conquistas femininas e sua influência na segmentação do mercado editorial de 

publicações impressas na segmentação do mercado editorial de publicações impressas brasileiras voltadas para 

as mulheres. Rio Grande do Sul: Porto Alegre, 2015.  
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abordagem direcionada especialmente aos interesses das mulheres daquele tempo, desde o 

início fixou esse veículo como fator essencial para o triunfo da imprensa feminina.  

Curiosamente, foram os almanaques os precursores das revistas femininas no mundo. 

Popularmente conhecidos desde o surgimento das prensas de Gutenberg, ao longo dos 

séculos XVI e XVII, os almanaques publicaram conselhos práticos para as atividades 

domésticas úteis no dia-a-dia da mulher e forneceu também orientações sobre a medicina 

caseira e recomendações quanto ao manejo da agricultura, já que o país era eminentemente 

rural naquele período.  

   Desses, a imprensa feminina se utilizou dos conselhos cedidos por seus antecessores 

para conquistar as mulheres e os seus interesses de acordo com a realidade de vida delas 

no período oitocentista. Vida prática, saúde, receitas de culinária e trabalhos manuais. 

Buitoni (1990, p.62): “[...] daí a possibilidade de se colecionarem revistas femininas, que 

sempre serão úteis, de uma forma ou outra”. 

  Originalmente criada sobre as perspectivas editoriais estrangeiras de realizar 

publicações direcionadas ao público feminino, a chamada ‘revista’ herdou seu nome a 

partir do magazine, de domínio inglês, palavra derivada do magazin, em francês, que teve 

a sua origem árabe, com armazém. 

A primeira revista feminina do mundo foi lançada em 1693 na Inglaterra, o The 

Ladies Mercury surgiu com novas perspectivas para o mercado, criando o primeiro 

consultório sentimental. Onde leitoras tinham a liberdade de escrever cartas para o veículo 

em busca de conselhos amorosos. Daquele período em diante, essa seção passou a 

estabelecer uma proximidade com o público, fazendo desse segmento um dos mais bem-

sucedidos dentro do mercado editorial. 

O primeiro periódico francês chegou em 1758, o Corrier de la Nouveauté, Feuille 

Hebdomadaire a I´Usage des Dames [Correio da Novidade, Folha Semanal para Uso de 

Damas], intitulado pouco tempo depois de Le Journal des Dames (1759 - 1778). O veículo 

deixou como herança a literatura para as publicações brasileiras. Sob a influência da 

Revolução Francesa também começam a surgir periódicos politizados redigidos por 

mulheres com o codinome “sociedade de cidadãs”, que lançaram as revistas Les Annales 

de l´Educacion du Sexe (1790), Les Evenénements du Jour (1791) e La Feuille de Soir, 
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dirigida somente por mulheres daquele movimento. Nos Estados Unidos as 

representatividades no segmento vieram com American Magazine, Ladies´Diary (1704-

1840) e Lady´s Magazine and Museums of Belles Lettres or Entertaining Companion for 

the Fair Sex (1770 a 1837), este último marca uma das muitas manias da época, intitular 

periódicos femininos com nomes grandes e marcar suas publicações com conteúdos 

literários no formato gazeta.   

   Aos poucos se expandindo na Europa, a Alemanha ganhou o primeiro periódico 

feminino com o Akademie der Grazien de (1774 -1780), que introduziu conteúdos de 

horóscopo, contribuição até hoje indispensável a muitas leitoras.  Já entre 1800, os 

periódicos da Alemanha e Áustria começaram a introduzir em suas publicações artigos 

exclusivamente voltados aos profissionais da moda, outro tema há muito tempo explorado 

pelos periódicos femininos. 

   As italianas no século XIX introduziram muitas revistas influenciadas pelo 

catolicismo, onde era reafirmado o papel da mulher como alicerce familiar e inimputável. 

Nesse segmento, os destaques foram o La Donna, La Famiglia Cattolica, Toillete (1770), 

Biblioteca Galante (1775) e o Giornale delle Donne (1781), consideradas as grandes 

pioneiras italianas na confecção de revistas para mulheres.  Em todo mundo, a ousadia das 

francesas na imprensa floresceu e serviu posteriormente como modelo a outros países.  

O Journal des Dames com a introdução da literatura em suas publicações chegou a 

ser conhecido como jornal literário. Anos depois, chegou a ser intitulado de Journal des 

Dames et des Modes (1759-1778), que discutia temas importantes como a educação da 

mãe de família, a mulher solteira ou da chefe de casa. Sendo assim, já acompanhava a 

evolução do meio informativo com a publicidade, onde havia a oferta de diversos 

conteúdos do interesse feminino, como os pequenos anúncios de produtos, mesmo que 

sem a divulgação de preços.  

 Outro marco histórico para o mercado editorial feminino foi a ousadia 

empreendida pela jornalista Sarah Josepha Hale no Ladies Magazine (1828). A jornalista 

passou a utilizar uma abordagem de entretenimento, esclarecimento e de prestação de 

serviço nas edições do periódico. A atitude de Sarah dentro da imprensa feminina fez com 

que posteriormente essa tática de mercado se transformasse em uma das marcas do 
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jornalismo americano. O que ainda hoje se assemelha aos pilares profissionais do mercado 

de comunicação mundial.  

Após dois anos, com a fusão do Lady´s Book e Ladies Magazine, a jornalista 

passou a expandir a abordagem temática dos periódicos femininos, levando discussões 

sobre o direito à educação das mulheres e críticas sobre a prática de punições físicas 

dentro do ambiente escolar. Ainda assim, não deixou de relacionar temas tradicionalmente 

abordados nas páginas das revistas; moda, beleza e questões domésticas.  

Na metade do século XIX (1861-1865) houve significativa expansão da imprensa 

feminina, que naquele período era de acesso exclusivo às mulheres com alto poder 

aquisitivo. Poucas sabiam ler ou dispunham de tempo para acompanhar as publicações 

femininas. Foi nos Estados Unidos, durante a guerra civil, que houve o crescimento das 

indústrias e a expansão das editorias de negócio, que se solidificou a transformação no 

perfil de leitoras no mercado editorial de revistas. Motivadas também pela democratização 

no acesso as altas tiragens, e pela inserção das máquinas de impressão tipográfica, criada 

por Johannes Gutenberg. 

Em 1869, também nos Estados Unidos, as revistas femininas começaram a ser 

comercializadas em lojas e livrarias, o que até então não existia com a dependência do 

envio pelos correios. Já na Europa, a venda de revistas sem a necessidade de assinatura 

com as editoras teve início no mesmo ano. Assim, com a simplificação do acesso a compra 

dos periódicos femininos e o estímulo do mercado dos moldes de impressão, os segmentos 

direcionados a mulheres tomou o impulso que precisava para expandir as suas publicações 

em grandes números de tiragens, alcançando o seu público até pelo menos o fim do século 

XIX.  

Ainda sobre a construção de editorias que moldaram grande parte dos periódicos 

femininos, O Lady´s Home Journal, de 1883, foi um dos primeiros a introduzir os artigos 

sobre casa, lar e decoração, componentes de importância na formulação da imprensa 

feminina como conhecemos até os dias de hoje. Em 1897 o mesmo inovou também por 

romper as tradições da época, aperfeiçoando as publicações com as primeiras plantas de 

casas em periódicos femininos, distribuindo às leitoras, sugestões de decoração de 
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cômodos em desenhos explicativos. O pioneirismo do veículo deu certo e ainda persiste 

em algumas revistas femininas atualmente.   

  Outra prática de grande valia para a expansão do mercado editorial de revistas foi 

a distribuição de brindes nas edições. Tal prática começou na França, com a revista Echo. 

A mesma foi fruto de um negócio realizado entre uma família tradicional católica e um 

jornal falido da época, o Petit Echo de la Mode. Para criar mais de um atrativo, além dos 

moldes de roupas gratuitos, a revista realizou a distribuição de brindes em todas as suas 

edições. Essa modalidade teve início com a inserção de romances em gravuras destacáveis 

dentro dos periódicos, no qual a leitora poderia juntar no decorrer das edições e 

posteriormente formar um livro.   

A ideia passou a ser observada como uma possibilidade lucrativa de mercado com 

as mulheres donas de casa. Nesse empreendimento a revista seguia uma linha editorial 

conservadora, que prezava em suas publicações a moral e os bons costumes sem deixar de 

lado a editoria de moda, um dos grandes impulsionadores do nicho editorial feminino. 

Segundo Dulcília; em 1893 o Echo vendia 210 mil exemplares. Em 1930, sua tiragem era 

de 1 milhão e 130 mil, recordista na França (1990, p.30). A estratégia de incluir agrados às 

senhoras daquela época fez nascer novas possibilidades de crescimento para o mercado 

editorial. Prática ainda hoje utilizada por grandes editoras brasileiras. 

 

1.4 A origem do mercado editorial de revistas femininas no Brasil  

 

       A chegada da família real portuguesa e do príncipe regente Dom João VI em 

maio de 1808, trouxe entre outros avanços, os recursos que eram necessários para o início 

da imprensa no Brasil. Pessoas capacitadas, equipamentos de impressão tipográfica para a 

produção em larga escala de jornais no país e a própria prática em noticiar. Com 

notoriedade em praticamente todo o ocidente desde o século XVI, a imprensa ainda não 

tinha representantes em terras brasileiras. 

Ela mudou o ambiente intelectual e político do país e passou a disseminar e a 

debater as ideias políticas que chegavam da Europa e dos Estados Unidos. 

Nos seus primeiros 13 anos de funcionamento, a imprensa era submetida a 

três instâncias de censura.  [...] com a criação da Imprensa Régia, começou a 

circular, no dia 10 de setembro de 1808, a Gazeta do Rio de Janeiro, 

primeiro jornal publicado em território nacional. Só imprimia notícias de 
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interesse do governo. No mesmo ano foi lançado em Londres, para fugir à 

censura, o Correio Braziliense, do jornalista Hipólito José da Costa. A 

censura caiu, finalmente, com o decreto de 2 de março de 1821. A partir dali, 

todo cidadão poderia manifestar suas opiniões sem censura prévia. 

(LAURENTINO, 2010, p. 37-38) 

 

 

       Faltava infraestrutura, urbanização e havia altas taxas de analfabetismo, esses e 

outros fatores dificultaram o desenvolvimento prévio da imprensa no país. A partir de 

1827, impulsionados pelo pioneirismo do Jornal do Commercio, a imprensa do Brasil 

passou a atingir finalidade política e a apresentar sua própria produção editorial. Todo esse 

contexto histórico no Brasil facilitou a introdução da imprensa feminina e 

consequentemente, dos primeiros periódicos voltados aos interesses das mulheres.  

      De início, os rudimentares femininos nacionais pouco aperfeiçoados, vinham 

escritos ‘jornal’ ou armazém (origem árabe) antes do título. A imprensa feminina já tinha a 

sua parcela de importância e influência na Europa. O Brasil, no entanto, ainda seguia os 

modos de vida conservadores e sem muitos avanços sociais. As mulheres brasileiras só 

começaram a obter novas perspectivas e liberdade de costumes, a partir do início da 

impressão de jornais e revistas no início do século XIX.  

       Até então o país era constituído por cidades litorâneas isoladas e apresentava 

características culturais totalmente influenciadas pelo modo de vida europeu e da corte 

instalada no Rio. Sem infraestrutura, as condições das cidades eram precárias e dependiam 

do desenvolvimento estrutural para expandir a economia e crescimento da nação.  

A família real possibilitou muitos progressos com a criação de ferrovias e a 

intensificação das expedições marítimas, facilitando o deslocamento das produções locais 

e posteriormente, no ano de 1850, a substituição dos cabos submarinos pelos primeiros 

telégrafos brasileiros.  

       Os primeiros foram inaugurados por D. Pedro II em 1874, com a interligação 

entre as regiões do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Belém. Assim foi dado o início das 

transformações nas cidades provincianas em cidades evoluídas e ligadas aos 

acontecimentos importantes que ocorriam em todo o mundo.  

        Para contar a trajetória das revistas femininas, é imprescindível mencionar 

que a tradição das publicações impressas desse segmento começou na Bahia, no ano de 
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1812, com a primeira revista não oficial do país, As Variedades ou Ensaios de Literatura, 

que foi lançada pelo jornal Idade d’Ouro do Brasil. Ambos, o jornal e revista, foram 

criados na tipografia de Manuel Antônio da Silva Serva. Os redatores eram Diogo Soares 

da Silva de Bivar e o padre Ignácio José de Macedo. A linha editorial era conservadora. 

Portanto, defendia o absolutismo monárquico português. 

      Neste momento as cariocas, sob a inspiração da corte instalada no Rio, 

passaram a mudar seu comportamento frente ao desenvolvimento que havia chegado ao 

Brasil, gerando a necessidade de se adequar e participar mais ativamente das 

transformações que ocorriam no país. Com a ideia de satisfazer o interesse feminino e 

obter lucro na venda de publicações impressas, a percepção de que as tendências de moda 

europeia iriam servir como atrativo dentro das edições de jornais e revistas, resultam 

pouco tempo depois na criação de um mercado editorial específico para as mulheres. O 

fato é que a imprensa feminina brasileira começava a nascer por volta de 1820, junto com 

a efervescência política da independência, constituinte etc. (BUITONI, 2009, p.32). 

        Em contraponto aos acontecimentos que nortearam a criação de grande parte 

dos periódicos na metade do século XIX, a primeira revista feminina do Brasil surgiu com 

a ideia de não só entreter o seu público de leitoras com artigos sobre decoração, literatura e 

moda. Mas, tinha como proposta, ensaiar um posicionamento mais participativo das 

mulheres na sociedade brasileira. Segundo Scalzo (2004, p. 28), a revista serviria para 

deixar a mulher “à altura da civilização e dos seus progressos”. 

  No mesmo período ocorreu a distribuição das primeiras revistas voltadas a 

públicos específicos no Brasil, a primeira teria sido O Propagador das Ciências Médicas 

(1827), lançado pela Academia de Medicina do Rio de Janeiro. O mesmo divulgava 

informações de cunho científico e era direcionado aos interesses de profissionais médicos 

formados.  Suponha-se que no mesmo ano tenha surgido O Espelho Diamantino, primeiro 

periódico voltado ao público feminino brasileiro. O mesmo foi lançado com o objetivo 

questionar a representação das mulheres na sociedade e seria “dedicado às senhoras 

brasileiras”. 

O pioneirismo dos periódicos para as mulheres teve início no mesmo ano em que 

foi aprovada a Lei de Instrução Pública feminina, onde foi autorizada a alfabetização das 
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meninas brasileiras em idade escolar. Após a Independência do Brasil em 1822, a 

necessidade de se fazer uma nação mais desenvolvida frente à evolução de outros países, 

motivou o discurso acerca da educação como instrumento para a modernidade.   

Com isso, foi estabelecido que em todas as cidades, vilas e lugarejos do país, 

seriam inauguradas escolas primárias de alfabetização para o sexo feminino. Até aquele 

período, o grau de educação oferecido para meninos e meninas era desigual. As meninas 

tinham aulas de extensão educacional em áreas específicas, em sua maioria focada em 

atividades domésticas. Enquanto os meninos aprendiam noções de geometria e outras 

especialidades mais relevantes para o seu desenvolvimento educacional. Isso explica as 

altas taxas de analfabetismo das mulheres naquele período. 

A Lei de Instrução Pública estabeleceu no Art. 11 do ano de 1827 que seriam 

construídas unidades para atender as necessidades educacionais femininas. “Haverá 

escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas, em que os Presidentes em 

Conselho julgarem necessário este estabelecimento”.
7
 

As mulheres carecem tanto mais de instrução, porquanto são elas que dão a 

primeira educação aos seus filhos. São elas que fazem os homens bons e 

maus; são as origens das grandes desordens, como dos grandes bens; os 

homens moldam a sua conduta aos sentimentos delas. (LOURO, apud Lei de 

Instrução Pública do Brasil, 2004, p.447).  

 

 Entre as expectativas estavam o de que o aprendizado feminino poderia servir como 

auxílio aos papéis atribuídos às mulheres na sociedade oitocentista da época, o de dona de 

casa e esposa. Não priorizando a educação como instrumento de emancipação feminina. 

Ainda assim, a lei representou uma evolução no modo que as mulheres eram inseridas 

dentro da sociedade brasileira. Se alinharmos ao contexto histórico vigente naquele 

período, essa lei desencadeou avanços importantes na contribuição social das mulheres 

para o país, principalmente no âmbito educacional.  

 Com a finalidade de comparar as taxas de analfabetismo no Brasil, foi necessária a 

averiguação dos primeiros estudos de recenseamento da população nacional, decreto nº. 

1829, sancionado em 1870, que criou o primeiro Censo Nacional de População do Brasil, 

posteriormente associado ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  A lei 

                                                 
7
 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-15-10-1827.htm>. Acesso em: 23. Ago. 

2016.  
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estabelecia que o poder político organizasse um sistema para contabilizar o número de 

registros civis de nascimentos, casamentos e óbitos em todo país. Determinando na capital, 

até então considerada o Rio de Janeiro, a criação de uma Diretoria Geral de Estatística do 

Ministério de Negócios do Império.  

O chamado Censo Geral do Império foi realizado no dia 1º de agosto de 1872, 

abrangendo praticamente todas as províncias do território nacional. Segundo dados 

estatísticos dos censos demográficos das grandes regiões e unidades da federação 

brasileira no mesmo ano, o Brasil contava com pelo menos 9. 930.478 habitantes, desses, 

82,3% com mais de cinco anos de idade eram analfabetos. Após a análise dos dados 

referentes a esse período não foram encontrados percentuais referentes às taxas de 

analfabetismo da população feminina durante o Império.  

No decorrer dos anos foi possível verificar uma evolução nos estudos do Censo nas 

pesquisas que se referem aos índices de educação nacional. De acordo com o Censo 

Demográfico de 1991 e 2000, as taxas de analfabetismo entre homens e mulheres 

oscilaram ao longo dos anos. Evidenciando uma evolução no quadro educacional do país e 

distanciando os índices de precariedade na instrução pública oferecida para homens e 

mulheres entre o final do século XIX e início do século XX.  Veja alguns comparativos 

históricos sobre as taxas de analfabetismo no Brasil, relacionado às desigualdades 

educacionais por gênero e época. 

 

TABELA 1  

Média de anos de estudo da população de 10 anos ou mais de idade, segundo o sexo no ano de 1991. 

 

Sexo Total % 

Homens 4,6 

Mulheres 4,7 

     FONTE: IBGE, Censo Demográfico 1991. 
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TABELA 2 

Média de anos de estudo da população de 10 anos ou mais de idade, segundo o sexo no ano 2000. 

 

Sexo Total % 

Homens 5,7 

Mulheres 6,0 

      FONTE: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 

      Conforme citado anteriormente, nos anos seguintes os métodos de pesquisas 

demográficas buscaram frequentes mudanças, se adequando aos novos índices populacionais 

e distanciando as mulheres das altas taxas de analfabetismo no país.  Em 2000 e 2010 foi 

realizado um levantamento mais preciso sobre as diferenças nas taxas de analfabetismo entre 

os gêneros feminino e masculino no Brasil. O mercado editorial de revistas voltadas ao 

público feminino e a própria imprensa feminina se consolidou a partir desses fatores 

históricos no Brasil, a garantia de educação e alfabetização para as mulheres. 

 

 
TABELA 3 

Taxas de analfabetismo por separação de grupos de idade, sexo e situação de domicílio em 2000 e 

2010 no Brasil. 

 

 

Taxas de Analfabetismo % 

 

 

 

Ano 

 

Total 

 

Sexo 

 

Domicílio 

 

 

 

Homem 

 

Mulheres 

 

Urbano 

 

Rural 
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10 ou mais anos de idade 

 2000        12,8              13,2                12,5                   9,6              27,7 

2010          9,0                9,4                   8,7                  6,8              21,2 

10 a 14 anos da idade 

2000            7,3                  9,1                   5,3                  4,6              16,6 

2010            3,9                  5,0                   2,7                  2,9                8,4 

15 anos ou mais de idade 

2000           13,6                13,8          13,5               10,2                9,8 

2010             9,6                  9,9                   9,3                 7,3                23,2 

FONTE: IBGE, Censo Demográfico 2010
8
 

 

 

1.5 A trajetória dos periódicos femininos nacionais no século XIX 

 

A imprensa feminina brasileira que surgiu no início do século XIX se caracterizou 

pela miscelânea dos seus assuntos abordados, o que ainda permanece como uma de suas 

qualificações mais marcantes. O primeiro periódico voltado ao gênero no Brasil, O 

Espelho Diamantino “dedicado às senhoras brasileiras”, surgiu pensada, escrita e editada 

por homens, nas mesmas circunstâncias de muitos outros que viriam a seguir dentro desse 

importante nicho para mercado editorial brasileiro. 

