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Resumo: O artigo pretende demonstrar como e de qual forma a revista Nova influencia 
o padrão de beleza das mulheres. Para isso, foi utilizado como base teórica a análise de 
conteúdo, as teorias de comunicação de massa e seus signos e significantes. Uma 
pesquisa quantitativa e qualitativa relacionadas às fotos e ao conteúdo da revista Nova 
foram determinados. Foi feita uma análise dos seus termos qualificadores para 
comprovar como a revista determina esse padrão, além de uma análise detalhada quanto 
ao conteúdo das fotos que retratam mulheres. Assim, pode-se chegar a conclusão que a 
mulher é tratada como um alvo de consumo dos produtos estéticos, de beleza e da 
moda, baseado em um padrão que nem sempre é real.  
 
Palavras-chave: revista nova; padrão de beleza; mulher; termos qualificadores. 
 

 

1. Introdução 

 

A necessidade de entender como a revista “Nova” influencia o padrão de beleza 

das mulheres levou a produção desta pesquisa. O tema beleza é recorrente nos meios de 

comunicação de massa. A revista norte-americana Cosmopolitan, a publicação feminina 

mais vendida no mundo, tem como representante brasileira a revista “Nova”, criada em 

1973 e, atualmente, com tiragem de 370.000 exemplares por mês. Por ser uma revista 

de abrangência nacional e de grande tiragem para os padrões brasileiros, foi decidido 

que este produto é o ideal para que possa analisar a influência da revista feminina 

exercida no padrão de beleza das mulheres. 
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Com o objetivo de analisar a revista, foi realizada uma pesquisa quantitativa e 

qualitativa, utilizando as edições publicadas entre maio e outubro de 2004, de onde as 

matérias relacionadas à beleza foram destacadas. A análise de conteúdo foi utilizada 

como base teórica para averiguar o grau de influência que a revista exerce sobre suas 

leitoras.  

 

2. Material e método 

 

A fim de verificar a hipótese inicial, lançou-se mão do método de Análise de 

Conteúdo. O método consiste em “(...) fazer inferências através da identificação 

sistemática e objetiva de características específicas no interior do texto” (STONE, 1966, 

p. 317). Segundo a teoria, por meio do texto da revista “Nova”, por exemplo, pode-se 

descobrir os interesses e problemas constantes na vida das leitoras.  Assim, se um texto 

representa o autor e a situação social em que foi produzido e se também for um 

documento social significativo, servirá de referência a futuras percepções e ações. 

 

O processo social que implica comunicação é em certo sentido responsável 
pelo surgimento de novos objetos no campo da experiência dos organismos 
individuais envolvidos nesse processo. A simbolização constitui objetos 
ainda não configurados, objetos que não existiriam a não ser no contexto de 
relações sociais que ocorre a simbolização. A linguagem não simboliza 
apenas uma situação ou um objeto que já estão postos de antemão; torna 
possível a existência ou o aparecimento dessa situação ou objeto, porque faz 
parte do mecanismo por meio do qual essa situação ou objeto são criados.  
(MEAD, 1934, p.77-78 apud STONE, 1966, p.319)  
 

Sendo assim, o conteúdo, além de refletir, diferencia. É possível fazer 

inferências e predições a respeito dos efeitos da revista “Nova” no padrão de beleza das 

mulheres. De acordo com Stone (1966, p. 319), se as inferências forem consideradas em 

conjunto, “constituem um elemento significativo na compreensão do comportamento 

humano”. 

 Trabalhou-se também com o conceito de indústria cultural que surge da 

comunicação de massa. DeFleur explica dois traços importantes dessa sociedade, a 

reificação (ou transformação em coisa: a coisificação) e a alienação. “Para essa 

sociedade, o padrão maior de avaliação tende a ser a coisa, o bem, o produto, a 

propriedade, tudo é julgado como coisa, portanto tudo se transforma em coisa – 

inclusive o homem”. (1993 p.74-76 apud SERPA, 2003 p. 134). Esse homem se torna 

alienado de tudo, inclusive da própria vida e, assim, não é capaz de criticar a si mesmo, 
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nem a sociedade. Esse conceito é valido, pois a revista faz comparações de objetos de 

consumo com o próprio homem, como mostrou a análise. 