Pelas pesquisas bibliográficas feitas, o mais provável é que o primeiro periódico 

feminino brasileiro tenha sido o carioca O Espelho Diamantino, publicado em 1827, 

com o subtítulo “o periódico de política, literatura, belas-artes, theatro e modas, 

dedicado às senhoras brasileiras”. (BUITONI, 2009, p.32) 

 

                                                 
8
 O Censo Demográfico de 2010, do IBGE, apresenta os resultados definitivos de um conjunto de características 

dos domicílios e das pessoas que foram investigadas por meio dos questionários de amostra. As tabelas 

apresentam resultados para o Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação e Municípios. Disponível em: 

<http://bit.ly/1iIqfVv >. Acesso em: 05. Set. 2016. 
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 As edições do periódico seriam distribuídas quinzenalmente e incluiriam artigos 

de moda e literatura, temas-chave dos primeiros exemplares brasileiros direcionados ao 

gênero editorial feminino. O Espelho seguia fortemente as tradições editoriais e 

abordagens estrangeiras, principalmente inspiradas pela francesa. É provável que fosse de 

lavra do próprio redator do jornal, que assinava com o pseudônimo Júlio Floro das 

Palmeiras e se apresentava como único responsável pela publicação, a primeira de seu 

gênero voltada especificamente para o público feminino no Rio de Janeiro. 
9
  

 O periódico tinha o objetivo de promover a instrução e entretenimento ao “belo 

sexo” da corte, divulgando novidades que pudessem chamar a atenção do público 

feminino. Como um atrativo à parte, o jornal publicava alguns artigos em francês. No 

entanto, o pioneirismo da revista não facilitou o seu reconhecimento de mercado e de 

público, o que culminou na sua extinção completa das bancas após quatorze edições, no 

ano de 1828.  

  É importante ressaltar que a imprensa brasileira em geral era basicamente 

artesanal e apresentava características opinativas, se isentando do caráter noticioso. Outro 

fator era que a imprensa nacional pertencia à classe abastada e dominante do país, sendo 

essa influenciadora e porta voz dos processos políticos naquele período. Por outro lado, 

boa parte dos títulos femininos não ultrapassava mais que duas edições publicadas. O 

caráter noticioso pouco existia nos jornais de então. Relatos de viagem, avisos de 

navegação, teatro etc... Eram o que havia de informativo em suas páginas. (BUITONI, 

1990, p. 41). De resto, havia a divulgação de artigos, comentários e polêmicas.  

  Após o fim de O Espelho Diamantino em 1828, surge no mercado o segundo 

periódico voltado ao gênero. Lançado em São João Del Rei (MG), O Mentor das 

Brasileiras (1829 - 1832) se propunha a fazer o mesmo que seu antecessor, buscando 

instruir e entreter as mulheres, mesmo que reafirmando a necessidade delas exercerem seu 

papel de esposa e mãe exemplar, isso conforme o contexto histórico daquela época.  

   Há de se destacar, porém, que em algumas publicações o jornal chegou a 

prestigiar o papel das professoras, revelando um novo momento na vida das brasileiras. 

                                                 
9
 Disponível em: < http://bit.ly/2eOpfSv>. Acesso em: 22. Set. 2016. 
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Foi possível assim, perceber já algumas diferenças e evoluções caminhando a passos 

lentos naquele período, tudo sob a influência da imprensa que havia chegado a menos de 

vinte anos ao Brasil. Até então, as leis que regiam o país naquele tempo, não permitiam a 

participação da mulher em nenhum processo educativo. Novos padrões estéticos, 

impulsionados pela idealização europeia na sociedade, só vieram a partir da chegada da 

corte ao país, o que exigia novas representações da mulher no convívio social.  

     Logo, muitos outros vieram propagar basicamente com os mesmos 

posicionamentos editoriais. Nesse estopim da imprensa feminina surge O Manual das 

Brasileiras (1830) em São Paulo, o baiano O Despertar das Brasileiras (1829), e o 

pernambucano O Espelho das Brasileiras (1831). Em todos eles, quase não haviam textos 

escritos por mulheres.  

    O Correio das Modas (1839-1841) foi o segundo periódico feminino de moda 

lançado no país e vinha com o propósito de ser um “jornal crítico e litterario das modas, 

bailes, theatros etc...”, o mesmo seria distribuído aos sábados e divulgava conteúdos 

conforme os temas propostos no seu subtítulo, temas que instigaram o interesse das 

mulheres daquele tempo. É importante ressaltar que este oferecia também figurinos 

pintados à mão trazidos da Europa. Essas peculiaridades fizeram desse jornal um dos que 

mais ousaram em termos de abordagem desde o início do percurso desse importante nicho 

editorial brasileiro.  

 O Espelho das Brasileiras, lançado em fevereiro de 1831, distribuído as terças e 

sextas-feiras chegou ao mercado com o desejo de contribuir para instrução das mulheres, 

também evidenciando a importância do cumprimento das tarefas domésticas impostas ao 

sexo feminino. Lançado no Recife pelo jornalista francês Adolphe Emile de Bois- Garin, o 

jornal trouxe como novidade a contribuição de mulheres. Nísia Floresta, a primeira 

feminista do Brasil, iniciou sua carreira literária nas suas páginas.
10

 

O mesmo acabou reafirmando que os primeiros periódicos femininos pregavam as 

limitações impostas às brasileiras no século XIX, a colocando no lugar de esposa e mãe de 

família. Conforme observação de Nascimento (1969): [...] tinha único fim de oferecer às 

                                                 
10

 Disponível em: < http://www.anj.org.br/2016/03/29/brasil-a-imprensa-feminina-e-feminista-no-seculo-xix/ >. 

Acesso em: 31. Nov. 2016. 
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senhoras exemplos capazes de desenvolver seus talentos e lhes inspirar o amor de seus 

deveres. Até a primeira metade do século XIX houve a propagação dos títulos voltados 

inteiramente aos interesses do gênero feminino, os mesmos eram promovidos por seus 

apelos ao conservadorismo social. 

        Seguindo em ordem cronológica a distribuição dos periódicos femininos 

daquele período, surgem o Jornal das Variedades (1835); Relator de Novellas (1838) - que 

como o próprio nome sugere, divulgava textos sob a temática de entretenimento e novelas. 

Na década de 1840, com o país comandado por D. Pedro II, veículos impressos de grande 

circulação começaram a se estabilizar no mercado editorial e também a se posicionar 

quanto às mudanças políticas que ocorriam no Brasil.  

       O Correio Mercantil, de Moniz Barreto, por exemplo, se posicionou a favor do 

liberalismo e o jornal O Brasil, de Justiniano José da Rocha, defendia o conservadorismo 

português. O país atravessava consideráveis mudanças na história como a instalação dos 

telégrafos que integrariam várias regiões do país e o começo do desenvolvimento da 

indústria, comércio e agricultura em praticamente todo território brasileiro. Letras e artes 

também impulsionaram paralelamente a popularidade das folhas literárias que começavam 

a circular aos poucos.  

      Já na metade do século XIX as revistas femininas chegaram a estreitar seus 

laços com a literatura, levando obras de grandes escritores como José de Alencar, Joaquim 

Manoel de Macedo e Machado de Assis a serem publicadas em formato de folhetins em 

suas edições, passando a estimular o imaginário de mulheres envolvidas nas suas próprias 

histórias sentimentais. 

         Posterior a essas edições e sob a efervescência dos acontecimentos na 

segunda metade do século XIX, o público apreciador de revistas passou a obter a 

necessidade de ter novas abordagens impressas no mercado, gerindo expectativas 

editoriais diversificadas. Assim, novos títulos femininos foram lançados apresentando 

propostas inovadoras para atender a essas demandas.  

        O Espelho das Bellas (1841); O Espelho Fluminense (1843); continuação de o 

Correio das Modas que oferecia artigos de moda, literatura e algumas charadas. Outros 

como A Violeta (1848); O Brinco das Damas (1849); “jornal literário”, A Grinalda (1849); 
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“divulgava fragmentos de romances em cada edição” e O Belo Sexo (1850), seguiu a 

mesma linha inicial de conteúdo em suas publicações, não brindando suas leitoras com 

grandes revoluções na imprensa feminina de revistas.  

       Não menos significativo em termos de abordagem para os veículos impressos 

femininos, O Jornal das Senhoras (1852-1855) é lançado; “jornal ilustrado, com modas, 

literatura, belas artes, theatros e crítica”. O mesmo tinha distribuição aos fins de semana e 

contava com oito páginas em cada edição. Foi o primeiro periódico voltado ao sexo 

feminino a contar com publicações escritas, editadas e pensadas por mulheres. Segundo 

Buitoni (2009, p.40): “costumava levar brindes para as leitoras: moldes de vestidos, 

algumas sugestões de penteado e partituras de piano. O Jornal das Senhoras parece ter sido 

um dos primeiros a contar com mulheres na redação”.  

      Dando sequência as publicações do gênero chegam o Recreio do Bello Sexo 

(1856); modas, literatura, belas-artes e teatro. O Espelho (1859 - 1860); revista que 

oferecia literatura, modas, indústria e artes, contava com a colaboração do escritor 

Machado de Assis desde o início das suas edições. A Primavera (1861); revista semanal de 

literatura, modas, indústria e artes. Bello-sexo (1862); periódico religioso, de instrução e 

recreio, noticioso e crítico moderado. Também era redigido por várias senhoras, incluindo 

a primeira redatora-chefe. A Bella Fluminense (1863-1864); jornal feminino dedicado a 

todas as classes sociais.  

      O Jornal das Famílias (1863-1878); divulgava figurinos, receitas de doces, 

moldes de trabalho e conselhos de beleza, basicamente focada em literatura, 

correspondiam às expectativas das leitoras. O Domingo (1873-1875); também jornal 

literário e recreativo, divulgava sonetos, cartas de amor e artigos de moda. Uma das donas 

seria Velasco, considerada uma das primeiras jornalistas brasileiras.  

Um dos mais impactantes periódicos do gênero viria com O Sexo Feminino (1875-

1877); redigido e comandado por Francisca Senhorinha da Mota Diniz, a revista era um 

semanário dedicado aos interesses das mulheres que estavam à frente do seu tempo, 

buscava a emancipação feminina. Schroeder (2009, p.43) diz: [...] foi o primeiro jornal do 

Brasil a defender com energia e bom senso os direitos da mulher, querendo-os iguais aos 

dos homens.  
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Posteriormente surgiriam o Jornal das Moças (1876), O Recreio das Moças (1876-

1877) e O Echo das Damas (1876-1880). E perante influência da moda surge A Estação 

(1879-1904), lançada pelo livreiro e tipógrafo belga Jean Baptiste Lombaerts, juntamente 

com seu filho, Henri Gustave em 15 de janeiro de 1879. A Estação apresentava 

composição extensa e contava com pelo menos 350 páginas em cada edição publicada.  

O jornal representou um importante marco na história das revistas femininas ao 

divulgar figurinos considerados inovadores em termos de corte e costura para aquele 

século e alguns romances em folhetim, de autoria de grandes nomes. Machado de Assis 

teve o clássico literário Quincas Borba publicado em uma de suas edições. A Estação era 

basicamente uma revista de modas com figurinos e bordados, a exemplo de outro 

periódico impresso em Paris (1872), o La Saison, de onde herdou a moda e gosto por 

tendências.  

    Na capa havia a descrição, “jornal de modas parisienses dedicados às senhoras 

brasileiras”. De acordo com Buitoni (2009 p.42), A Estação publicava gravuras de traços 

finos de trajes completos e de detalhes: golas, chapéus, botões, bordados etc... Chegou a 

realizar a introdução de seções literárias, por onde passaram nomes de grandes escritores. 

Além disso, dava sugestões de bordados, trabalhos manuais, moldes de roupas, acessórios 

femininos em geral e outras atividades próprias do universo feminino daquele período. A 

revista, com o passar dos anos passou a abrir espaço para o entretenimento, jogos, 

charadas e temas utilitários, como receitas culinárias, conselhos econômicos para a mulher 

dona de casa e outros. Contextualizando a realidade de vida de muitas mulheres daquela 

época.  

   Após dois anos vieram A Mãe de Família (1879-1888); que tratava da educação 

infantil e higiene familiar. O mesmo seria caracterizado como um “Jornal quinzenal 

científico, literário e ilustrado”. República das Moças (1879); trazia desenhos, Primavera 

(1880); revista semanal instrutiva e noticiosa, de Francisca Senhorinha da Mota Diniz. O 

Beijo (1881); publicações semanais de modinhas, recitativos e poesias dedicadas ao vulgo 

“belo sexo” da época. Echo das Damas (1885-1888); reedição do anterior, lançado em 

1879.  
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 O Sexo Feminino (1887-1889); reedição do primeiro título, de 1873, foi o primeiro 

jornal do Brasil a defender de forma incisiva os direitos da mulher. Lançado pela 

professora e feminista Francisca Senhorinha da Motta Diniz na cidade de Campanha 

interior de Minas Gerais, o jornal teve a sua primeira edição no dia 7 de setembro de 1873. 

E logo de início conquistou grande público, contabilizando 800 assinaturas, número 

expressivo para a época se levar em consideração os altos índices de analfabetismo no 

país.  As publicações chegaram a ser repassadas à cidade do Rio de Janeiro em julho de 

1875. Educação e emancipação da mulher foram temas de destaque nas edições do 

periódico.  

  Em congruência ao posicionamento do primeiro editorial de O Sexo Feminino, 

divulgado no dia 7 de setembro de 1873 no texto intitulado “A educação da mulher”.  

O Sexo Feminino aparece, há de lutar, e lutar até morrer: morrerá talvez, mas sua 

morte será gloriosa e a posteridade julgará o perseguidor e o perseguido. O século 

XIX, século das luzes, não se findará sem que os homens se convençam de que 

mais da metade dos males que os oprimem é devida ao descuido que eles tem tido 

da educação das mulheres, e ao falso suposto de pensarem que a mulher não passa 

de um traste de casa. [...] Em vez de pais de família mandarem ensinar suas filhas a 

coser, engomar, lavar, cozinhar, varrer a casa, etc., etc., mandem-lhes ensinar a ler, 

escrever, contar, gramática da língua nacional perfeitamente, e depois, economia e 

medicina doméstica, a puericultura a literatura (ao menos a nacional e portuguesa), 

a filosofia, a história, a geografia, a física, a química [...] (Senhorinha da Motta 

Diniz, 1873) 

 

     Posterior às publicações de O Sexo Feminino, outros periódicos surgiram com 

propostas semelhantes acerca da defesa dos direitos das brasileiras. Lança-se no mercado 

A Família (1889-1897); fundado pela feminista Josephina Alvares de Azevedo, irmã do 

escritor Alvares de Azevedo. O Quinze de Novembro do Sexo Feminino (1890-1896); 

relançamento do título O Sexo Feminino, de Francisca Senhorinha da Motta Diniz aparece 

como periódico quinzenal, passando a focar em conteúdos literários, recreativos e 

noticiosos. Sem deixar de lado o posicionamento incisivo de sua fundadora, que lutava a 

favor do voto feminino, ainda mais necessário após a Proclamação da República do Brasil, 

em novembro de 1889, final do século XIX.  

Naquele período o direito ao voto havia sido estendido a todos os homens 

alfabetizados, excluindo terminantemente as mulheres. Com a criação de O Quinze de 

Novembro do Sexo Feminino, a professora Francisca Senhorinha da Motta Diniz trouxe 
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uma coluna para discutir a importância do voto para as mulheres e a necessidade delas 

participarem mais ativamente da política no país naquele período. 

O próprio nome da publicação [O Sexo Feminino] mostra seu caráter mais 

comprometido. O tom das matérias demonstra esse espírito, como podemos 

ver em alguns trechos, publicados na matéria “O que queremos”, de 25 de 

outubro de 1873: “Queremos a nossa emancipação, a regeneração dos 

costumes; / Queremos reaver nossos direitos perdidos; / Queremos a 

educação verdadeira que não se nos tem dado a fim de que possamos educar 

também nossos filhos; / Queremos instrução para conhecermos nossos 

direitos e dele usarmos em ocasião oportuna; / Queremos conhecer os 

negócios de nosso casal, para bem administrá-los quando a isso formos 

obrigadas; / Queremos, enfim, saber o que fazemos, o porquê, o pelo que das 

coisas; / Queremos ser companheiras de nossos maridos, não escravas; / Só o 

que não queremos é continuar a viver enganadas. (BUITONI, 1981: p. 23).
11

 

 

 Em seguida apareceu O Mimo (1896); revista literária direcionada ao público 

feminino. A Violeta (1848); também literário e dedicado à mulher. O Lírio (1860); “jornal 

de variedades dedicado às famílias”. Em seguida, seria lançada A Crisálida, A Borboleta 

(1868); O Leque (1886); A Violeta (1887); confirmavam as tendências do início dos 

periódicos, eram folhas literárias dedicadas ao belo sexo. A Família (1888-1889); jornal 

literário voltado à educação das famílias.  

A Pérola (1889); Jornal das Damas (1890); literário e recreativo. A Camélia 

(1890); Revista das Modas (1892) e A Mensageira (1897-1900); fundada por Presciliana 

Duarte de Almeida, primeira mulher a entrar na Academia Paulista de Letras, a revista 

trazia principalmente literatura, artigos feministas e notas culturais.  

  Após isso, ocorreu o aparecimento de periódicos femininos voltados ao público 

jovem, O Ramalhete (1898) e Álbum das Meninas (1898); revista literária e educativa 

destinado às jovens brasileiras. A mesma era distribuída de forma gratuita e mensal nas 

escolas públicas femininas do Estado de São Paulo. Em seguida surgem O Beija-flor 

(1899) e O Leque (1900), que seguiram na mesma linha de público e abordagem 

jornalística da imprensa feminina.  

   De (1849-1864) houve a distribuição do jornal literário A Marmota, sucessora de 

A Fluminense Exaltada, editado por Paulo Brito, fazendo muito sucesso naquela época. As 

publicações do jornal marcaram a trajetória das revistas femininas brasileiras por 

                                                 
11

  Disponível em: <http://casperlibero.edu.br/wp-content/uploads/2015/08/Revistas-femininas-do-

s%C3%A9culo-XIX.pdf >. Acesso em: 21. Set. 2016.  

http://casperlibero.edu.br/wp-content/uploads/2015/08/Revistas-femininas-do-s%C3%A9culo-XIX.pdf
http://casperlibero.edu.br/wp-content/uploads/2015/08/Revistas-femininas-do-s%C3%A9culo-XIX.pdf
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introduzir as primeiras litografias impressas; figurinos que eram fabricados em Paris e 

encartados dentro de cada edição publicada no Brasil. A Segunda Guerra Mundial marcou 

a decadência de muitos veículos de comunicação, com o mercado editorial de revistas não 

seria diferente, muitos periódicos ruíram durante esse período. 

 Entre as décadas 1880 e 1890, tomando como influenciadores a fundação do 

Partido Republicano (1870) e a Proclamação da República (1889), os jornais passam a ter 

uma visão mercadológica apurada, se utilizando da estruturação política, econômica e 

administrativa do país, mostrando vestígios do que viria a ser o jornalismo 

contemporâneo.    

Durante a passagem do período Império para a República, a imprensa no Brasil 

começou a adotar moldes estrangeiros, trazendo a expansão das revistas ilustradas, 

críticas, costumes, e mais espaços para a fotografia, folhetins e caricaturas. De acordo com 

Sodré (1999, p. 252): Mesmo ostentando certa independência, os jornais brasileiros 

optavam por ocupar suas páginas com publicidade, a “empregar sua influência na 

orientação da opinião pública”.  

    Conforme breve retrospecto histórico realizado até o final do século XIX, o 

mercado editorial de revistas femininas se mostrou constituído por publicações impressas 

de forma ainda artesanais. Outra questão era de que as folhas tipográficas oscilavam entre 

numerosa ou pequena quantidade de páginas e as edições tinham efêmera duração. É 

possível se deparar também com direcionamentos editoriais distintos dentro de uma 

mesma imprensa, a tradicional e a progressista. Que de uma forma ou outra defendiam 

agora com o bom uso do veículo impresso de comunicação, a representação de forma 

comprometida do seu público-alvo feminino.  

    Na imprensa tradicional feminina, os periódicos deixavam claros o seu 

posicionamento contrário à liberdade e emancipação da mulher, valorizando os costumes e 

condenando ideologias e comportamentos libertários, participativos da mulher no convívio 

social. Não permitindo assim, a liberdade de ação fora do lar e “engrandecendo as virtudes 

domésticas e qualidades femininas“.  

A progressista, porém, defendia os direitos e valores da emancipação das mulheres, 

dando margem a questões relacionadas à deficiência educacional cedida as brasileiras 
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naquele tempo. Esses posicionamentos editoriais tomados desde o início das publicações 

do gênero podem ser observados nos seguintes trechos extraídos de alguns jornais e 

revistas femininos mais expressivos da época: 

Com as mãos sujas de carvão, na cosinha, accendendo o fogo para fazer o almoço 

do marido, cozendo-lhe a roupa, amamentando os filhos, varrendo a casa ou 

interpretando Chopin; pintando uma aquarela ou amarrando um bouquet, a mulher 

tem a mesma poesia: a de trabalhar para ser agradável, util, bôa, de satisfazer uma 

necessidade moral ou intellectual do esposo e da família, revelando-se amorosa e 

digna do doce e pesado encargo que a sociedade lhe destinou! 
12

 

[...]  

(Trecho de “A poesia da vida”, texto de Júlia Lopes de Almeida em A Estação, 31 

ago. 1889) 

 

 Em oposição, outros títulos defendiam mesmo que de modo subentendido, a 

emancipação da mulher brasileira na sociedade.  

Não queremos representar na sociedade o papel de adorno dos palácios dos 

senhores do sexo forte, não devemos continuar na semi-escravidão em que jazemos, 

vendo-nos mutiladas em nossa personalidade, em seus códigos ou leis por eles 

legisladas, tal como a da outrora escravidão, sem que pudesse ser pela escrava 

protestada. 

[...] 

A emancipação da mulher pelo estudo, é o fecho luminoso que pode dissipar lhe 

trevas pela verdade em que deve viver, e que levá-la-á ao templo augusto da 

ciência, de bem viver na sociedade civilizadora.  

(Trecho do texto intitulado “Igualdade de direitos”, jornal O Quinze de Novembro 

do Sexo Feminino, Rio de Janeiro, 6 abr. 1890). 

 

  

  Outras revistas seguiram os mesmos modelos posteriormente, porém, o sucesso 

editorial até o final do século XIX ficou a cargo do jornal A Estação (1879-1904). Durante 

o período no qual a tendência cor-de-rosa da imprensa feminina desencadeou uma série de 

publicações pautadas por dois carros-chefes das publicações impressas voltadas ao gênero; 

A Família e A Mensageira.  

  Conforme contexto histórico analisado no século XIX pode-se compreender que o 

surgimento das revistas femininas se deu no efeito da efervescência cultural trazida da 

Europa e posteriormente, da influência das novas configurações sociais e o surgimento do 

mercado consumidor editorial no Brasil. Essas transformações consolidaram as práticas 

capitalistas no aspecto econômico e aos poucos, motivaram o liberalismo como ideologia 

                                                 
12

 Trecho extraído originalmente do livro Mulher de Papel: a representação da mulher pela imprensa feminina 

brasileira. (BUITONI, 2009, p. 48) 
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norteadora de reivindicações pelos direitos das mulheres e por fim, da luta por 

emancipação feminina.  

É possível se deparar com títulos que evidenciaram um feminismo ainda incipiente 

em suas edições, gerando contradições quanto à presença massiva do machismo na 

sociedade e no próprio conceito editorial de algumas revistas. Isso ocorre ao mesmo tempo 

em que se defende a inclusão educacional e profissional da mulher, onde os papéis de mãe, 

esposa e guardiã do lar são ainda muito expressivos e enraizados a realidade de vida delas.  

  Apesar de essas ambiguidades terem reforçado por anos diversos estereótipos em 

torno do sexo feminino, esses primeiros questionamentos na imprensa feminina tradicional 

e progressista, ainda que submissos e muitas vezes inconsistentes ideologicamente, foram 

indispensáveis para a identificação das mazelas em torno de uma cultura machista e 

patriarcal no país.  

Houve sim o pioneirismo de muitas mulheres durante esse período; tomando como 

exemplo as fundadoras de O Jornal das Senhoras, O Sexo Feminino, A Mensageira e A 

Família, e entre tantas outras que contribuíram de forma participativa e indispensável 

dentro dos processos de conquistas históricas para o jornalismo feminino.  

Esse protagonismo reuniu importantes efeitos sociais e políticos sobre a 

importância da neutralidade entre os gêneros feminino e masculino de forma gradual na 

história. Por conseguinte, essa trajetória inicial da imprensa feminina no século XIX, 

serviu como palco para a inauguração dos primeiros periódicos femininos no Brasil.  

Durante esse período, o mercado editorial direcionado às mulheres compreendeu a 

necessidade da produção letrada para as mulheres, que diferente do que muitos 

acreditaram não se deu somente de modo ficcional ou meramente poético. Também se 

manifestando por meio de memórias escritas através de crônicas, ensaios literários ou 

escritos militantes de caráter feminista.  

  Assim foi constatado que já no século XIX a imprensa feminina se utilizou dos 

novos mecanismos educacionais e, portanto, do próprio conhecimento crítico acerca do 

contexto histórico no qual as mulheres estavam inseridas, procurando acompanhar as 

necessidades de informação e de representação do seu público leitor.      
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Mais do que a leitura de livros, os jornais e revistas foram os primeiros e essenciais 

veículos de comunicação utilizados pelas mulheres brasileiras para a produção editorial. 

Ainda que a sua produção a início, fosse predominantemente masculina. 

A sensação de não se sentir representada nos veículos que eram direcionados a elas 

durante esse período, culminaram também na criação de impressos que pregavam mesmo 

que de forma não muito embasada, mas ideologicamente com boas intensões, periódicos 

que defendiam a emancipação e liberdade da mulher.  

[...] a leitura lhes deu consciência do estatuto de exceção que ocupavam no universo 

de mulheres analfabetas, da condição subalterna a que o sexo estava submetido, e 

propiciou o surgimento de escritos reflexivos e engajados, tal a denúncia e o tom 

reivindicatório que muitos deles ainda hoje contêm. (DUARTE, 2016, p.14)  

 

   No geral, foi possível observar que as leitoras brasileiras começaram a emergir 

na sociedade como idealistas sedentas por novas representações no tempo que se iniciara 

no Brasil do século XIX. Com isso fazendo crescer a sua importante trajetória dentro da 

imprensa nacional. Até aquele momento a mesma pautava-se basicamente de relatos sobre 

viagens, cursos de navegação, peças de teatro e entre outros conteúdos, além de 

disponibilizar editoriais, seções ou artigos. Não priorizado somente a natureza noticiosa. 

 

1.6  A influência das fotonovelas para o sucesso das revistas femininas no Brasil 

 

 Scena. Muda, lançado em 1921, foi considerado um dos precursores das 

fotonovelas nos veículos impressos femininos.  A revista agradou seu público de leitoras 

com conteúdos voltados a cultura cinematográfica e filmes da época. Importada da 

Europa, mais precisamente da Itália após a Segunda Guerra Mundial, as fotonovelas eram 

histórias românticas contadas por meio de fotos que misturavam técnicas de cinema e 

quadrinhos.  

O mesmo representou um importante marco no universo editorial de revistas 

direcionadas às mulheres, principalmente no Brasil. Com base na análise histórica 

realizada durante aquele período, houve aparente necessidade de os veículos impressos 

estabelecerem uma aproximação mais íntima com as leitoras.  
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E as fotonovelas publicadas dentro das revistas femininas, foram capazes de suprir 

essa falta na imprensa feminina. As fotonovelas então passaram a oferecer ao seu público 

de leitoras, a oportunidade de reconhecer sua própria trajetória de vida através das 

histórias de amor narradas nas seções extras de cada revista. O sentimentalismo atrelado 

ao sexo feminino, dentro das nas publicações, foram bem recebidos pelas mulheres. 

A francesa Confidences teria inaugurado em 1938 a primeira do gênero, no qual as 

leitoras discorriam sobre as suas situações amorosas e os redatores realizavam 

depoimentos sobre as situações, fornecendo conselhos e opiniões, garantindo milhões de 

exemplares vendidos. Segundo Schroeder (2004, p.47), as fotonovelas vinham 

influenciadas por características literárias sentimentais. Primeiro, as revistas apresentavam 

histórias românticas em quadrinhos desenhados; depois vieram as fotos. 

Estruturação editorial posteriormente adotada em publicações do gênero na Itália e 

França. A revista Grande Hotel que surgiu em território nacional em 1947, começou suas 

publicações também em formato de quadrinhos desenhados, apresentando as primeiras 

fotonovelas no formato literário somente em 1951.  

Um ano depois, com o impulso das fotonovelas nas edições periódicas femininas, a 

Editora Abril, umas das mais importantes para o segmento, lança ao mercado a revista 

Capricho (1952).   

As fotonovelas foram consideradas de grande atrativo nas tiragens dessa revista, 

porque a mesma tinha como estratégia completar os romances em uma só edição, 

enquanto a concorrência publicava em capítulos separados. Isso em pouco tempo fez 

florescer o interesse das leitoras, ganhando rapidamente notória importância para o 

mercado editorial daquela época. Na capa anunciava a que público se direcionava, “a 

revista da mulher moderna”, mesmo apresentando, em certas ocasiões, conteúdos de 

tratamento adulto.  

O público da Capricho de forma expressiva, era constituído por moças com até 18 

anos de idade, ainda que cativasse também outra parcela de leitoras, mulheres casadas com 

pelo menos 30 anos de idade, isso se deve por causa dos seus conteúdos mais desinibidos 

e fora de alguns padrões vigentes naquela época. De acordo com Scalzo (2003, p. 24) [...] 

a publicação constante de fotonovelas na revista Capricho impulsionou a venda de cerca 
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de 500 mil exemplares por quinzena na década de 1950. Com essas tiragens, a revista 

chegou a ser considerada “A maior revista da América do Sul”.  

Atualmente, reconhecida como marca, a Capricho vem conseguindo aliar sua 

produção editorial com o retorno comercial lucrativo.  Lançando novos mecanismos e 

produtos da marca Capricho para estabelecer uma proximidade maior com o seu público 

feminino adolescente. 

Há mais ou menos vinte anos, quase trinta, a Capricho entendeu que era mais que 

uma revista. Que podia trabalhar como uma marca, mais como negócio do que 

posicionamento editorial. Então se associou a grandes marcas de consumo. E hoje 

representa um perfume, mochila, caderno, uma maquiagem. A gente percebeu que 

como negócio, fazer só uma revista não era o suficiente. Existia um potencial para 

vencer como marca. Tivemos essa visão lá atrás. E isso é algo essencial para a 

sobrevivência da marca Capricho. (Entrevista com Thiago Theodoro – Redator 

chefe da Capricho, ago-2016) 

 

Seguindo a mesma linha editorial, Grande Hotel, a primeira revista brasileira de 

fotonovelas, disputava leitoras com a Capricho pela atenção dos seus conteúdos 

românticos, de moda, literatura, decoração e outros, formato de sucesso naquela época 

para o seguimento.  

Foi então que ocorreu o lançamento de Sétimo Céu (1958), da Editora Bloch no 

Rio de Janeiro, em 1958 as publicações de fotonovelas tiveram grande importância na 

disputa por território dentro do mercado editorial de revistas femininas no país.  

O diferencial do Sétimo Céu em relação a Capricho era o de que as fotonovelas 

eram originalmente brasileiras, enquanto os da concorrente ofereciam histórias 

estrangeiras, apresentando uma ou outra produzida em território nacional.   

 Mesmo assim, Sétimo Céu não conseguiu representar grande ameaça para a 

revista Capricho, designando ao mesmo, o título de revista mais popular do Brasil. Ainda 

hoje, mesmo em baixos índices, as publicações de fotonovelas ainda ocorrem no Brasil e 

no exterior. As fotonovelas foram responsáveis pela circulação de várias revistas 

brasileiras nas décadas de 1950 e 1960.  

As fotonovelas começaram a perder popularidade no início da teledramaturgia 

brasileira, a partir de 1951, com a exibição nacional da primeira telenovela brasileira 

televisionada pela TV Tupi, o Sua Vida Me Pertence. Esse fenômeno estimulou a origem 

de outras abordagens temáticas jornalísticas. Que trocaram as histórias românticas em 
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quadrinhos, por encenações românticas e visuais no novo veículo de comunicação que 

havia chegado ao país, os televisores. 

Impulsionadas pelo desenvolvimento do rádio e da televisão no Brasil, as revistas 

de fotonovelas se adequaram às mudanças sociais e culturais da época para manter seu 

espaço na fatia do mercado editorial brasileiro. Parte de um grande reforço para a 

cobertura de assuntos próprios da indústria cultural pela imprensa; acabando com esse 

importante atrativo para as revistas femininas nacionais. 

 

1.7. Feminina por conteúdo  

 

O mercado editorial de revistas femininas logo no início apresentou em seus títulos 

essencialmente conteúdos de moda e literatura. Os periódicos eram nomeados em geral a 

partir da inspiração de inúmeras metáforas associadas a figura feminina, ressaltando as 

delicadezas e objetos de cobiça das mulheres daquele tempo.  

Traziam as novidades da moda, importadas da Europa, dicas e conselhos culinários, 

artigos de interesse geral, ilustrações, pequenas notícias e anedotas. Esse modelo foi 

repetido, com pequenas diferenças, durante todo o século XIX e a primeira metade 

do século XX. (SCALZO, 2009, p. 33) 

 

A imprensa feminina durante o seu desenvolvimento esteve ligada diretamente aos 

índices de crescimento da indústria voltada aos bens comerciais de consumo, com ressalva 

aos de cosméticos e eletrodomésticos, que precisavam de um público consumidor 

específico. As revistas de segmentação feminina ainda representam um grande papel na 

divulgação dessa realidade comercial não só no Brasil como em todo mundo.  

 Compreendendo um vasto leque de articulações ideológicas na sociedade, as 

revistas femininas ainda são pouco aprofundadas no campo didático da comunicação e 

demais áreas do conhecimento. Porém, é necessário considerar que o percurso traçado pela 

imprensa e mercado editorial voltado ao sexo feminino refletem a partir de cada contexto 

histórico, a estruturação e representação da sociedade brasileira em épocas distintas, se 

projetando e remodelando a partir da criação de novos comportamentos sociais e valores 

estereótipos ao longo dos anos. 
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   A imprensa feminina é constituída por conceitos sexuados, onde o sexo do seu 

público faz parte de sua natureza. Para a escritora Dulcilia (1990, p.7): [...] desde que 

surgiu no mundo ocidental, no fim do século XVII, já trouxe a destinação às mulheres no 

próprio título do jornal - [Lady´s Mercury (Senhoras Mercúrio em tradução livre) ] - 

prática a persistir até hoje. As características que norteiam a imprensa feminina e 

consequentemente as revistas voltadas ao gênero, após décadas de existência ainda 

refletem inteiramente os interesses das suas próprias consumidoras.  

Previamente, há suposições de que os conteúdos que integram esse nicho editorial 

feminino se restrinjam apenas a assuntos domésticos, beleza e outras superficialidades, ou 

seja, sem nenhum teor crítico. Porém, as articulações discursivas oferecidas às mulheres 

através dos conteúdos das revistas apresentam vastos campos, passando do doméstico a 

discussões sobre política e questões sociais.  

Poesias, receitas de bolo, reportagens, figurinos, consultório sentimental, artigos 

de psicologia, entrevistas, testes, horóscopo, contos, fofocas, maquilagem, plantas 

de arquitetura, moldes, saúde, educação infantil, tudo parece caber dentro da 

imprensa feminina. (1990, BUITONI, p.8) 

 

Algumas nasceram principalmente com a ideia de levar alguma natureza temática 

pré-estabelecida, a exemplo da literatura. A revista mensal A Mensageira é uma delas, 

fundada em 1897, a mesma trazia artigos mais opinativos sobre a condição da mulher, 

noticiando cultura e divulgando textos literários. Jornais e revistas tinham associações 

literárias femininas e levavam novas possibilidades para a mulher no Brasil.  

As qualificações variavam entre “folha literária” ou “revista de literatura”. Por 

outro lado, a imprensa feminina se caracterizava principalmente pelos conteúdos de moda. 

Os primeiros jornais femininos do Rio, O Espelho Diamantino e o Correio das Modas, 

levaram conteúdos voltados para esse mercado em suas páginas. Moda e literatura 

impulsionaram essa imprensa de aspecto diversificado no país. A segmentação, bem 

utilizada para a expansão desses veículos, motivou o processo de consolidação nesse 

mercado.  

          O sucesso pode ser associado principalmente por seus conteúdos românticos, que 

respondiam praticamente por grande parte das assinaturas editorias, com as suas histórias 

em série e os novos modelos de roupas parisienses na editoria de moda. Assim, para as 
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mulheres da época, criava-se uma necessidade temporal, pois as leitoras acompanhavam 

narrativas literárias e as atualizações de costumes e novidades europeias. 

  Se analisados, esses dois editoriais eram ligados à atualização informativa e não 

apresentava caraterísticas do jornalismo genuíno em suas publicações, isso sem levar em 

consideração as notícias sobre eventos culturais que eram divulgados dentro desses 

veículos.  

Com isso, as editorias de moda e literatura nas revistas femininas, serviam para 

enfatizar as virtudes domésticas e conservadoras da mulher de época. Os veículos 

impressos pouco faziam para elevar a imagem do seu público de leitoras, evitando ideias 

mais progressistas ou que elevassem a mulher como protagonista na sociedade.  

A imprensa feminina no Brasil apresentou como temas-chave logo nos primeiros 

exemplares do segmento, moda, literatura e artes. Mas, não ficou na abordagem só desses 

temas. No decorrer da sua trajetória no mercado editorial elas passaram a evoluir 

constantemente, adquirindo novos contextos e caminhos em sua abordagem de conteúdo 

direcionado as leitoras. Isso acontece até o atual cenário, no qual as temáticas oscilam 

entre moda, beleza, sexo, educação ou instrução e carreira profissional.  

Principalmente quando essa imprensa, com ressalva após a década de 1950, foi se 

consolidando no mercado editorial como forte potência e influenciadora no 

comportamento social das mulheres.  

As publicações de cunho jornalístico feminino, no decorrer da história, foram se 

adequando aos meios e assuntos distribuídos, sejam através de revistas ou demais veículos 

de comunicação destinados às brasileiras. De forma a fazê-las projetarem a própria 

realidade de vida a partir do leque de assuntos discutidos dentro das edições que 

realizavam tal releitura social do sexo feminino. 

 

Capítulo II - As revoluções no mercado editorial de revistas femininas 

 

 2.1. O legado dos principais veículos femininos no início do século XX 
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           No início da década de 1900, o Brasil assistiu a vários acontecimentos históricos 

importantes, foi nesse estopim de mudanças que a imprensa começou efetivamente a se 

constituir como mercado lucrativo para diversos veículos de comunicação.  

O começo do século XX marcou o fenômeno da instrução pública ao alcance de 

grande parte da população, o crescimento das cidades, a expansão da indústria e o 

progresso do comércio nacional. Ainda nesse período, o leque de temas que poderiam 

pautar a grande imprensa brasileira começa a tomar forma em diversos jornais e revistas 

tradicionais e recém-lançados na época.  

 Fatores como a abolição da escravatura, a passagem do Brasil Império para a 

República e a imigração estrangeira passaram a interferir de maneira significante na 

estrutura dos assuntos abordados pelos meios impressos de informação da época. Um dos 

reflexos ocorreu já em 1890, com o surgimento dos primeiros jornais operários. O 

imigrante, dotado de maior consciência e nível cultural, foi um elemento básico nessa 

utilização da imprensa pelas classes trabalhadoras. (BUITONI, 1990) 

Diante desses acontecimentos, que ocorriam em grande parte do tempo sob a 

influência da Europa, surge um novo cenário para a imprensa brasileira, os sindicatos, 

associações profissionais e órgãos governamentais vinculados à produção de veículos 

impressos. 

O uso da fotografia na imprensa brasileira também começou nessa época, assim 

utilizado como elemento de peso nas revistas desde então. Lançado em 1901, a Revista da 

Semana, do Rio de Janeiro, cria a primeira seção destinada ao gênero feminino, mesmo 

não sendo esse um periódico voltado inteiramente às mulheres.  

A revista com a seção Cartas de Mulher apresentava crônicas e algumas anedotas 

femininas. Até então, o melhor veículo impresso feminino estava sendo Jornal das 

Famílias, que divulgava artigos de moda, beleza, artesanato e outros. O veículo assim 

permaneceria durante décadas, sem fugir das conveniências tradicionais dos assuntos 

tratados dentro da imprensa feminina.  

  Em contraposição ao que ocorria sem tanta novidade no jornalismo feminino, a 

imprensa no geral assistia a expansão das revistas ilustradas no país, onde literatos 

começavam a ganhar popularidade entre os leitores. A conjuntura dos jornais também 
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evolui, adquirindo caráter “jornalístico”; dando início as primeiras grandes empresas do 

ramo da comunicação no país.  