 Outro conceito utilizado é sobre os signos. Há todo o momento os símbolos e a 

maneira como as mulheres são apresentadas fazem trabalhar com os signos. “O signo é 

um gesto emitido com a intenção de comunicar, ou seja, para transferir uma 

representação própria ou um estado interno para um outro ser” (ECO, 1991, p.18-19 

apud SERPA, 2003, p.142). Ou seja, as mulheres e os textos apresentados tinham uma 

representação e ideal há ser transmitido. 

 A revista Cosmopolitan, criada em 1966, nos Estados Unidos, foi a primeira 

publicação a tratar a mulher como indivíduo e falar dos seus interesses. Os periódicos 

similares disponíveis no mercado editorial da época falavam da mulher apenas nos 

papéis de dona de casa e de esposa. A versão brasileira do título surgiu em 1973, 

publicada pela Editora Abril, que detém os direitos da marca no país. O grupo, no 

entanto, ao trazer o projeto editorial da revista para o Brasil, adicionou à marca o nome 

“Nova”. (MIRA, 1997, p. 188 e 194). 

Hoje,  a marca Cosmopolitan tem quarenta e sete edições diferentes, em 23 

idiomas, que circulam em mais de 100 países. Há uma edição, por exemplo, que circula 

em toda a América Latina. As revistas, no total, vendem seis milhões de exemplares 

mensais e falam com cerca de 36 milhões de mulheres todos os meses. No Brasil, a 

tiragem é de 337 mil exemplares e a circulação líquida (soma de vendas em bancas, 

lojas de conveniência, supermercados, livrarias e assinantes) é de 240 mil. Segundo o 

grupo Abril, 83% dos leitores são mulheres das classes A e B; 62% das leitoras têm 

entre 18 a 39 anos.10 

 Neste trabalho foram analisadas as edições veiculadas de Maio a Outubro de 

2004 (edições 368 a 373) pela revista “Nova”, publicação da Editora Abril. O critério 

geral de seleção inicial exigia que as matérias ou notas coletadas se referissem à beleza, 

como: consumo, dicas, dietas, programas de exercícios ou de estética. O editorial, as 

cartas, opiniões,  bem como matérias de auto-ajuda foram analisadas quando se 

referiam à beleza. Ao todo foram 82 de beleza, de um total de 224 matérias publicadas 

em 6 meses (média de 39,05% do conteúdo total de cada revista falava de beleza).  

As matérias foram classificadas segundo categorias: pelas fotos das mulheres 

retratadas pela revista e seu padrão de imagem (se as mulheres que estão nas fotos são 

                                                 
10 Dados disponíveis em: http://publicidade.abril.com.br/homes.php?MARCA=32 
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loiras/morenas, esguias/corpulentas, cabelo cacheado/liso, curto/comprido); por termos 

qualificadores relacionados à beleza estética (expressões, adjetivos e substantivos); pelo 

conteúdo das matérias que tratam de estética; e,  por fim, quais seções são dedicadas à 

definição de um padrão estético. No conteúdo, os argumentos predominantes, os 

métodos de apelação do texto, bem como as funções da linguagem que mais se 

destacaram foram avaliados. Esta análise permitiu a investigação do tema principal 

apresentado em diversos desdobramentos.  

Em primeiro lugar foi feita uma análise quantitativa, com compilação dos dados 

porcentuais; depois, foi concluída também uma avaliação qualitativa sobre as matérias 

de beleza ou que se referem a ela. 

 

4. Análise da Influência da revista “Nova” no padrão de beleza das mulheres 

 

4.1 O uso de imagens para retratar um padrão de beleza 

 

O uso de fotos é freqüente em toda a revista. As matérias são ilustradas por 

fotografias de mulheres esbeltas; bem maquiadas, penteadas e vestidas. O total de fotos 

nas seis edições são 535 em 565 páginas de matérias (média de 0,99 fotos por página). 