  Com novos mercados, os periódicos começaram a se expandir em termos de 

público alvo, nesse período surge O Tico-Tico (1910); de enorme sucesso entre o público 

infanto-juvenil e A Cigarra (1914); constituído por muitos textos literários e grande 

número de páginas.  

Como um dos exemplos desse novo espaço para a ascensão feminina na imprensa, 

a revista A Cigarra a início não tinha estabelecido o seu direcionamento exclusivo ao 

público feminino, mas, por criar vínculo com as mulheres a partir da abordagem dos seus 

assuntos que relacionavam seus interesses, teve como público alvo de sucesso o próprio 

sexo feminino. O que passou a redirecionar seu posicionamento editorial; contos, relatos 

de viagens, crônicas, reportagens, artigos de moda e entre outros temas.  

 Por outro lado, a revista que mais obteve alcance e reconhecimento dentro do 

segmento de revistas femininas durante o primeiro período do século XX foi a Revista 

Feminina, fundada pela paulista Vigília de Souza Salles no ano de 1914. O periódico 

representou um marco na história do nicho impresso feminino no Brasil, pois soube 

realizar uma junção entre a indústria, a imprensa e a publicidade em suas publicações.  

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

voltada ao público feminino, criada no início do séc. XX (1914 – 1936). 

Corajosas, percursoras, ousadas em suas denúncias ou conformadas com a 

condição que a sociedade lhes impunha, já haviam aberto caminho. A Revista 

Feminina veio ocupar um espaço importante no variado e numeroso universo de 

publicações da época. (LIMA, 2007, p. 230) 

 

A mesma se apresentou como um folheto de divulgação de cosméticos, romances e 

livros de culinária. E atingiu a marca de 20 mil exemplares vendidos por mês desde a sua 

primeira edição. O que culminou na sua longa circulação durante 22 anos. Circulou até o 

ano de 1936. Os anúncios de venda de produtos de beleza serviam como um atrativo ao 

público feminino.  

A revista era propriedade da Empresa Feminina Brasileira, que fabricava produtos 

de beleza e saúde para as mulheres naquele tempo. Outros meios de atrair o público eram 

também às campanhas publicitárias e os concursos, sem deixar de lado a divulgação de 
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temas culinários, moda e romances. Considerada de linha conservadora, seus textos eram 

escritos por homens. 

     Tirando como base alguns acontecimentos históricos para a evolução do setor 

de beleza no Brasil e no mundo, o irmão de Vigília, Cláudio Souza, teria criado uma 

fórmula para que as mulheres brasileiras começassem a pintar os cabelos. Naquela época 

ainda não havia a comercialização de tintura para cabelo no país. O que acabou 

favorecendo ainda mais o sucesso da revista, que até o ano de 1918 tinha em média 25 mil 

tiragens, prestígio que não foi alcançado por nenhum outro inserido no segmento feminino 

naquele mesmo período.  

Outro fator determinante para ascensão das publicações da revista era a 

modernidade presente na diagramação, bastante inovadora para a época. Marco de 

amostragem das que viriam inspirar, posteriormente, grandes revistas brasileiras de 

direcionamento feminino.  

A Revista Feminina apresentava um toque de modernidade não só nos produtos 

que anunciava, mas na diagramação bastante inovadora para a época. Essa publicação 

pode ser considerada como precursora das modernas revistas brasileiras dedicadas à 

mulher. (BUITONI, 1990, p. 45) 

Outras opções de leitura naquela época ficavam centradas entre A Cigarra, A 

Senhorita, A Vida Galante e a Revista Ilustrada.  A mídia impressa já começava a 

ingressar de forma definitiva no capitalismo, se consolidando como grandes empresas 

comerciais de notícias e entretenimento.  

No decorrer da efervescência industrial cinematográfica, que teve presença cativa 

nos veículos impressos, alguns periódicos femininos surgiram com posicionamentos 

contrários ao avanço da alusão realizada pela imprensa sobre imagem da mulher. A revista 

Renascença, lançada em 1923, pela mineira Maria Lacerda de Moura, se identificou como 

anarquista, atuando de forma significativa em defesa dos direitos das mulheres. Em São 

Paulo, chegou a ganhar o apoio de jornais e associações anarquistas.  

O veículo tinha como proposta apresentar [...] páginas de pensamento, de 

educação, questões internacionais, notas científicas, as reinvindicações modernas, 

reportagem, esportes, poesias, arte, moda e trabalhos femininos, páginas infantis, sociais, 
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movimento operário, movimento associativo etc. 
13

 Apresentando intensões de instruir e 

defender as classes trabalhadoras femininas.  

      A Renascença, no entanto, foi pouco aceita no mercado, a falta de sustentação 

econômica e publicidade agravou a sua decadência dentro da imprensa voltada aos 

interesses de luta feminina, isso atrelado ao conservadorismo vigente naquela época 

determinou sua extinção prévia.  

      Ainda no século XX acontece uma virada nas publicações de revistas 

brasileiras, em 1928 com o lançamento de O Cruzeiro, realizado por forte aparato 

publicitário e inspiração da concepção editorial estrangeira. A revista, após anos se tornou 

a de mais sucesso entre as ilustradas no Brasil.  

       Na década de 1930, algumas empresas vinculadas ao Governo Federal, 

começariam a editar duas revistas: Carioca (1935); sobre rádio e cinema, e Vamos Ler de 

1936, que apresentou ao público, conteúdos de entretenimento, literatura e reportagens 

estrangeiras. Carioca tratava de artes e alguns espetáculos, cativando o público feminino 

naquele período.  

       Diferente do que se imagina a imprensa feminina brasileira com seus veículos 

e seções voltadas às mulheres não apresentou grandes mudanças e revoluções até 1940. 

Até então, a popularidade ficava a cargo das revistas O Cruzeiro, A Cigarra e Carioca. 

Ambas apresentavam seções femininas, com ressalva a Carioca, que dispunha de um 

espaço consideravelmente grande para tal público.  

      Isso se relaciona já com as publicações de matérias sobre artistas, dando 

vestígio do que seria ela uma das percussoras das atuais revistas de fofocas de TV. 

Naquele período a indústria cinematográfica norte-americana era reconhecida como 

grande influenciadora cultural. Determinando a aparição de um novo cenário para a 

imprensa feminina, as fotonovelas, importação de origem europeia.  

    Já na década de 1950, o vínculo entre a imprensa feminina e o consumismo se 

intensifica, principalmente porque estava ligado ao crescimento das indústrias de 

fabricação e venda de produtos de beleza e casa, além da ampliação do poder econômico 
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 Trecho extraído da revista Renascença nº 1, São Paulo, fev. 1923.  
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da classe média. Esse contexto, em suma, colaborou para a expansão de novas ideias das 

revistas direcionadas ao público alvo feminino.  

 

2.2 Imprensa feminista 

 

   A imprensa feminista começou principalmente em decorrência da intervenção de 

grandes acontecimentos históricos importantes no mundo. Em sua maioria marcada por 

conflitos e guerras. O segmento teria surgido na França, por motivação da revolta dos 

rebeldes contra grupos privilegiados no país, parte integrante da aristocracia francesa.  

Segundo Buitoni (1990) um dos primeiros periódicos feministas franceses foi o 

L’Athénée des Dames, que surgiu depois da Revolução Francesa (1789-1794). As 

redatoras eram todas damas francesas e incentivavam a luta das mulheres, embora o seu 

público alvo de mulheres não acompanhasse esse propósito. A revista era escrita, editada e 

dirigida por dezenas de “damas” francesas.  

       Nascendo com o objetivo de incentivar a luta pelos direitos das mulheres 

naquela época, mas, ainda resignadas e pouco familiarizadas com a causa, a revista com as 

suas soluções voltadas aos problemas femininos não durou por muito tempo, sendo depois 

fechada a mando do Imperador, em 1809.  

      Foi então que no ano de 1848 surge um jornal diário feminista, o La Voix des 

Femmes, suas editoras eram mulheres revolucionárias e entusiasmadas, mas, ainda presas 

ao moralismo imposto pela sociedade, erravam na abordagem jornalística por causa das 

suas argumentações que exalavam moralidade e culto aos costumes. 

O La Politique des Femmes, criado por um grupo de operárias nasce em 1848, 

tornando-se L´Opinion des Femmes posteriormente, a mesma tinha como objetivo inicial 

questionar a participação das “senhoras” na sociedade. Na mesma época surgem os 

primeiros jornais feministas italianos, que impulsionaram a criação de títulos como o 

Circolo delle Donne Italiene e Un Comitato de Donne. Na Alemanha é lançado também o 

to Neue Bahnen (1866-1920); direcionado a luta contra as más condições trabalhistas das 

mulheres, em suma operárias daquele tempo.  
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       No decorrer da trajetória das revistas feministas pela Europa e América do 

Norte, a palavra “mulher” começava a tomar o lugar da alcunha “senhora” e “damas” nos 

títulos dos jornais e revistas e nas próprias definições sobre a segmentação do público 

leitor, principalmente na França. Consequentemente, o movimento sufragista que surgiu 

em defesa do direito da mulher votar, criou o primeiro jornal em 1881 com esse propósito, 

o La Citoyenne.  

Na Inglaterra ocorreu a aparição de vários veículos impressos nessa linha editorial, 

como exemplo pode-se citar o jornal Jus Suffragii, de 1913, jornal diário redigido, 

administrado e distribuído por mulheres. Tinha o interesse de lutar pelo direito à liberdade 

política e voto feminino. O La Fronde de 1897, jornal diário, confeccionado integralmente 

por mulheres, já de início foi pioneiro na diversificação de editorias na imprensa voltada 

ao gênero.    

Criando seções diversas a cada dia da semana, com o envio de correspondentes 

internacionais para reportar notícias de fora e incluindo em suas edições uma coluna de 

discussões políticas assinada por mulheres. Se mostrando inteiramente engajada nas 

causas feministas da época, tudo para atrair ainda mais seu público de leitoras. O La 

Fronde representou um marco jamais ultrapassado na imprensa feminina francesa e 

mesmo no exterior. Um jornal que praticava jornalismo com todas as letras, mas avançado 

demais para sua época (BUITONI, 1990, p.32).  

  Amy Erdman Farrell, em seu estudo sobre a Ms. Magazine – diz que ela foi 

considerada a primeira revista comercial americana a assumir a perspectiva feminista, 

sendo publicada entre 1971 e 1989, revela que as práticas de contestação às tradicionais 

revistas femininas publicadas nos Estados Unidos faziam parte das ações de militantes 

feministas.  

Quaisquer que fossem as diferenças que caracterizavam as mulheres que deram os 

primeiros passos no movimento feminista (e havia muitas!), o que conectava 

muitas delas era a raiva que sentiam da grande mídia. Iniciando-se com a 

publicação de The Feminine Mistique de Betty Friedan em 1963, para a forma 

como a mídia tradicional, em particular as revistas femininas, havia perpetuado a 

imagem estereotipada da mulher como dona de casa, mãe e consumidora 

desprovida de cérebro, interessada apenas em agradar os homens da sua vida. (...) 
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Ironicamente, as ativistas viam a mídia como a raiz dos problemas das mulheres e 

também como potencial de solução. (2004, p. 39) 
14

 

 

Já na segunda metade do século XIX e nas primeiras décadas do século XX as 

lutas e manifestações sem organização e difusas dentro dos grupos feministas deram lugar 

a uma campanha mais essencial, pelos direitos políticos das mulheres votarem e serem 

votadas. O movimento sufragista se espalhou pela Europa e pelos Estados Unidos, 

construindo a primeira vaga de feminismo organizado no mundo. 

Presuma-se que as primeiras publicações feministas tenham sido bastante 

semelhantes em suas concepções editoriais, isso se relacionarmos as suas tiragens 

reduzidas, equipe constituída por colaboradoras ou voluntárias, por suas restrições de 

recursos para a manutenção das publicações e as suas edições pequenas, com pouco 

conteúdo. No entanto é sensato ressaltar que atualmente ela vem mostrando novos rumos 

na sua trajetória dentro da imprensa, com organização e mais público. 

O movimento feminista desde o início reconheceu na mídia um espaço para se 

combater e criticar as representações imagéticas da mulher inserida na imprensa feminina. 

Um das questões latentes seria o de que a indústria cultural reforçaria o consumismo e os 

estereótipos femininos, presente nas páginas das revistas e em outros meios de 

informação.  

      Além das representações inexatas sobre o papel do sexo feminino na sociedade, 

compreendendo à máxima idealização da mulher perfeita e padronizada em seus papéis de 

mãe e esposa ideal. Reforçando esses e outros paradigmas estéticos e comportamentais 

atrelados ao gênero feminino, propagando ideologias pautadas pela chamada hegemonia 

dos homens sobre as mulheres e tonificando debates acerca das desigualdades entre os 

gêneros. A imprensa alternativa com o movimento feminista fez criar novas opções 

editoriais para as leitoras, envolvendo a luta em prol de novas representações femininas 

que se apresentavam de acordo com cada período histórico corrente.  

A imprensa alternativa proporciona um amplo debate acerca das lutas das 

mulheres, principalmente, no que diz respeito às operárias e aos chamados setores 

de base. Ao folhear esses jornais, é possível encontrar muitas ocorrências sobre 

greves, reinvindicações por creches para mães trabalhadoras, notícias sobre as 
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 FARELL, Amy Erdman. A Ms. Magazine e a promessa do feminismo popular. São Paulo: São Paulo: Editora 

Barracuda, 2004. 
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presas políticas, bem como informações sobre o movimento das mulheres 

(eventos, documentos, mobilizações, etc.) que indicam a representatividade que o 

feminismo assumiu em meio às lutas que marcaram o seu referido período. 

(WOITOWICZ, 2009, p.37) 

 

O que nos interessa no presente artigo, no entanto, é pegar como norte a influência 

da imprensa feminista nesse aspecto. O de oposição aos caminhos editoriais pautados pela 

imprensa feminina.  Em suma, o que se pode considerar é que mesmo direcionadas a um 

só público, a distinção atrelada as duas é de que a feminista parte em defesa dos direitos 

das mulheres e de objeção à imprensa feminina.  

E a feminina demonstra maior proximidade com o seu público alvo devido a sua já 

fixada tradição editorial, no qual os seus conteúdos oscilam entre o comercial e 

entretenimentos diversos, associando os “interesses” das mulheres com os objetivos 

empresariais de consumo. Fazendo dessa uma relação mais popular do que a construída 

pela imprensa feminista durante décadas de existência e resistência na mídia alternativa.  

 

2.3 Imprensa feminista no Brasil 

 

 A trajetória das organizações feministas na imprensa brasileira apresentaram 

diversas motivações. E foi essa pluralidade que se revelou na própria produção midiática. 

Criando espaços de resistência em defesa dos direitos das mulheres e revelando a 

importância da mídia alternativa no fortalecimento das lutas do feminismo para o país.  

   Isso se reflete nas experiências da imprensa feminista nacional, que exprimindo 

de forma provocativa e incômoda as suas bandeiras de defesa e contradições sociais, 

lutaram pela conquista efetiva da cidadania. Ainda mais expressivas no início do século 

XIX. Ao mesmo tempo em que ocorria a ascensão da imprensa feminina no país.  

   Um dos exemplos icônicos desse jornalismo feminino em defesa dos direitos das 

mulheres apareceu na metade do século XIX, sob a influência do pioneirismo da 

abolicionista e feminista Nísia Floresta, onde surgem os primeiros veículos editados 

exclusivamente por mulheres no Brasil.  

  Motivadas pela luta em prol dos direitos das mulheres, até então escassos naquele 

período, alguns órgãos voltados ao público feminino começam a surgir no país, 
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defendendo entre outras reivindicações a garantia de participação das mulheres em 

praticamente todos os campos da sociedade, do mercado de trabalho a libertação sexual.   

        Para a escritora Céli Pinto (2003, p. 33), a manifestação das mulheres através 

da mídia aponta para a existência de um incipiente movimento de construção de espaços 

públicos na sociedade brasileira e, no caso, por parte de pessoas que estavam 

completamente excluídas do campo da política e das atividades públicas.  

       Em 1873, por iniciativa da professora Francisca Senhorinha da Motta Diniz, o 

mercado editorial brasileiro conheceu o primeiro periódico feminista, jornal O Sexo 

Feminino, lançado na cidade de Campanha, Minas Gerais. Entre as propostas do jornal 

estavam o de lutar pela instrução e emancipação feminina. Naquele período eram fortes os 

índices de analfabetismo feminino, onde para a população de 20.071 mulheres, apenas 

1.158 sabiam ler.  

Em vez de pais de família mandarem ensinar suas filhas a coser, engomar, lavar, 

cozinhar, varrera a casa etc. etc., mandem-lhes ensinar a ler, escrever, contar, 

gramática da língua nacional perfeitamente, e depois, economia e medicina 

doméstica, a puericultura [...] (Jornal Sexo Feminino, 7/9/1873) 

 

    Contudo, mesmo com a reimpressão das dez primeiras edições do jornal em 

1875 e sem o apoio publicitário, as publicações acabam após dois anos. A partir da 

República no Brasil, no entanto, o jornal O Sexo Feminino (1887-1896), volta a entrar em 

circulação. Mas, assim como os demais jornais feministas dessa época, não fugiam da 

abordagem convencional divulgando também, matérias sobre moda, literatura e 

entretenimento. Com esse método, muitos periódicos voltados ao público feminino 

garantiam a simpatia das mulheres. O Sexo Feminino, por exemplo, não hesitava em 

oferecer conteúdos que procuravam reivindicar os direitos das mulheres na sociedade que 

se apresentava naquele período.   

     Durante as três primeiras décadas do século XX, as reivindicações sobre o 

direito ao voto feminino comandou boa parte do engajamento do movimento feminista 

brasileiro. Muitos escândalos trabalhistas desencadearam também diversas disputas e 

questionamentos sobre as más condições trabalhistas dentro das grandes fábricas, 

principalmente dentro das indústrias têxtil. Os maiores títulos da imprensa feminina 

independente ficam a cargo de: O Jornal das Senhoras (1852); O Domingo (1874); Jornal 
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das Damas (1874); Myosotis (1875); Echo das Damas (1879); A Voz Feminina (1900) e A 

Família (1888).  

      Na revolução de 1932 surge A Reação, que apresentava um significativo 

embate sobre a realidade social que regia a população brasileira conservadora daquele 

período. Onde o maior propósito era o de alcançar o máximo espaço possível entre os 

grandes veículos da imprensa e consequentemente, aumentar o contingente de militantes 

na causa feminista.  

      A conquista do voto das mulheres no Brasil, também em 1932, inaugurou uma 

nova fase, fazendo com que o movimento perdesse um pouco da sua força e identidade no 

país, passando a ganhar formas conservadoras. Em decorrência dos acontecimentos da 

ditadura e pelas desigualdades sociais, o movimento feminista ressurge mais forte e 

munido por convicções ideológica na década de 1970, mesma época em que a imprensa 

feminina adquire tons mais comprometidos com as reivindicações feministas, gerando 

uma atuação mais participativa.  

       Impulsionadas pela imprensa alternativa no Brasil, surgem os primeiros jornais 

femininos alternativos. Os mais repercutidos foram Brasil Mulher e Nós Mulheres, ambos 

duraram de 1976 a 1978 e tinham vínculo com os órgãos de defesa as mulheres. Com 

características artesanais e pouca distribuição e retorno comercial, as duas então mudaram 

o foco das suas publicações, abrindo espaço para discussões amplas sobre o tema em pauta 

na sociedade. Assuntos que não tinham a atenção da grande imprensa nacional.  

      Temas relacionados à periferia, sindicatos, crochê, economia entre outros. 

Definindo-se como revistas femininas em prol da luta feminista, mantendo a sua 

linguagem mais intelectualizada, havia uma dificuldade de uma parte da população, sem 

estudo, compreender as publicações do periódico. Assim, a oscilação na linguagem 

utilizada para angariar leitores, acabou enfraquecendo a sua participação no mercado 

editorial voltado ao público feminino. Segundo Dulcília (1990, p.55): entre as propostas 

editorias do jornal Nós Mulheres estava o de fazer um jornal para a mulher trabalhadora, a 

mãe, dona-de-casa, a moradora de periferia, a estudante, a profissional e a intelectual. 

       Os órgãos de proteção às mulheres tiveram uma participação importante na 

luta do feminismo brasileiro, o crescimento da imprensa feminista, onde um dos exemplos 
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era a Fundação Carlos Chagas, entidade que realizava pesquisas e ações educacionais com 

um grupo de mulheres engajadas no feminismo. A Fundação lançou em março/ abril de 

1981, um jornal sobre as exclusividades voltadas ao público feminino. Mulherio, que tinha 

uma redação em sua maioria composta por mulheres; além do seu Conselho Editorial, que 

integravam nomes como, Carmen Barroso, Carmen da Silva, Eva Blay, Hellieth Saffiotti, 

e algumas Marias- Carneio da Cunha, Malta Campo, Moraes, Rita Kelal e Ruth Cardoso.  

 Mulherio nasce com o objetivo de criar um elo com as mulheres brasileiras, e 

também, para divulgar pesquisas sobre assuntos do “universo feminino”. Enquanto 

pertenceu a Fundação, o jornal tinha toda a estrutura para dar continuidade a suas 

publicações. Porém, mesmo com todo seu empenho e leque de reivindicações feministas, 

não obteve tanto alcance por parte das leitoras. Veículo sério e corajoso, sem se ligar a 

nenhuma tendência, específica, conquistou a confiança do público. (BUITONI, 1990, p. 

56) 

    Isso provavelmente após da separação com a Fundação, que ocorreu em 1983, 

impulsionada pela preservação de identidade. A nova fase saiu um ano depois, em 1984, e 

desde então, a redação buscou manter suas publicações. O que naquele período era de 

praxe, muitos jornais feministas não conseguiam sobreviver sem o patrocínio de grandes 

empresas e entidades, o que dificultava também a captação de recursos para a circulação 

das edições, se comparado a grande imprensa. Entre os maiores obstáculos enfrentados 

pela imprensa alternativa feminina, as que mais se destacam é a adequação de conteúdos 

eu eram direcionados ao público feminino e a sustentação dos recursos financeiros, pelo 

baixo valor no mercado.  

 Vários jornais, na tentativa de manter as suas edições, tentam inúmeros anúncios 

comerciais, como exemplo o jornal Maria Maria, do grupo Brasil Mulher de Salvador, de 

1984 e Maria do Movimento 8 de março, de Curitiba. Contudo, não houve sucesso, os 

jornais feministas tiveram curto tempo de vida em várias capitais brasileiras. 

 Na mesma época havia uma produção enorme de folhetos que incentivavam a 

educação popular e outros temas relacionados ao trabalho, sexo e saúde. Que passaram das 

revistas com direcionamento feminino para outros meios de informação. Ainda hoje 

encontramos grandes nomes da imprensa feminista, principalmente nas revistas 
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segmentadas, onde as edições online encontraram forte espaço para expansão e novos 

engajamentos político-sociais.   

           Com a participação de grandes personagens como Josefina Álvares de 

Azevedo, Francisca Senhorinha Diniz e Nísia Floresta, os jornais em defesa dos direitos 

das mulheres passam a contar com suas próprias publicações (jornais, panfletos, cartazes, 

revistas, etc.). Assim, entre o final dos anos 1970 e o início dos 1980 e com orientações 

editoriais distintas, foi inserido debates sobre diversas questões feministas nos meios da 

política, da intelectualidade e em setores de base da comunicação. 

            Devemos então considerar a aparição da imprensa alternativa no Brasil 

como percussora importante da feminista, que proporcionou um amplo debate acerca das 

lutas das mulheres, principalmente as que diziam respeito à classe operária e outros setores 

de base trabalhista. No país, ainda motivada por questões sociais, os jornais e revistas do 

gênero evidenciam muitas reivindicações populares das mulheres, como o direito das mães 

trabalhadoras, presas políticas (Ditadura Militar), bem como o grito por justiça e luta por 

igualdade de gêneros (não só o feminino) que indicam a representatividade do jornalismo 

feminista.  

 

2.4. A representatividade feminina de 1960 a 2015 

 

        Diante do impulso no crescimento das revistas diversificadas e segmentadas 

dentro do mercado editorial e da própria indústria de produtos femininos, que ofertava 

cosméticos, tecidos e outras mercadorias, a década de 1960 marcou a inserção definitiva 

das mulheres na era do consumo. O período também foi em que as mulheres deram início 

as suas inquietações sobre o modo em que eram representadas no mercado editorial.  

        Estimulado pelo volume de anúncios publicitários que eram publicados dentro 

das revistas femininas, produtos e assuntos que contextualizavam a realidade vivenciada 

pelas mulheres naquele período. O conteúdo jornalístico feminino passou a servir como 

instrumento para testar a capacidade de compra do seu público, prestando auxílio aos 

interesses empresariais de consumo. 
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Contos, culinária, psicologia, conselhos de beleza não são escolhidos por si; tudo 

que vai dentro de uma revista está diretamente ligado ao produto (moda e 

maquiagem, por exemplo) ou serve de atrativo para que a revista seja comprada e 

com isso divulgue a publicidade nela contida. O conteúdo é, portanto, 

instrumental; serve a objetivos empresariais bem delimitados. (BUITONI, 2009, p. 

104) 

 

       Em 1961, envolto pela evolução da indústria de eletrodomésticos, nasce à 

revista Claudia, que a início não ousa em suas publicações, apostando na abordagem de 

temas tradicionais, como fotonovelas, artigos de moda, receitas, ideias para a decoração da 

casa e conselhos de beleza. Entretanto, assim como as outras, foi se adequando aos novos 

tempos, criando novos vínculos com as leitoras.   

      Saturado por conteúdos tradicionais femininos, o periódico não recebeu grande 

atenção por parte do público. Contudo, com o início da trajetória da mulher no mercado de 

trabalho e com diversas mudanças de impacto no convívio social, a revista começa a 

incluir temas mais importantes, seções que vão dando conta das mudanças na vida da 

mulher, como consultas jurídicas, saúde, orçamento doméstico e sexo. (SCALZO, 2004, 

p.34)  

A mesma também foi responsável pela inserção da fotografia dentro das 

publicações femininas, passando a incluir nos artigos de moda, beleza, culinária e 

decoração. Até então, as fotos nesse formato eram importadas.  

Claudia passou a publicar conteúdos que estivessem mais próximo da realidade de 

vida da mulher brasileira naquela época, criando a primeira seção de Cozinha 

Experimental em revistas femininas no país, onde foram testadas as receitas culinárias das 

edições anteriores.  

Em suma, a revista Claudia representou o espírito da década de 1960 em relação às 

mulheres, no qual se destaca o consumismo, que tinha como alvo a mulher de poder 

aquisitivo – mulher de classe média, geralmente casada. O que pode ser observado na 

composição das suas próprias capas, que estampavam o rosto de mulheres de classe, como 

no próprio modelo argentino da Editora Abril, com o mesmo propósito de diagramação e 

abordagem de assuntos.  

Em oposição ao que se ofertava nas publicações da maioria dos impressos 

femininos e da própria Claudia, a revista lançou a coluna “A Arte de Ser Mulher”, em 
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1963, onde a psicóloga e jornalista Carmen da Silva tratava de temas que não eram 

abordados em outras do segmento; solidão, machismo, mercado de trabalho, alienação 

feminina e a sexualidade das brasileiras. Claudia é uma revista que procura adequar-se ás 

exigências do mercado.  

Houve época de publicar reportagens polêmicas, temas mais intelectuais, mas seu 

grande filão, além da moda, é o mundo doméstico. (BUITONI, 1990, p.50). Durante a 

década de 1960, o Brasil assistiu também a outros acontecimentos de impacto na trajetória 

da imprensa; a tevê cada vez mais ao alcance da população e o aparecimento de O 

Pasquim (1969) - tabloide carioca considerado o primeiro veículo da imprensa alternativa 

no país.  

 No livro “Mulher de Papel: a representação da mulher pela imprensa brasileira”, 

Dulcilia Schroeder questiona a partir da análise do texto “Uma pequena rainha triste”, da 

série “A arte de ser mulher” de Carmem da Silva, uma crítica social a respeito das 

mulheres que eram representadas nas páginas das revistas. 

Nossa sociedade outorga à mulher, esposa e mãe, o título de rainha do lar. Árbitro 

e senhora de seu diminuto universo. Mas... não será ela também uma rainha triste/ 

segue (BUITONI, 2009, p.109) Texto publicado na revista Claudia, n. 26, São 

Paulo: Abril, nov. 1963, p.124-8.   

 

      Os anos 1970 trouxeram retorno comercial significativo no número de revistas 

femininas vendidas no Brasil, começando a instigar mais questões a respeito da 

representatividade das mulheres como profissionais que buscavam a realização e 

reconhecimento pessoal. Não mais como simples donas de casa e mães exemplares. A 

revista Nova e Mais surgiram nessa época. A inserção do sexo nas revistas brasileiras 

passou a ser realizada com a disseminação da pílula anticoncepcional e curiosidades sobre 

o sexo nos anos 1970. Até o final da década de 60, os temas sobre o sexo eram 

mencionados, mas sem muita profundidade.  

      Lançada em outubro de 1973, a versão brasileira da Cosmopolitan americana, a 

revista Nova, também da Editora Abril, tinha como público alvo mulheres solteiras, 

ambiciosas e que gozavam de certa liberdade sexual. Apresentava modelos com roupa 

decotada na capa, muitos artigos sobre comportamento, sexo, liberação, um desejo de luxo 
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e estudada descontração, algumas pitadas culturais, eis a fórmula que foi se adequando ao 

“clima” brasileiro. (BUITONI, 1990, p.51)  

       A sua segmentação de público era bem específica, leitoras independentes, 

solteiras, sem filhos e deveres domésticos, com idade entre 20 e 35 anos. Os conteúdos 

abordados pela revista variavam entre horóscopo, testes para identificação do tipo de 

chefe, consultório médico, moda, conselhos sexuais e outros. A sofisticação no cotidiano 

das grandes cidades, fez com que em maio de 1975 a imprensa feminina ganhasse veículos 

impressos luxuosos, trazendo ao Brasil a versão brasileira de Vogue, que oferecia gráfica 

bem-feita, imagens de pessoas de alto poder aquisitivo e alguns artigos de moda, beleza e 

sobre turismo. Realidade ainda fora dos padrões sociais de grande parte da população 

brasileira.    

      Em seguida, Carícia (1975) é apresentada ao mercado, sendo a primeira revista 

de fotonovela brasileira a distribuir matérias eróticas. Isso desencadeou uma avalanche de 

outros periódicos que utilizaram a fórmula do sexo para atrair mais leitoras. As revistas, 

Mais, que não obteve muito sucesso no nicho feminino editorial e Eva, que intercalava 

uma e outra matéria sobre sexo. O mercado editorial, superaquecido com a novidade, fez 

com que outras editoras surgissem com várias revistas concorrentes.  

Nas revistas femininas, o sexo foi conquistando lugar, palmo a palmo. De 

referências à insatisfação da mulher casada, foi passando a matérias sobre 

virgindade, masturbação, orgasmo etc. e, no final da década, várias revistas 

femininas já conseguiam publicar, com todas as letras, os nomes dos órgãos 

sexuais femininos, coisa inimaginável nas contidas revistas da década de 1960 

(BUITONI, 2009, p.115) 

 

     É necessário ressaltar que à medida que as revistas pregavam a liberdade das 

mulheres na sociedade, as imposições sobre o ideal de mulher e o consumismo começaram 

a moldar um “novo” público para as revistas femininas, um novo tipo de representação da 

mulher brasileira. Com o fim das fotonovelas nos veículos femininos, que foi motivado 

pela ascensão das telenovelas exibidas nos televisores do país, a década de 1980 marcou a 

imprensa direcionada às mulheres pelo apelo a estética corporal.  

     Além do início da ascensão das revistas de serviço, o status do público 

adolescente como importante nicho para o mercado editorial além de acontecimentos 

políticos decisivos, intercalados às lutas pela democracia.  Foi nesse período também que 
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apareceram as primeiras pesquisas de relações de gênero no país, que impulsionam as 

discussões a respeito da gravidez na adolescência, aborto, o uso de drogas e a prevenção às 

DST/ AIDS.  

      No setor econômico, mesmo em época de crise, a mulher consegue mais 

espaço, conquistando mais participação em diversos setores, seja nas universidades ou 

política. Títulos para acolher os interesses dessa mulher mais ativa surgem; Saúde! (1983); 

Corpo a Corpo (1987); Boa Forma (1988); ambas abordam o culto à saúde, ao corpo, e a 

disseminação das academias e outros temas relacionados a beleza.  

       Os anos 1980 também definiu a evolução da Capricho para o mercado 

editorial, no qual a mesma passou a ter edições mensais e variadas, passando a atender 

literalmente o público jovem feminino de 13 a 20 anos. O conceito “A revista da gatinha” 

havia chegado.  As garotas brasileiras ganharam um importante representante comercial 

desde então. O tom confessional, o uso de apelidos, a exposição de emoções, tudo dá um 

caráter de linguagem oral e transmite bastante verossimilhança.  Depoimentos são 

formatos muito comuns nas revistas femininas. (BUITONI, 2009, p. 133) 

A mulher sofre mudanças desde os anos 1960, já na postura em relação ao amor e 

ao casamento. Os padrões de beleza, a moda e as fórmulas mágicas também já são outros. 

(MIRA, 2003, p.36). Os anos 1990, final do século XX, época em que grande parte das 

revistas de expressiva circulação focava as atenções nas celebridades, às revistas 

femininas se consolidam como peça fundamental para a fomentação do consumo.  

Até a dos próprios conteúdos informativos, em sua maioria levada pela revolução 

dos meios eletrônicos de comunicação, a internet para o uso comercial havia sido lançada 

em 1994. Grandes revistas chegaram ao mercado; Carta Capital (1994); Vip (1994); sexy 

(1993); Ação Games (1991); Cult (1997); Bravo! (1997); Galileu (1998) e outros 

segmentados impressos.  É nesse período também que o foco em atender demandas das 

classes econômicas C e D, favorecidas pelo Plano Real da época, passam a criar influência 

para o mercado editorial, que se utilizou desse fenômeno para lançar a linha de revistas 

populares, de baixo custo.  

A produção de imagens cresceu exponencialmente: vídeo, televisão, circuitos 

internos, câmera de segurança, outdoors e indoors impressos e eletrônicos, 

imagens nas telas dos computadores povoam interruptamente o espaço visual das 
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pessoas.  [...] A pressão que essas imagens de mulher –e de homem – exercem é 

inescapável, embora muitas vezes pareçam apenas fazer parte do entorno. 

(BUITONI, 2009, p. 142)  

 

  Na imprensa feminina os destaques ficam por conta de Marie Claire, lançada em 

abril de 1991, que marcou por suas matérias sobre temas polêmicos e por seu 

reconhecimento de público e da própria imprensa, ganhando várias premiações, adotando 

o slogan “Chique é ser inteligente”, em 1996. Ana Maria (1996); de baixo custo era 

popular, passando a ter grande circulação no país, abordava temas tradicionais femininos; 

beleza, moda, comportamento e saúde. As de fofoca também ganham notoriedade entre as 

brasileiras; Tititi (1996); Minha Novela (1999) e Viva Mais (1999); voltada às jovens 

brasileiras de baixa renda.  

  Contextualizando a história, a mulher passava a se escolarizar e a se deslocar 

ainda mais para as grandes capitais brasileiras. Muitas dessas revistas passam a oferecer 

seções de conotação informativa prática, envolvendo diversos setores de atuação feminina. 

A década de 1990 intensificou os holofotes nos famosos, popularizando o termo 

“celebridades”. Ao exemplo da revista Cara (1993), que aproveitou a boa aceitação do 

público de leitoras. O tema “televisão” movimenta um vasto e crescente mercado e se 

articula com a questão de representação da imagem da mulher: em termos imagéticos, as 

mulheres da tela são as principais referências para as brasileiras. (SCHOEDER, 2009, p. 

147) 

Já no final da década, temas relacionados à prevenção das DST/ AIDS passam a 

fazer ainda mais parte do cotidiano feminino, em praticamente todos os conteúdos 

direcionados às mulheres, os veículos alertavam o gênero sobre a questão; reforçando a 

necessidade do uso de preservativos. Os discursos jornalísticos femininos marcam por sua 

conotação mais persuasiva. A Capricho lançou em 1993 uma campanha que por seu 

pioneirismo e ousadia causou polêmica na época.   

A imagem da atriz Luana Piovani, com idade entre 14 ou 15 anos segurando nas 

mãos uma camisinha a mostra. Na chamada vinha escrito: “Camisinha: tem que usar! Tem 

que conhecer, tem que “desgrilar”. Tudo o que você sempre quis saber sobre camisinha e 

nunca teve coragem de perguntar”. O método se intensificou também em diversas 

publicações voltadas ao público feminino.  
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  Firmadas como um lucrativo negócio editorial, as revistas femininas nos anos 

2000 ganham novas roupagens e símbolos no mercado. A publicidade passou a ficar ainda 

mais presente na composição das páginas das revistas, foi também possível observar o 

surgimento de alguns veículos que se opunham aos jogos artificiais que eram empregados 

nos veículos voltados às mulheres.  

O jornalismo feminino foi marcado pelo surgimento da revista TPM, da Trip 

Editora. TPM foi lançada em maio de 2001. A linguagem utilizada pelo veículo foi 

marcada por sua ironia em relação aos estereótipos que compunham as edições de outros 

veículos da imprensa. Até o ano de 2014, a revista distribuía em média 50 mil exemplares 

por mês. Prestigiada pela imprensa, TPM chegou a receber os prêmios Esso de Jornalismo 

em 2005 e 2012, e o título de melhor revista feminina brasileira, em 2006 e 2007, pela 

Revista Imprensa.  

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

debates mais instigantes do universo feminino por meio de matérias que 

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

revistas femininas convencionais. A revista nasceu com o objetivo de atender às 

mulheres insatisfeitas com o tratamento dispensado a elas pela maioria das 

publicações femininas do país. Com um conteúdo moderno, inteligente e inovador, 

a Tpm expressa a realidade de mulheres com total acesso à cultura e informação e 

que querem refletir sobre a sua condição, o mundo e a vida com leveza e 

inteligência. (TRIP Editora) 

 

A revista TPM procurava atender um público feminino diferente, mulheres que não 

se sentiam representadas pelas opções oferecidas no mercado, que quisessem algo além 

das imagens presentes nos meios midiáticos, que pregavam estereótipos artificiais. TPM 

tinha semelhanças com a revista americana Ms. Magazine, de 1972, o projeto visava 

conciliar publicidade, consumo e um ideário de defesa da mulher, e realmente alcançou 

grande sucesso. (2009, p. 207) 

TPM apresenta matérias inteligentes e aprofundadas, ao lado de seções de roteiro 

cultural e comentários humorísticos-coisa rara em imprensa feminina- e propõe 

outras visões de consumo, embora dentro de uma economia capitalista. Muitos 

padrões de beleza feminina são quebrados. Ambas as revistas possuem uma 

diagramação criativa, que vai contra o estilo da maioria de suas concorrentes e são 

veículos de muita personalidade, já consolidados. (BUITONI, 2009, p.207)  

 

           O século XXI marcou além do surgimento da internet, a expansão e 

consolidação de novos mecanismos de comunicação, que mantêm cada vez mais pessoas 
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conectadas. As revistas femininas também passaram por esse processo de integração ao 

mundo digital, criando sites que procuram até os dias de hoje se conectar com os veículos 

impressos e perfis nas redes sociais, fator de sucesso na relação entre a imprensa feminina 

com o seu público. As revistas acompanharam os avanços nas condições financeiras 

femininas, passando a equipar cada vez mais as necessidades das mulheres com os 

conteúdos impressos. 

    Sem muitos avanços na abordagem destinada as mulheres e sem títulos 

inovadores, posteriormente e até os últimos anos, o jornalismo feminino trouxe ao 

mercado editorial títulos como, Sou+eu (2006); Gloss (2007); Máxima (2010), com foco 

em mulheres da classe C; Lola Magazine (2010-2013); direcionada às mulheres acima dos 

30 anos das classes A e B. Ambas permaneceram a abordar temas que interessassem 

públicos específicos, mantendo a fórmula da moda, beleza, bem estar, saúde, 

comportamento e sexo para manter suas publicações cativas ao público feminino.  

    As mulheres, um dos mais expressivos públicos do mercado editorial brasileiro 

nas décadas de 1970, 1980, 1990 e início do século XX e XXI, têm fácil aceitação às 

páginas coloridas das revistas. A mulher mostrada nas capas acaba por formar um conceito 

da nova mulher brasileira contemporânea.  

A revista Nova, por exemplo, hoje constituída por textos, fotos, ilustrações e 

publicidades voltadas ao universo feminino, interliga a sua temática a nova realidade da 

mulher, que acumula funções e importância na formação social, seja no campo 

profissional, de estudo e outros. 

 

2.5. Os avanços do mercado editorial de revistas femininas: influência em outros meios 

de informação 

 

Inicialmente, compreendemos que o poder das revistas com esse propósito é tão 

grande, que influencia outros veículos de informação, como o rádio, TV e internet. 

Grandes exemplos da adequação do segmento editorial feminino. A fórmula usada pelas 

revistas para captar e agradar o seu público de leitoras, mexe com as possibilidades 

adquiridas e adaptadas por meio da evolução tecnológica.  
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Se alinharmos o aprimoramento gráfico utilizado por grandes editoras no Brasil e a 

evolução dos meios de comunicação e as revistas impressas, podemos observar, 

consequentemente, que a formação profissional de muitos editores, diretores, assistentes 

de arte e dos próprios jornalistas, cresceu e aprimorou seus conhecimentos a partir da 

popularidade das revistas voltadas ao público feminino.  

 Assim como as revistas americanas e europeias, o reflexo está principalmente na 

evolução dos desenhos das capas das revistas. A diagramação, por exemplo, mudou 

muitos nos últimos anos e até os anos 1960 eram utilizadas com muito texto, dificultando 

a leitura por parte do público. 

Atualmente, podemos observar que houve grande revolução nas páginas das 

revistas femininas em termos de distribuição, já que proporcionalmente elas ficaram mais 

bem distribuídas e harmoniosas, possibilitando uma maior compreensão dos conteúdos.  

  Outro fator decisivo para o sucesso das revistas femininas foi à adequação das 

cores. Com o passar dos anos, o espaço cedido para a inclusão de fotos cresceu 

consideravelmente, instigando a curiosidade e admiração das leitoras. Antigamente as 

fotos eram estáticas, em preto e branco, o que influenciava o sucesso das publicações. 

Porém, o jogo de cores e movimento da fotografia, mudava o comportamento das 

mulheres quanto leitoras, fazendo a imaginação e representação da imagem da mulher 

brasileira.  

 As revistas femininas brasileiras já foram classificadas como conservadoras, 

alienadas, consumistas, politizadas ou despolitizadas, por estereótipos que definiram 

também o seu próprio segmento. Onde as revistas começaram a direcionar seus conteúdos 

para diversos tipos de mulheres e interesses femininos.  

No entanto, vivendo por meio do incentivo publicitário, acabam por sucumbir 

polêmicas e contradições que possam causar alguma degradação do nome das revistas, 

partindo para omissão de todo e qualquer fato que envolva o teor crítico da atuação da 

mulher no Brasil e sua representação na sociedade. Acarretando na criação de um universo 

paralelo, fantasioso e motivador para a audiência feminina.  

 As editoras, próprias do capitalismo, submetem o segmento o tempo todo a 

demanda do mercado e seus interesses, tudo para atender a sofisticada relação econômica 
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do Brasil. O grande trunfo do segmento de revistas femininas está no seu instinto em 

captar continuamente as mudanças do mercado editorial. Fazendo com que o segmento 

seja adequado ao ritmo avançado da globalização e demanda da informação, 

principalmente por meio da internet e suas ferramentas.  

 Considerado um dos mais relevantes produtos da cultura de massa, a imprensa 

feminina favorece a difusão de novos costumes estéticos, sociais e comportamentais não 

só no Brasil como no mundo todo. As publicidades oferecidas nas páginas das revistas 

femininas sugerem um caminho mais lucrativo para muitas empresas do ramo da 

moda/beleza.  

As revistas femininas também ampliam o leque de possibilidades para o mercado 

editorial, criando frequentemente opções para as editoras conquistarem sua parcela de 

leitores. Sempre se renovando e influenciando novas perspectivas para o comércio das 

suas publicações. Mesmo ajudados integralmente pela publicidade e os estereótipos 

criados por ela.  

Elas, as revistas voltadas ao público feminino, atendem os interesses e ânsias 

pautadas por seu público. Se não, com haveria motivos para sua existência no mercado 

editorial, o vestir, o comer, o morar, o amar. Ela pode influir mais decisivamente no 

cotidiano das pessoas que um poderoso jornal diário. Múltipla e contraditória- como a 

vida-, ela é um campo imenso, movimentado, estimulante. (BUITONI, 1990, p. 78).  

Apresentando muitas vezes ideais longe da realidade étnica e comportamental das 

mulheres brasileiras e envolto por restrições estéticas na sua captação de público, a 

imprensa feminina, de um modo geral, tem a ideia de reproduzir a imagem da mulher em 

diferentes épocas, relacionando seus avanços e retrocessos.  

 

 

CAPÍTULO III - A realidade refletida nas páginas dos veículos impressos voltada às 

brasileiras 

 

3.1. Panorama mercadológico 
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       Uma das fórmulas utilizadas por grandes editoras brasileiras é a aposta de que os 

veículos mais diversificados em termos de abordagem possam atingir cada vez mais as 

classes econômicas populares, C e D. Podendo acarretar no superávit de venda e 

circulação de revistas no país. No caso da imprensa feminina, a questão é ainda mais 

notória se observarmos os múltiplos segmentos de magazines voltados a essa massa de 

leitoras aparecendo com significante participação no mercado editorial a cada novo ano.  

        Entretanto, em meio ao grande apelo tecnológico e a criação de mecanismos de 

interação, o número de veículos impressos vem enfrentando quedas bruscas no número 

tiragens nas últimas décadas. Isso se deve, entre outros motivos, as mudanças no modo de 

vida dos brasileiros; na queda do investimento publicitário e no valor dos anúncios 

divulgados nas folhas impressas dos jornais e revistas. 

 

GRÁFICO 1 

Vendas de livros, jornais, revistas e outros impressos no Brasil entre jan. 2004 a out. 2010. 

FONTE: IBGE, Pesquisa Mensal do Comércio 2010/jnov-2015/set. ·. 
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De acordo com os dados levantados pelo IBGE no período de janeiro de 2004 a 

outubro de 2010 (gráfico 1), houve estabilidade na circulação de impressos dentro do 

mercado editorial no país. Passando de um déficit de -5,3% em janeiro de 2004, para um 

superávit de 12,5% em outubro do ano de 2010. 

 

 
GRÁFICO 2 

Vendas de livros, jornais, revistas e outros impressos no Brasil entre Nov.2010 a Set.2015. 

 

Fonte: IBGE, Pesquisa Mensal do Comércio 2010/nov-2015/set. ·. 
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      Estudos do IBGE – Institutos Brasileiros de Geografia e Estatística, realizados 

entre janeiro de 2004 a setembro de 2015, mostram que houve queda de -14,9% no índice 

nas vendas de impressos no Brasil; livros, jornais, revistas e artigos de papelaria.
15

 A 

ANER - Associação Nacional de Editores de Revistas no Factbook 2015 – que estuda o 

mercado brasileiro de revistas, mostrou que o país conta hoje com pelo menos 67 milhões 

de leitores desse tipo de veículo, desses, 60% são mulheres e outros 40% homens. Os 

estudos realizados em parceria com os Institutos IPSOS- empresa de pesquisa e 

inteligência de mercado e o IBOPE- Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística, 

constataram ainda que 53% das brasileiras que compram revistas pertencem às classes A e 

B, e que 58% têm idade entre 20 e 49 anos. 

 

FIGURA 1 

Divisão dos 67 milhões de leitores por gênero 

 

 

FONTE: IPSOS: ESTUDOS Marplan EGM - janeiro a dezembro 2014. 

 

 

        Segundo os dados do Factbook 2015, dessa porcentagem de leitoras 83% são 

compradoras das classes econômicas AD e costumam comprar em supermercados cujas 

publicações dos produtos são realizadas por meio de revistas impressas. As mulheres ainda 

representam 42% das responsáveis pelas compras do lar. 

                                                 
15

 Fonte: IBGE, Pesquisa Mensal do Comércio 2001/jan-2015/set. ·. 



 
Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo 

 

12º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo 
Universidade Anhembi-Morumbi, 29 de junho a 1º de julho de 2017 

 

 

www.abraji.org.br 64 

 

FIGURA 2  

 Distribuição de leitoras por classe econômica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: IPSOS: ESTUDOS Marplan EGM - janeiro a dezembro 2014. 

 

 

     Conforme distribuição de leitores de revistas por classe econômica, podemos comparar 

que o contingente de leitoras e consequentemente consumidoras de revistas estão 

concentradas entre as classes B e C.  

FIGURA 3 

 Consumidoras de revistas por faixa etária 
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FONTE: IPSOS: ESTUDOS Marplan EGM - janeiro a dezembro 2014 
16

 

 

De acordo com as estatísticas sobre a faixa etária das consumidoras de revistas é 

possível analisar que pelo menos 58% delas tem entre 20 e 49 anos. Esse perfil 

demográfico de consumidores de revistas do sexo feminino nos permite avaliar que, 

mesmo diante da queda nos índices de circulação de revistas impressas no país, o mercado 

editorial de revistas voltadas ao público feminino ainda é bem popular entre o seu público 

alvo de leitores. O que movimenta também o mercado distribuído em diversos setores de 

consumo no país, moda, beleza e decoração. Foco de muitas ações publicitárias nas 

edições dos veículos impressos, por fornecer expressivo retorno financeiro às grandes 

empresas.  

TABELA 4 

 

Dez revistas mensais de maior circulação entre 2013 e 2014 (jan. a set.) no Brasil 

 

 

Título 

 

Editora 

 

Jan. a set. de 

2013 

 

Jan. a set. de 

2014 

 

 

Posição 

Claudia Abril 383.176 419.335 1ª 

Superinteressante Abril 321.654 344.652 2ª 

Nova Escola Fundação 

Victor Civita 

344.011 310.280 3ª 

Quatro Rodas Abril 237.092 251.371 4ª 

Seleções Reader´s 

Digest 

Reader´s Digest 267.882 238.456 5ª 

Saúde Abril 215.101 231.081 6ª 

Boa Forma Abril 214.024 215.050 7ª 

Nova Abril 199.914 184.366 8ª 

Casa Claudia Abril 173.643 181.082 9ª 

Manequim Abril 201.678 174.116 10ª 
FONTE: IVC – Instituto Verificador de Comunicação: Revistas Pagas Ativas - Média por Edição - Publicação 

Principal - Total Brasil*
17

 

                                                 
16

  Os dados foram extraídos do Factbook 2015, divulgado pela ANER- Associação Nacional de Editores de 

Revistas.  Disponível em: < http://aner.org.br/wp-content/uploads/2014/05/Factbook_2015_Site-FINAL.pdf >. 

Acesso em: 25. Set. 2016 
17

 Disponível em: < http://aner.org.br/dados-de-mercado/circulacao/ >. Acesso em: 20. Out. 2016 

http://aner.org.br/wp-content/uploads/2014/05/Factbook_2015_Site-FINAL.pdf
http://aner.org.br/dados-de-mercado/circulacao/


 
Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo 

 

12º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo 
Universidade Anhembi-Morumbi, 29 de junho a 1º de julho de 2017 

 

 

www.abraji.org.br 66 

 

3.2. A Capricho de distribuição online e a atuação das redes de interação social com o 

público feminino 

 

   A trajetória da revista Capricho nos anos 2000 exemplifica os novos rumos das 

publicações impressas do segmento feminino no país, que passaram a utilizar a internet 

como uma nova plataforma de interação com suas leitoras e a incluir redes sociais à 

medida que surgiam: facebook, twitter, instagram, youtube e whatsapp. 

 

Tivemos a percepção rápida de que o digital é importante e muito relevante para o 

mercado editorial. Foi muito difícil para a imprensa no Brasil e do mundo ter isso. 

A gente lida com um público muito jovem. Então nós fomos praticamente 

obrigados a realizar essa transição. Temos a sorte de saber as coisas com 

antecedência. A gente sabia que o youtube ia virar, ia acontecer e nós já estávamos 

preparados. O site da Capricho é líder no segmento adolescente feminino há anos. E 

entendemos que a menina não ia abandonar totalmente o papel, porque ela pode 

esperar quinze dias para ler uma notícia, se ela pode ler imediatamente no próprio 

site?  Tivemos percepção lá atrás, mas, que nos ajuda a estar em posições mais 

confortáveis se comparado a outras marcas de editora.  (Thiago Theodoro, redator-

chefe da revista Capricho). (Ago. 2016) 

 

Em 2006 a revista passa por uma mudança gráfica e editorial, até o logotipo é 

modificado para ficar mais moderno e atraente ao público jovem. O site passa a levar 

conteúdos exclusivos para a internet e aumenta a possibilidade de interação com as 

leitoras. Em 2014, após inúmeras alterações em sua periodicidade, a revista voltou a ser 

mensal, o que não ocorria desde 1996, quando ainda era quinzenal. A estética da capa 

também passa por modificações e inclui ídolos famosos no lugar de modelos. 

Entre muitos slogans criados ao longo dos anos, a revista Capricho passou de “A 

revista da moça moderna”, “A revista da gatinha”, “A revista da adolescente” e entre 

outras, para “Moda, música e diversão”, atualmente na versão online com o CAPRICHO 

Week – ela foi a primeira revista semanal feita exclusivamente para o celular nas bancas 

virtuais do App Store e Play Store. E na mensal, passou a ser distribuída para as assinantes 

no próprio site, deixando definitivamente de ser comercializada nas bancas de jornal.  

Nesse contexto, é necessário ressaltar que o estopim das revistas online no Brasil e 

no mundo se deu a partir do processo de digitalização, ou seja, da adesão e consolidação 

do produto como mídia digital.  Enquanto instrumento de modernidade e entretenimento 
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para expandir a relação imprensa/ público, o jornalismo de revista começou o seu processo 

de profissionalização moderna já no século XX. 

Considerado ainda um fenômeno contemporâneo, o espaço virtual que é destinado 

às revistas femininas reflete as suas caraterísticas temporais, que são de suma importância 

para a adequação dos conteúdos direcionados ao seu público alvo.   

Esses acontecimentos permitem que as abordagens do jornalismo feminino entrem 

em conformidade com as oscilações que ocorrem nos mecanismos tecnológicos de 

informação.  Com o fluxo cada vez mais contínuo de notícias, as empresas jornalísticas 

adotam estratégias para manter a atualidade de seus veículos online, optando pela própria 

atualização ininterrupta de notícias nos sites.  

A instantaneidade em curto espaço de tempo com a prática do breaking news é 

percebida nas páginas dos sites de algumas revistas. Títulos como a Veja, Carta Capital e 

Época são grandes exemplos da expansão e bom uso do formato digital de revistas para 

adaptação dos novos processos evolutivos da comunicação.    

A partir da transposição do formato impresso para online, o jornalismo feminino e 

consequentemente as revistas voltadas às mulheres, passaram a flexibilizar o modo de 

atendimento às exigências do mercado. Como exemplo, podemos encontrar a 

disponibilidade no acesso das edições periódicas através do uso de dispositivos 

eletrônicos: tablets, smartphones, notebooks, netbooks e outros.  

As revistas se transformaram em um poderoso negócio editorial. Já eram indústria 

desde o começo do século XX, mas o crescimento e a diversificação dos mercados e 

da publicidade fizeram que as grandes editoras adotassem planejamentos 

estratégicos de marketing muito sofisticados. (BUITONI, 2009, p.208)  

 

Esses artifícios lançados pelo mercado editorial podem se relacionar com a própria 

expansão das redes sociais, que proporcionaram maior interação entre leitores e revistas 

distribuídas. Isso, confrontado com os formatos online, proporcionam maior ajuste aos novos 

tempos.  

O público de leitoras sejam elas mulheres ou adolescentes usam esse espaço para 

opinar sobre os conteúdos que querem acompanhar nas revistas, além das redes sociais em 

conjunto com as plataformas de interação, discussões, críticas e de acompanhamento das 
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publicações.  O que atualmente garante a permanência das revistas femininas como uma das 

mais lucrativas dentro do mercado editorial brasileiro.  

 

3.3 “Empoderamento Feminino” 

 

O termo “empoderamento feminino”, incessantemente usado nos dias atuais, instiga 

a curiosidade não só de mulheres, mas de toda sociedade. Mesmo passível de 

predefinições inexatas, observa-se que a imprensa feminina por meio dos seus veículos de 

comunicação vem utilizando a popularidade do chamado “empoderamento” para a 

promoção de seus conteúdos e fins de audiência midiática.    

A priori, as discussões a respeito do tema estariam ligadas a própria questão de 

defesa das mulheres, que envolve a igualdade de gêneros e garantia de direitos. Que a priori 

estariam relacionadas às bandeiras de defesa dos movimentos feministas. Magdela Leon 

relaciona a questão do “empoderamento feminino” com o coletivismo possivelmente 

atrelado a esses grupos: 

O empoderamento como autoconfiança e autoestima deve integrar-se em um 

sentido de processo com a comunidade, a cooperação e a solidariedade. Ai ter em 

conta o processo histórico que cria a carência de poder torna-se evidente a 

necessidade de alterar as estruturas sociais vigentes; quer dizer, se reconhece o 

imperativo da mudança. (2001, p.97) 

 

A participação feminista nas discussões de gênero vem tomando forma por meio da 

abordagem da imprensa brasileira e meios publicitários, isso quando há alguma. Segundo 

Sharma Batliwala o processo de empoderamento ocorre a partir dos questionamentos 

femininos acerca das ideologias preconceituosas e machistas que perpetuam a nossa 

sociedade há muitos anos e que por consequência limita ou priva a liberdade e os direitos das 

mulheres.  

O termo empoderamento se refere a uma gama de atividades, da assertividade 

individual até à resistência, protesto e mobilização coletiva, que questionam as 

bases das relações de poder. No caso de indivíduos e grupos cujo acesso aos 

recursos e poder são determinados por classe, casta, etnicidade e gênero, o 

empoderamento começa quando eles não apenas reconhecem as forças sistêmicas 

que os oprimem, como também atuam no sentido de mudar as relações de poder 

existentes. Portanto, o empoderamento é um processo dirigido para a transformação 

da natureza e direção das forças sistêmicas que marginalizam as mulheres e outros 

setores excluídos em determinados contextos. (1994, p. 130) 
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Esse processo de empoderamento deve se dirigir a todas as estruturas e fontes de 

poder relevantes, não atuando em apenas uma delas. Nesse ponto concorda também Nelly 

Stromquist (2002, p.232) ao afirmar que:  

O empoderamento consiste de quatro dimensões, cada uma igualmente importante, 

mas não suficiente por si própria para levar as mulheres para atuarem em seu 

próprio benefício. São elas a dimensão cognitiva (visão crítica da realidade), 

psicológica (sentimento de autoestima), política (consciência das desigualdades de 

poder e a capacidade de se organizar e se mobilizar) e a econômica (capacidade de 

gerar renda independente). 
18

 

 

Todas essas análises servem como elucidação do termo, mas não o definam por si.  O 

que podemos relacionar a essa questão corrente no atual cenário social do Brasil é que a 

mídia se utiliza desse fenômeno para pautar seus veículos e gerar conteúdos com a finalidade 

de divulgação produtos para o consumo. As opiniões de alguns profissionais da área são 

divergentes sobre a definição do termo:  

“Numa perspectiva histórica, a gente sempre esteve no lado das meninas, então já 

existia um discurso de empoderamento feminino, não como hoje. Hoje esse 

discurso é muito mais claro, então ele permeia outras discussões. Ele leva moda, 

beleza e outras discussões. Eu vou um pouco para uma definição do feminismo que 

eu gosto que é mais ou menos assim; eu acho que o empoderamento feminino tem 

haver com a gente chegar à igualdade de gênero. (Thiago Theodoro, redator-chefe 

da revista Capricho)”. (Ago. 2016) 

 

A própria imprensa feminina durante toda a sua história soube realizar essa junção 

concerne para o mercado editorial lucrar com a venda de títulos, fazendo circular exemplares 

impressos que disseminassem ideologias estereotipadas sobre a realidade da mulher 

brasileira, sempre contextualizando a história.  

“Acho que é um pouco essa coisa da autoestima, é fortalecer a mulher para ela 

poder ter o seu espaço no mundo. E ela vê que é capaz de competir com homens por 

uma vaga de emprego. É ela chegar a um alto cargo de chefia. É ela poder construir 

a casa dela da forma que ela tem interesse. Enfim, é ela ter os instrumentos para 

poder fazer da sua própria vida melhor. É ela ter os instrumentos e as condições 

para chegar aonde quer chegar”. (Bel Moherdaui, redatora-chefe da revista Claudia) 

(ago.2016) 

 

 Cabe aqui ressaltar que o conceito de empoderamento feminino no Brasil é defasado 

e incessantemente utilizado de forma pejorativa. A imagem da boa esposa, mãe, dona de 

casa, super-heroína, recatada, sexy e bem-sucedida ainda é incessantemente reproduzida 

                                                 
18

 Disponível em: 

<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/6848/1/Conceituando%20Empoderamento%20na%20Perspectiva%20

Feminista.pdf >.  Acesso em: < 25. Nov. 2016.  

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/6848/1/Conceituando%20Empoderamento%20na%20Perspectiva%20Feminista.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/6848/1/Conceituando%20Empoderamento%20na%20Perspectiva%20Feminista.pdf
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por vários meios de comunicação. Vale lembrar também que mesmo direcionada às 

mulheres, a imprensa feminina colaborou para o atual cenário de representação da mulher 

pela mídia.  

Ainda que a mesma também tenha sido responsável pelas conquistas das mulheres 

em vários espaços e tenha possibilitado certa liberdade perante o convívio social, pouco 

fez para se desvencilhar das demandas capitalistas do mercado. Houve aí uma submissão 

por parte do jornalismo feminino.  

A imprensa feminista por outro lado, hoje sem muita representatividade nos grandes 

veículos foi responsável por várias discussões a respeito do espaço destinado ao sexo 

feminino no Brasil, mesmo sem ter nenhum capital para manter os seus conteúdos e 

sucumbir diante da pluralidade e sucesso da imprensa feminina.  

Ainda é preciso encaixar na questão do “empoderamento feminino” a 

representatividade das mulheres negras dentro da imprensa e nos veículos de comunicação 

de maneira geral. Que pouco são inseridas, citadas, reconhecidas e têm as suas 

problemáticas sociais expostas para a sociedade. Nos últimos anos os brasileiros puderam 

observar, a partir das redes sociais e repercussão nas grandes emissoras, principalmente 

televisivas, ataques preconceituosos deferidos contra mulheres famosas afro-brasileiras.  

 A repercussão negativa deixou evidente que mesmo o homem e mulher negra 

estando aos poucos ocupando o seu espaço, o preconceito construído durante séculos a 

partir de prejulgo historicamente construídos ainda persistem. As redes sociais acabam por 

se transformar em campos minados, no qual o indivíduo usa o ambiente virtual para atacar 

pessoas de maneira covarde, com a garantia de obter nenhuma punição.  

 A realidade é que mesmo sem definição conceitual, já que pode ser definido de 

acordo com o individualismo e senso crítico de cada um, o termo “empoderamento 

feminino” apresenta perspectivas futuras para o papel da mulher na sociedade brasileira. 

Que a passos lentos foi conquistando seu espaço e se emancipando das amarras sociais 

definidas pelo patriarcado. Porém, conforme analisado, ainda é forte a interferência da 

imprensa feminina na propagação ideológica do empoderamento na sociedade.  
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3.4. Por que Az Mina como objeto de estudo  

 

 A história da revista começou por iniciativa da ativista e jornalista Nana Queiroz, 

que em 2014, que teria ficado indignada com o resultado de uma pesquisa realizada pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA sobre tolerância social à violência 

contra as mulheres, que mostrou que 26% dos brasileiros concordavam que as mulheres 

mereciam ser atacadas se usassem roupas curtas ou provocantes nas ruas. 

Ao se deparar com as estatísticas, Nana protestou em frente ao Congresso Nacional 

seminua com a frase Eu Não Mereço Ser Estuprada escrita no corpo. A imagem repercutiu 

em muitos noticiários e redes sociais do país naquele período, mobilizando milhares de 

mulheres que passaram a exigir respeito e direito ao seu próprio corpo, independentemente 

do tipo de roupa que usassem.  A partir desse episódio, a ativista ainda decidiu criar uma 

associação com o objetivo de usar a informação, o jornalismo investigativo, a cultura, as 

redes sociais e o diálogo para empoderar as mulheres contra qualquer tipo de violência. 

A Associação AzMina de Jornalismo Investigativo, Cultura e Empoderamento 

Feminino, foi oficialmente criada em 2015, por iniciativa de Nana e uma equipe formada 

em sua maioria por mulheres de diferentes etnias, opção sexual, e de diversas áreas 

profissionais e posicionamentos políticos. 

A proposta do grupo englobaria um novo conceito de revista dentro do segmento 

editorial feminino, tendo por objetivo empoderar as mulheres através da informação e 

diálogo com o seu público de leitoras, instigando a luta contra a violência das mulheres, o 

machismo, e as desigualdades de gênero no Brasil. E constituindo um novo panorama 

jornalístico e publicitário no discurso de gênero, com mais representatividade feminina.  

O diferencial da revista está na autonomia da proposta de se fazer uma revista 

feminina pautada no jornalismo investigativo, levando ao conhecimento das leitoras, 

temas usualmente esquecidos pela grande imprensa, questionando a representatividade da 

mulher na política, publicando folhetins, característicos dos periódicos femininos antigos, 

e o rompimento com os padrões de beleza pré-estabelecidos pela mídia, com a ausência do 

uso de photoshop em suas publicações. 
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A revista Az Mina começou suas publicações em formato digital e acessível via 

smartphone, tablet e computador no dia 1º de setembro de 2015. E desde então cresceu 

com o uso das redes sociais, conta atualmente com mais de 72 mil seguidores na página 

oficial do facebook. Onde frequentemente promove e movimenta debates e campanhas de 

conscientização com grande repercussão e viralização midiática como foram, 

#assédionotrabalho e #carnavalsemassédio. Além de prestar apoio a outras movimentações 

como #meuamigosecreto e #primeiroassédio.  

Sobre a organização AzMina, é importante ressaltar que a sua atuação vai além do 

mercado editorial de revistas, o grupo ainda atua realizando oficinas, debates e palestras 

sobre a questão do empoderamento feminino, fazendo parcerias de incentivo a pequenas 

empresárias chefes de negócio. E oferece assistência psicológica de aconselhamento legal 

para mulheres que passam por relacionamentos abusivos.   

Atualmente, a revista AzMina, direcionada a mulheres de A a Z e de financiamento 

coletivo (crowdfunding), realiza campanhas de arrecadação de dinheiro para manter as 

suas publicações. De acordo com informações divulgadas na própria página oficial, hoje 

com 145 assinantes, o grupo consegue arrecadar por mês um total de R$ 2.694,00 para 

manter as suas publicações online. 

 

3.5 Análise de conteúdo da revista Az Mina 

 

 

  A análise de conteúdo textual foi escolhida como método de estudo para o 

presente artigo sob o propósito de realizar a elucidação do termo “empoderamento 

feminino” a partir da análise de elementos textuais colhidos na revista Az Mina. Fruto da 

Associação Az Mina, a instituição sem fins lucrativos é mantida com financiamento 

coletivo na modalidade (crowdfunding). A distribuição das publicações da revista é 

realizada de forma gratuita e online. 

  Para a construção do corrente artigo, utilizamos como percurso metodológico as 

perspectivas quantitativas e qualitativas de análise, no qual foram estudados o espaço e o 

grau de importância dados aos acontecimentos narrados no veículo escolhido como objeto. 
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  Coletamos palavras-chave dentro das construções textuais divulgadas nas edições 

para que fosse estudada a frequência e decorrência de determinados temas e o contexto no 

qual esses foram referenciados. Assim como a abordagem utilizada pelo veículo sob as 

perspectivas do jornalismo feminino na imprensa.  

   O material foi retirado do próprio site oficial da revista Az Mina 

(http://azmina.com.br/2016/), onde foram encontradas todas as edições. A análise de 

conteúdo, utilizada como metodologia de estudo, estuda o conteúdo presente em textos, 

documentos, diálogos ou vídeos.  

   O método procura trabalhar com o material linguístico que mais é evidenciado no 

texto, estabelecendo categorias que possam viabilizar a compreensão por trás da 

mensagem que é veiculada. Conforme definição de Bardin (1977): 

“[...] a análise qualitativa não rejeita toda e qualquer forma de quantificação. 

Somente os índices é que são retidos de maneira não frequencial, podendo o 

analista recorrer a testes quantitativos: por exemplo, a aparição de índices 

similares em discursos semelhantes. Em conclusão, pode-se dizer o que 

caracteriza a análise qualitativa é o fato de a inferência - sempre que é realizado - 

ser fundada na presença do índice (tema, palavra, personagem, etc), e não sobre a 

frequência da sua aparição, em cada comunicação individual”. 

 

  Optamos pelo conteúdo das matérias que referenciavam a necessidade ou 

consequência do “empoderamento feminino” na vida das brasileiras e que foram 

publicadas nas edições da revista Az Mina no período de agosto de 2015 a janeiro de 

2016. Com o propósito de avaliar a postura adotada pelo veículo na abordagem do termo 

nas suas seis primeiras edições dentro da imprensa voltada ao gênero feminino.  

    Na primeira parte, agrupamos dados que tinham relação entre si a partir das 

editorias (seções) distribuídas pelo veículo. A partir da junção desse material, foi analisado 

e descrito o conteúdo dos textos, objetivando o foco estabelecido na pesquisa, à questão do 

“empoderamento feminino”.  

Posteriormente, como critério de seleção para a coleta do material, levantamos em 

todos os textos palavras-chave que faziam alusão ao termo discutido no presente artigo 

para classificar as análises textuais. A amostra do material selecionado fazia referência à 

proposta estabelecida. 

 

http://azmina.com.br/2016/
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TABELA 5 

Análise comparativa das edições online da revista Az Mina 

 

 

Análise comparativa das edições da revista Az Mina entre set. /2015 a jan. / 2016 

 

 

Data 

 

 

Título 

 

Editoria (Seção) 

 

Formal (Palavra) 

Nº 

Repetições 

 

Edição 

 

31/08/2015 

 

Liberte seus 

mamilos! 

 

 

Biscativismo 

 

MAMILOS 

 

8 

 

1ª 

 

 

14/09/2015 

 

Bê-á-bá da 

legislação da 

violência 

doméstica contra 

mulher 

 

 

 

Direito d´AzMina 

 

 

VIOLÊNCIA 

 

 

22 

 

 

1ª 

 

18/09/2015 

 

Como a 

‘Liberdade 

Sexual’ me 

levou ao abuso 

 

 

Divã d´AzMina 

 

PRAZER 

 

         14 

 

1ª 

 

05/10/2015 

 

Frígida não, 

responsiva! 

 

 

Molhadinha 

 

SEXO 

 

12 

 

1ª 

 

07/10/2015 

 

Saia do armário 

e se assuma 

feminista 

 

 

Ingrata com o 

patriarcado 

 

FEMINISTA 

 

29 

 

1ª 

 

09/11/2015 

 

A revolução vai 

acontecer na pia! 

 

 

Descomportadas 

fôlego 

 

TRABALHO 

 

 

         33 

 

2ª 
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10/11/2015 

 

Elas te dão uma 

força caso você 

precise de um 

aborto 

 

 

 

Biscativismo 

 

 

ABORTO 

 

 

18 

 

 

2ª 

 

02/12/2015 

 

Jessica Jones: é 

pop e é sobre 

abuso 

 

 

Programa 

 

ABUSO 

 

3 

 

2ª 

 

 

04/01/2016 

 

“Nunca quis ter 

um filho”, dizem 

mais e mais 

brasileiras 

 

 

 

   Descomportadas 

 

 

MATERNIDADE 

 

 

8 

 

 

3ª 

 

 

05/01/2016 

 

O réveillon de 

veluma nos 

lembra que 

nenhuma mulher 

pede para ser 

estuprada 

 

 

 

Direitos d´ AzMina 

 

 

ESTUPRO 

 

 

16 

 

 

3ª 

 

 

15/01/2016 

 

Como sair de 

uma situação de 

assédio no 

ambiente de 

trabalho 

 

 

 

Biscativismo 

 

 

ASSÉDIO 

 

 

36 

 

 

3ª 

 

 

Primeira análise (ANEXO A): Segunda-feira, dia 31 de agosto de 2015.  

A matéria Intitulada “Liberte seus mamilos!”, divulgada na primeira edição da revista, 

propõe uma discussão sobre a desigualdade entre homens e mulheres quanto à liberdade de 

exposição do seu corpo ou “mamilos” em público.  

 

Segunda análise (ANEXO B): Segunda-feira, dia 14 de setembro de 2015. 
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Ainda na primeira edição, o texto “Bê-á-bá da legislação da violência doméstica contra 

mulher”, traça um panorama informativo sobre as medidas jurídicas necessárias para a 

mulher tomar em caso de violência doméstica. 

 

Terceira análise (ANEXO C): Sexta-feira, dia 18 de setembro de 2015. 

Como a ‘Liberdade Sexual’ me levou ao abuso; o texto a partir de um depoimento anônimo 

relata as experiências de uma mulher que gozava de certa liberdade sexual e passou observar 

que se privava constantemente, o que considerou um “abuso” consigo mesma. 

 

Quarta análise (ANEXO D): Segunda-feira, dia 05 de outubro de 2015. 

Frígida não, responsiva! Ainda abordando a sexualidade feminina, a matéria intitulada 

“Frígida não, responsiva!”, discute a partir de estudos, a falta libido sexual das mulheres. 

Contrastando pré-julgamentos de que não sentir vontade de fazer sexo é anormal. 

 

Quinta análise (ANEXO E): Quarta-feira, dia 07 de outubro de 2015.  

“Saia do armário e se assuma feminista”; a matéria pretende questionar o não posicionamento 

de algumas mulheres quanto ao feminismo. Discutindo os prováveis motivos que levam uma 

mulher a não se assumir feminista.  

 

Sexta análise (ANEXO F): Segunda-feira, dia 09 de novembro de 2015.  

Intitulado “A revolução vai acontecer na pia!”, a matéria propõe discussões sobre as 

desigualdades trabalhistas entre mulheres e homens. Utilizando como parâmetro estudos 

realizados pela ONU- Organização das Nações Unidas.  

 

Sétima análise (ANEXO G): Sábado, dia 10 de novembro de 2015. 

“Elas te dão uma força caso você precise de um aborto”, o texto discute a questão do direito 

ao aborto.  Colocando como exemplo uma organização estrangeira que oferece condições e 

apoio as mulheres que decidem realizar o procedimento. 

 

Oitava análise (ANEXO H): Quarta-feira, dia 02 de dezembro de 2015. 
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Jessica Jones: é pop e é sobre abuso; a matéria, divulgada na segunda edição do veículo, dá 

dica de uma série norte-americana fictícia que aborda questões sobre o abuso sexual e de 

relacionamento na vida de algumas mulheres.  

 

Nona análise (ANEXO I): Segunda-feira, dia 04 de janeiro de 2016.  

A matéria intitulada “Nunca quis ter um filho”, dizem mais e mais brasileiras, discute a 

maternidade, traçando panorama histórico do tema na sociedade brasileira. Realizando um 

comparativo com dados estatísticos sobre o tema.  

 

Décima análise (ANEXO J): Terça-feira, dia 05 de janeiro de 2016.  

Na terceira edição da revista, o texto “O réveillon de veluma nos lembra de que nenhuma 

mulher pede para ser estuprada”, questiona a atenção dada pelas autoridades nos casos de 

violência sexual sofrida pelas mulheres.  

 

Décima primeira análise (ANEXO K): Sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2016.  

“Como sair de uma situação de assédio no ambiente de trabalho”, discute as medidas que 

podem ser tomadas pelas mulheres em caso de assédio sexual e moral sofrido no ambiente de 

trabalho.  

 

Conclusão: No período em que foi analisado o conteúdo textual da revista Az Mina, 

podemos constatar relações diretas entre uma e outra matéria. Em termos de abordagem, as 

onze matérias estudadas nas seis edições, se mostram atuais com as discussões dos temas. 

Evidenciando um engajamento por parte do veículo em oferecer as suas leitoras, conteúdos 

que relacionem o termo “empoderamento feminino” a todo o momento, isso conforme 

definição pré-estabelecida no presente artigo pág. (68).  Ainda assim, é necessário ressaltar 

que a revista Az Mina em questão, como revista feminina, mostra seu engajamento em defesa 

do feminismo, demostrando em certas ocasiões uma indução direcionada às mulheres sobre o 

título, o que pode ser observado já na construção na chamada da seguinte matéria: “Saia do 

armário e se assuma feminista”. 
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Considerações finais 

 

Diante das amostragens históricas das revistas femininas no Brasil, pode-se 

considerar que há ainda uma despolitização por parte da representatividade da imprensa 

feminina nacional. No qual pudemos associar uma predominação dos assuntos 

comportamentais sobre as questões do interesse social. O individualismo feminino, sob o 

incentivo da comercialização de bens materiais, se mostra mais poderoso e aquisitivo 

financeiramente para as grandes empresas do ramo publicitário, que obtém o respaldo por 

parte dos veículos de comunicação direcionado à massa.    

São muitos os tipos de representação da imagem da mulher brasileira, que não 

muito ultrapassam os discursos corriqueiramente aceitos pela sociedade. Em sua maioria 

conservadoras, que acabam por privar as realizações pessoais de cada mulher. Onde o 

consumismo lhes dá incentivo maior ao ter, e não ser. Existem ainda falhas quanto essa 

contínua “representação” da brasileira, onde a todo o momento são ditadas regras e 

imposições comportamentais para que elas sejam aceitas na esfera social.   

A modernidade atrelada consequentemente às revistas direcionadas às mulheres 

simulam a realidade e desenvolvimento comportamental diante da população. Desde o 

início da trajetória dessa imprensa feminina as influências dos moldes estrangeiros não 

conseguiram se adequar ao contexto cultural e social do nosso país. O modelo de mulher 

economicamente munida de poder, moderna e antenada, que se apresentou universal e 

possível, não se adequou ao contexto de vida das latino-americanas, em sua maioria 

composta por mestiças e pobres no século XIX.  

Ainda que muitas das representações femininas realizadas nos veículos impressos 

tenham se transformado ao longo dos anos, a velocidade com que nos deparamos com 

publicações de cunho didático comportamental é prenunciada. O ideal de beleza norte-

americana, europeia ou de outros continentes desenvolvidos no mundo, ainda é buscado 

como padrão brasileiro por muitas mulheres. 

 Julgo que sob total influência da propagação de ideologias difundidas pela 

indústria cultural. Mesmo que envolto por perspectivas de “empoderamento feminino”, a 
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representação da mulher brasileira ainda fica à mercê das reproduções imagéticas 

realizadas pelos veículos de comunicação.  

Podemos comparar o próprio início da história do meio impresso feminino no 

Brasil, onde o pioneirismo marcou a divulgação de debates e discussões em defesa dos 

direitos das mulheres, fazendo com que novas conquistas fossem adquiridas. Assim como 

o direito à educação, com a Lei de Instrução Pública de 1827 e a própria conquista do voto 

feminino (sufrágio), em 1932. Marcando os séculos XVIII e XIX como uma das épocas de 

mais engajamento e mobilização feminina no país. Grande parte influenciada pelas 

mulheres estrangeiras. A francesa já com discussões sobre o aborto e a italiana mostrando 

engajamento político.  

Isso em contraste com os apelos a comodidade cotidiana, onde as dicas de como 

arrumar a sua casa e preparar o jantar para o marido fizeram e ainda fazem sucesso com o 

público feminino. Matérias que instigavam a sofisticação e criatividade das mulheres na 

cozinha. Isso de acordo com o contexto histórico foi se modificando. A mulher de hoje 

pouco tempo dispõe para usufruir da perfeição da dona de casa e mãe das últimas décadas 

representadas nas páginas das revistas. O prático e funcional sempre foram buscas da 

imprensa direcionada à mulher.  

   O avanço das indústrias e o crescimento das ações publicitárias se aproveitaram 

dessas novas concepções de utilidade feminina, estimulando ainda mais o consumo de 

produtos para a casa e beleza por exemplo. Mesmo as revistas sofisticadas se apropriam do 

termo “utilidade” para comercializar produtos dos seus patrocinadores divulgados no 

interior das edições impressas.  

As informações publicitárias ainda são de extrema importância para a 

sobrevivência da imprensa feminina brasileira. As inúmeras matérias de utilidade 

comportamental da mulher são um exemplo. As publicações que se usam esse mecanismo 

para atrair a consumidora podem ser caraterizadas como de utilidade psicológica, a 

exemplo das seções de horóscopo, saúde da mulher, sexo e outros que compõem esse 

“universo feminino”.   

Que em união a verbos imperativos, tornam o jornalismo feminino ainda mais 

próximo à linguagem publicitária, se mostrando um meio de comunicação persuasivo. As 
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próprias matérias que a priori deveriam prezar pelo caráter informativo, acabam por se 

caracterizar como instrutiva. Dicas de como se dar bem com o chefe, conseguir um 

emprego, cuidar dos filhos ou de conquistar um homem ou crush, na linguagem das redes 

sociais, são muito explorados no discurso dessa imprensa em questão.  

       Das muitas denominações já impostas a imprensa feminina, a que mais 

podemos relacionar é a de que ela pode representar um veículo cuja proposta está em 

reproduzir a mítica da realidade onde a mulher está inserida. Os veículos femininos quase 

sempre não têm a pretensão de modificar o mundo; eles trabalham em cima do repertório 

de seu público, e são ajudados pelo estereótipo e pela publicidade.  

Muitos são dirigidos à maioria silenciosa que se interessa mais pelas rugas do rosto 

do que pelas injustiças sociais. As contradições quase não aparecem ou são diminuídas. 

(BUITONI, 1990, p.78). No qual a publicidade, definitivamente se submete as imposições 

de grandes empresas capitalistas, daí podemos justificar o aparecimento das muitas 

segmentações editoriais femininas, que decorre dessas relações econômicas. No qual a 

imprensa feminina se destaca por sua habilidade em captar as mudanças no mercado. 

Determinando as suas fórmulas editoriais. O que ainda persiste nos dias atuais. Como 

produto para o consumo da cultura de massa, o jornalismo feminino favoreceu a 

democratização dos costumes.  

A imprensa alternativa, por outro lado, também soube aproveitar esse espaço, 

passando a lançar novos produtos impressos de informação; folhetos, pequenos jornais 

militantes, páginas nas redes sociais e blogs, facilitando a propagação de ideias libertárias 

da imprensa e de emancipação da mulher. 

Por outro lado, ainda falta engajamento por parte da imprensa feminina brasileira. 

Pois são muitos os veículos de comunicação voltados aos interesses das mulheres que 

sucumbem à fórmula do consumo. Isso sem levarmos em consideração a falta de 

valorização de belezas tipicamente brasileiras. Que poucos são evidenciados nas revistas. 

Mulheres afro-brasileiras, indígenas e orientais, que não são representadas.  

O que prevalece, em pleno século XXI é a idealização da mulher de origem 

europeia; branca, com poder aquisitivo, belas e jovens. Ao mesmo tempo em que se exige 

uma renovação nesses veículos impressos, podemos observar o consumismo estético como 
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ditador da beleza e de representatividade feminina. Influenciando decisivamente o 

cotidiano da sociedade.  

Contraditória, complexa e estimulante, a imprensa feminina apresenta uma 

imensidade de assuntos e conflitos ideológicos. A própria concepção de “empoderamento 

feminino” pode ser estudada como fruto dessa longa trajetória do jornalismo feminino. 

Deixo aqui um espaço para que outros estudos possam destrinchar essas e outras questões 

sociais que cercam a trajetória desta imprensa.  
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ANEXO B 
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ANEXO C  
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ANEXO D 
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ANEXO E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo 

 

12º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo 
Universidade Anhembi-Morumbi, 29 de junho a 1º de julho de 2017 

 

 

www.abraji.org.br 92 

ANEXO F 
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ANEXO G  
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ANEXO H  
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ANEXO I  
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ANEXO J  
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ANEXO K  
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Figuras – Periódicos femininos no Mundo e Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Capa da primeira edição do The Ladies Mercury 

(1963)  

Fonte: The British Library. Disponível em: < 

http://www.bl.uk/reshelp/findhelprestype/news/concisehistbritn

ews/britnews17th/large14070.html#top >. Acesso em: 10 Nov. 

2016.   

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Capa da revista The American Magazine  

Fonte: Disponível em: < 

http://www.philsp.com/data/data021.html>. Acesso em: 15 

nov. 2016 

http://www.bl.uk/reshelp/findhelprestype/news/concisehistbritnews/britnews17th/large14070.html#top
http://www.bl.uk/reshelp/findhelprestype/news/concisehistbritnews/britnews17th/large14070.html#top
http://www.philsp.com/data/data021.html
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Figura: Capa da primeira edição da revista 

VOGUE (EUA) – (1892)  

Fonte: Diponível em: < 

http://umbigomagazine.com/um/2011-09-

01/exposicao-de-capas-da-vogue.html >. Acesso 

em: 16 nov. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Capa da primeira edição de O Espelho 

Diamantino (1827) 

Fonte: (Biblioteca Nacional Digital do Brasil – 

BNDigital) 

http://umbigomagazine.com/um/2011-09-01/exposicao-de-capas-da-vogue.html
http://umbigomagazine.com/um/2011-09-01/exposicao-de-capas-da-vogue.html
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Figura: Capa - O Jornal das Senhoras (1852) 

Fonte: (Biblioteca Nacional Digital do Brasil – 

BNDigital) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura : Capa - O Quinze de Novembro do 

Sexo Feminino (1890) 

Fonte: (Biblioteca Nacional Digital do Brasil 

– BNDigital) 
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Figura: Capa do Jornal O Sexo Feminino 

(1873) 

Fonte: (Biblioteca Nacional Digital do Brasil – 

BNDigital) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Capa da primeira edição da revista 

CLAUDIA (1961) - Editora Abril 

Fonte: Disponível em: < 

http://garotavodu.blogspot.com.br/2013/01/ca

pas-antigas-revista-claudia.html >. Acesso 

em: 05 nov. 2016 

 

 

http://garotavodu.blogspot.com.br/2013/01/capas-antigas-revista-claudia.html
http://garotavodu.blogspot.com.br/2013/01/capas-antigas-revista-claudia.html
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Figura: Capa da primeira edição da revista 

CAPRICHO (1952) – Editora  Abril 

Fonte: Disponível em: < 

http://www.justlia.com.br/2011/02/as-

primeiras-capas-das-revistas/ >. Acesso em: 

16 nov. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Capa da revista CAPRICHO (1993) – 

Editora Abril (Campanha de conscientização 

para o uso de camisinha com a atriz Luana 

Piovani) 

Fonte: Disponível em: < 

https://www.buzzfeed.com/clarissapassos/cap

as-da-capricho-

saudades?utm_term=.pkW92eaez#.axgw8nBn

5 >. Acesso em: 16 nov. 2016 

http://www.justlia.com.br/2011/02/as-primeiras-capas-das-revistas/
http://www.justlia.com.br/2011/02/as-primeiras-capas-das-revistas/
https://www.buzzfeed.com/clarissapassos/capas-da-capricho-saudades?utm_term=.pkW92eaez#.axgw8nBn5
https://www.buzzfeed.com/clarissapassos/capas-da-capricho-saudades?utm_term=.pkW92eaez#.axgw8nBn5
https://www.buzzfeed.com/clarissapassos/capas-da-capricho-saudades?utm_term=.pkW92eaez#.axgw8nBn5
https://www.buzzfeed.com/clarissapassos/capas-da-capricho-saudades?utm_term=.pkW92eaez#.axgw8nBn5
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Figura: Primeira capa da revista NOVA/ 

Cosmopolitan brasileira (1973) – Editora Abril 

Fonte: Disponível em: < 

http://www.justlia.com.br/2011/02/as-

primeiras-capas-das-revistas/ >. Acesso em: 15 

nov. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Primeira edição da revista TPM Brasil 

(2001) – Editora Trip 

Fonte: Disponível em: 

<http://revistatrip.uol.com.br/revista/tpm/1  >. 

Acesso em: 15 out. 2016 

 

http://www.justlia.com.br/2011/02/as-primeiras-capas-das-revistas/
http://www.justlia.com.br/2011/02/as-primeiras-capas-das-revistas/
http://revistatrip.uol.com.br/revista/tpm/1
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APÊNDICE A 

 

Entrevista com Thiago Theodoro (Redator-chefe da revista CAPRICHO) 

 

Em sua opinião, quais são as perspectivas para o futuro das revistas direcionadas ao 

público feminino no Brasil? 

Eu trabalho há muitos anos com o segmento feminino teen, antes mesmo da Capricho e eu 

nunca tinha visto as coisas tomarem perspectivas tão diferentes como agora. Há mais ou 

menos 20 anos, quase 30, a revista Capricho entendeu que era mais que uma revista. Que 

podia trabalhar como uma marca. Mais como negócio do que posicionamento editorial. Então 

se associou a grandes marcas de consumo e hoje representa um perfume, mochila, caderno, 

uma maquiagem. A gente percebeu que como negócio, fazer só uma revista não era o 

suficiente. Existia um potencial para vencer como marca. Tivemos essa visão lá atrás. E isso 

é algo essencial para a sobrevivência da marca Capricho. Acho que outras marcas editoriais, 

clássicas inclusive, precisam ter essa percepção de que são curadoras de conteúdo. Se elas 

não entenderem que podem deixar de só imprimir uma revista e passar a representar de outra 

forma o segmento que escolheu trabalhar e atender esse público de diversas formas é difícil 

você sobreviver hoje no mercado. 

 

Você acredita que a abordagem das revistas femininas tenha sofrido a influência das 

discussões no país sobre a questão da igualdade de gênero e feminismo, principalmente 

nos últimos anos? 

No geral eu acredito que sim, se pensar na Capricho foi profunda a mudança. Mudanças no 

viés de pauta, as matérias sobre relacionamento mudaram muito, a entrada das questões de 

gênero e sexualidade. Editamos o horóscopo semanal e não sabemos se quem vai estar lendo 

é uma lésbica, por exemplo. Reeditamos o horóscopo semanal inteiro para fazer diversas 

combinações amorosas para atender o público feminino no geral. 
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Como você avalia a atual representação das mulheres no mercado editorial de revistas 

femininas? Acredita que com o passar dos anos houve evolução no modo que o veículo 

impresso consegue lidar ou representa a imagem da mulher brasileira? 

A gente vê uma mudança que é bastante atual, acho que a partir de 2014, por aí. A gente 

sempre foi relevante para a mulher e como jornalista somos testemunhas da história. Sempre 

entendemos melhor as mudanças do que está acontecendo.  Isso também por causa da nossa 

função. A gente foi evoluindo com a garota brasileira, e consequentemente, com a mulher 

brasileira. 

 

Como é a abordagem jornalística da revista em relação ao seu público alvo? 

Nosso público alvo é feito por meninas de 13 a 17 anos. E os nossos pilares clássicos 

editoriais são; moda, beleza, mundo dos famosos e diversão. O primeiro cuidado que temos 

que ter quando trabalhamos na Capricho é o de lembrar que não somos adolescentes mais. 

Que devemos nos importar com as frustrações e angústias dessas meninas. Devemos usar o 

jornalismo para manter a menina informada. Usar o jornalismo feminino para dar voz a ela. 

 

Qual o conceito da revista Capricho? 

Tornar o período da adolescência a fase mais legal. 

 

Como funciona o projeto editorial da revista? 

O projeto editorial da Capricho hoje tem muito haver com o trabalho em equipe, decidimos 

com isso, como a gente vai aparecer como marca. 

 

Qual é a relação da revista com o seu público de leitoras? 

Ter a percepção rápida de que o digital é importante e relevante. Foi muito difícil para a 

imprensa do Brasil e do mundo ter essa percepção. A gente lida com um público muito 

jovem. Então nós fomos praticamente obrigados a realizar essa transição. Tudo que acontece 

aqui vai acontecer depois em outras revistas do segmento. Temos a sorte de saber as coisas 

com antecedência. Por exemplo, a gente sabia que o youtube ia virar, ia acontecer, e nós já 

estávamos preparados. O site da Capricho é líder no segmento (adolescente) há anos, então 
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entendemos que a menina não ia abandonar totalmente o papel, porque ela pode esperar 15 

dias para ler uma notícia, se ela pode ler imediatamente no próprio site? Foram percepções 

que nós fomos tendo, que nos ajuda a estar em posições mais confortáveis que outras marcas. 

 

O que é empoderamento feminino na sua opinião? 

Numa perspectiva histórica, a gente sempre esteve no lado das meninas, então já existia um 

discurso de empoderamento feminino, não como hoje. Hoje esse discurso é muito mais claro, 

então ele permeia outras discussões. Ele leva moda, beleza e outras discussões. Eu vou um 

pouco para uma definição do feminismo que eu gosto que é mais ou menos assim, o 

empoderamento feminino tem a ver com a gente chegar à igualdade de gênero. Tem a ver 

com a gente corrigir esse erro que a gente vive hoje no Brasil. 
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APÊNDICE B 

 

Entrevista com Bel Moherdaui (Redatora-chefe da revista CLAUDIA) 

 

Na sua opinião, quais são as perspectivas para o futuro das revistas direcionadas ao 

público feminino no Brasil? 

As perspectivas das revistas femininas é não ser só mais uma revista, é ser uma marca. Então 

a gente fala com ela no site, falamos nas redes sociais, então é falar com elas em todos os 

momentos. Buscar se aproximar delas (leitoras). 

 

Você acredita que a abordagem das revistas femininas tenha sofrido a influência das 

discussões no país sobre a questão da igualdade de gênero e feminismo, principalmente 

nos últimos anos? 

Sem dúvidas as revistas femininas foram influenciadas pelas discussões sobre a questão de 

igualdade de gênero e feminismo. Não só têm sofrido como tem que sofrer mesmo essa 

influência. É a conversa que está nas ruas. E temos colocado esses temas mesmo em matérias 

que não sejam sobre o “empoderamento feminino”. 

 

Como você avalia a atual representação das mulheres no mercado editorial de revistas 

femininas? Acredita que com o passar dos anos houve evolução no modo que o veículo 

impresso lida ou representa a imagem da mulher brasileira? 

Acho que está melhorando muito. A partir do momento que essas discussões estão 

acontecendo. Tem essa mudança sim. Temos discussões constantes a respeito disso. A 

mulher está procurando por isso. Até as próprias capas de revistas tem mudado. 

 

Como é a abordagem jornalística da revista em relação ao seu público alvo? 

Os nossos eixos principais são moda, beleza, gastronomia, educação infantil, economia 

familiar, casa e decoração, além disso, temos sempre reportagens dando dicas de saúde, 

carreira e dinheiro. Seções fixas que sempre procuramos abordar.  Enfim, temas populares, 

que sejam do interesse das mulheres. 
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Qual o conceito da revista Claudia? 

A missão da revista é o de ajudar a mulher a mudar o mundo um pouco de cada vez, o mundo 

externo e o delas principalmente. Nas pequenas coisas. 

 

Qual é a relação da revista com o seu público de leitoras? 

Nós temos uma proximidade muito grande com as nossas leitoras, principalmente pelo site, e-

mail e redes socais principalmente. Elas participam bastante. A gente liga para as leitoras, 

buscamos sempre estar o mais próximo possível delas. Temos quase 1 milhão e meio de 

curtidas na página oficial da revista no facebook. 

 

Como funciona o projeto editorial da revista? 

A gente foca em mulheres de 30 a 49 anos, mas temos público feminino de todas as idades 

das classes A, B e C. A gente fala com todo mundo. A gente pauta o nosso projeto editorial a 

partir dos nossos temas editoriais, mas, sempre acompanhamos as mudanças que estão 

ocorrendo no mundo. 

 

A revista Claudia tem apresentado conteúdos que enfatizem o empoderamento feminino 

em suas edições? 

Sim, nós estamos fazendo várias matérias sobre o assunto. Cobrimos manifestações 

femininas na paulista, conversamos com grupos feministas sobre as novas perspectivas do 

movimento atualmente. Enfim, é um tema absolutamente quente nos últimos anos. 

 

O que é empoderamento feminino na sua opinião? 

Acho que é um pouco essa coisa da autoestima, é fortalecer a mulher para ela poder ter o seu 

espaço no mundo. E ela vê que é capaz de competir com homens por uma vaga de emprego. 

É ela chegar a um alto cargo de chefia. É ela poder construir a casa dela da forma que ela tem 

interesse. Enfim, é ela ter os instrumentos para poder fazer da sua própria vida melhor. É ela 

ter os instrumentos e as condições para chegar aonde quer chegar. 
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APÊNDICE C 

 

Entrevista com Nana Queiroz (Redatora-chefe da revista Az Mina) 

 

Em sua opinião, quais são as perspectivas para o futuro das revistas direcionadas ao 

público feminino no Brasil? 

Você vê que as revistas femininas estão cada vez mais entendendo que o público feminino 

não aceita mais corpo de photoshop. As mulheres querem se ver nas revistas femininas. Elas 

querem sentir que também podem ser padrão de beleza. Por muito tempo as revistas 

femininas eram essas coisas, a gente abria e se sentia desvalorizada, feia, presa no corpo 

errado. E agora as revistas femininas têm sentindo que não, que elas estão fazendo muito mal 

para a autoestima da mulher, e que elas têm que mudar isso. 

 

Você acredita que a abordagem das revistas femininas tenha sofrido a influência das 

discussões no país sobre a questão da igualdade de gênero e feminismo, principalmente 

nos últimos anos? 

Eu acho que a mudança nas revistas femininas já está ocorrendo. Não está sendo rápida tanto 

quanto necessária, mas, ela está ocorrendo.  Essa mudança está sendo gradual, não é tão 

rápida quanto a gente queria. Mas ela vai acontecer. Eu acho que vai ser uma questão de 

tempo, e quanto mais crítica for a leitora, mais a revista vai ter que se adaptar a ela. Mas eu 

acho que a mudança vai acontecer primeira na leitora, e depois na revista. E não vice-versa. 

 

Como você avalia a atual representação das mulheres no mercado editorial de revistas 

femininas? Acredita que com o passar dos anos houve evolução no modo que o veículo 

impresso lida ou representa a imagem da mulher brasileira? 

Eu acho que ainda é muito negativa a representação das mulheres nas revistas femininas. As 

revistas femininas se comportam como se todas as leitoras fossem extremamente superficiais, 

e que a única preocupação na vida delas fosse estar bonita ou está na moda. O que não é 

verdade. A gente sabe que as mulheres brasileiras, mesmo as mais conservadoras, têm 

preocupações que vão muito, além disso, inclusive preocupações com o mercado de trabalho, 
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preocupações políticas. A gente vê a quantidade de mulheres que estavam nas ruas na crise 

política atual. Nos dois lados da disputa tinha muita mulher expressando opinião política por 

exemplo. Mulheres que estão no esporte, mulheres que estão, enfim, em áreas que as revistas 

femininas escolhem não tratar. Tratam a gente como se fosse só superficial, e como se só 

ainda a esfera do embelezamento, da autodecoração e decoração doméstica dissessem 

respeito a nós. E tem essa coisa do padrão de beleza muito duro que as revistas femininas têm 

pregado para as mulheres. 

 

Como é a abordagem jornalística da revista em relação ao seu público alvo? 

O público alvo da revista Az Mina [é formado por] mulheres adultas, a partir dos 18 anos ao 

infinito. A nossa ideia é tentar ser uma revista que faz bem ás mulheres.  E que atinja as 

mulheres de maneira democrática. Com uma linguagem que seja simples, fácil de entender, 

mas que nem por isso seja simplista, simplória ou superficial. Então esse é o nosso grande 

desafio. E a gente entende que a mulher é inteligente, que a mulher se preocupa com vários 

temas. Que a mulher tem preocupações políticas, sexuais, de mercado de trabalho, sobre 

reconstruir a autoestima dela, então é isso que a gente entende. 

 

A revista Az Mina pode ser definida como feminista ou feminina? 

A revista AzMina é uma revista feminina com uma equipe feminista. Acho que essa é a 

maneira mais adequada de [definir]. Ela não é uma revista feminista por si só, porque ela não 

fala só de feminismo. Ela fala de “N” coisas. A gente faz ensaio de moda. Mas ela é uma 

revista feminista na medida em que a equipe é feminista. E a equipe tem esses princípios. O 

princípio de que tudo que for feito na revista vai ter que ser valorização da mulher, 

enriquecimento da mulher, aprofundamento da mulher e empoderamento da mulher. Então é 

uma revista feminina com uma equipe feminista. 

 

Qual é o conceito da revista Az Mina? 

A revista AzMina foi criada com o mesmo conceito que a organização AzMina foi criada. A 

organização Az Mina não é só de jornalismo investigativo, ela também usa a informação, a 

cultura e a educação para empoderar mulheres. A gente entende que não adianta você só criar 
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leis que protejam as mulheres. Porque essas leis vão sempre atuar no que deu errado. Quando 

o crime foi cometido. A gente quer mudar a cultura machista e educar as pessoas para que o 

machismo nunca aconteça. E mudando a cultura a gente vai mudar a realidade da mulher. 

Acreditamos que isso é uma das principais ações para prevenir a violência, e não remediar 

mais tarde. 

 

Qual é a relação da revista com o seu público de leitoras? 

Muito boa. A gente tem um conselho editorial de leitoras, que tem lá mais ou menos umas 

cem pessoas, que opinam em absolutamente tudo. São superexigentes e nossas colaboradoras 

de assinatura. Temos um sistema de assinatura opcional, que faz parte do conselho editorial e 

tem direito de opinar nas pautas, exigir coisas da revista, ter acesso privilegiado aos nossos 

documentos, nossa contabilidade e etc.... Apesar de que a nossa contabilidade é aberta, 

porque a gente é “non-profit”, sem fins lucrativos. Então, nossa relação é muito boa, a gente 

tenta responder todas as mensagens que a gente recebe. É meio megalomaníaco mais rola. 

 

O que é empoderamento feminino na sua opinião? 

Essa pergunta é difícil. Bom, empoderamaneto feminino é a capacidade de você poder ajudar 

a si mesma. É a capacidade de você olhar para si no espelho e sentir que você pode ser o 

motor da mudança social e política do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