A maioria das fotos tem mulheres esguias (63,7%), morenas (46,3%), com cabelos lisos 

(53,4%) e compridos (67,4%). As outras fotos que aparecem são de mulheres 

corpulentas (14%) (malhadas; com um pouco mais de curvas. Ex: Carol Castro, capa da 

edição de Agosto de 2004), loiras (29,1%), ruivas (0,3%) e negras (0,9%), com cabelos 

cacheados (22,8%), crespos (0,5%) e curtos (10,2%). Houve fotos (23%) que não se 

encaixaram nesse tipo de classificação por conterem apenas partes do corpo da mulher 

como lábios, seios e bumbum. As únicas imagens que podem ser consideradas como 

“feias” são as que retratam as mulheres em tratamentos estéticos e falam dos resultados 

colocando fotos de antes e depois. 

Mesmo as matérias que falam de saúde mostram fotos apelativas de mulheres 

bonitas. Isto acontece em matérias como “Chame o médico, rápido” (ed. 373 p.100). O 

texto aconselha as mulheres a tomarem cuidado com a saúde e sempre consultarem um 

médico quando algum inconveniente acontecer. A foto que ilustra a matéria, no entanto, 

pouco tem haver com o seu conteúdo. A imagem expõe uma bela morena, maquiada e 

com os cabelos bem cuidados, vestindo um sensual tomara-que-caia e com uma mão 

masculina apertando um estetoscópio contra o seu seio esquerdo. “A imposição passa a 
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ser de forma simbólica, sutil, subliminar, mas severa e dura, como toda imposição. Esse 

simbolismo fica por conta da mídia” (LIPOVETSKY apud CALABRESI, 2004, p.101). 

“Nova” representa essa mídia, pois, como mostra o exemplo, impõe um padrão de 

imagem mesmo em matérias que tratam de assuntos não relacionados com a beleza. 

 Suas capas são o maior exemplo dessa manipulação com o uso da imagem. 

Todas vêm em fundo de cor única e forte, com uma mulher famosa vestida 

sensualmente. Essas capas são feitas para chamar a atenção e provocar desejos nas 

leitoras, como explica Fátima Ali, primeira diretora de redação da revista: 

 

É uma fantasia física do que a mulher imagina que é, ou que gostaria de ser 
em termos de liberação do próprio corpo. Ou seja, se sentir bonita, mostrar 
seu corpo sem repressão, sem se sentir mal por isso. Ter uma sensação de 
liberdade do próprio corpo. Por isso, nas capas de Nova as moças aparecem 
com as roupas bem decotadas e às vezes transparentes. As roupas 
extravagantes vão por conta da idéia de você fantasiar, de você romper aquela 
idéia certinha do dia-a-dia que você é obrigado a ter, para viver na sociedade. 
A postura da moça na capa de Nova, que é muito específica da revista, é de 
uma mulher que olha de frente, encarando quem quer que esteja olhando para 
a revista, mostrando segurança com esta postura direta, com esse olhar firme. 
Sempre, porém com uma certa doçura, os ombros retos, mostrando uma certa 
segurança de si própria, o peito aberto sem inibições, que uma moça de 
braços cruzados eventualmente não mostraria. O rosto de frente, também 
encarando as pessoas, e não de lado, que traria uma certa brejeirice. Também 
é uma moça que olha de cima, com presunção, não é uma moça que olha por 
baixo com timidez. É uma moça segura que encara a vida e as pessoas. Esta é 
a identificação que a leitora gosta. É isso que ela busca na revista. (Gazeta 
Mercantil 18/01/1987 apud MIRA 1997 p.202)  

 

Isso mostra que ao construir essas imagens a revista quer passar um significado a 

mais, além da própria foto da mulher no sentido denotativo. A revista passa uma 

“idéia”, um sentido conotativo, ou seja, seus signos, na verdade, tem um significado 

mais forte que o significante. Barthes, ao explicar essa conotação em foto jornalística 

criou alguns procedimentos para identificá-las, no caso da “Nova” foi identificado o uso 

da fotogenia. 

 

... na fotogenia, a mensagem conotada está na própria imagem, “embelezada” 
(isto é, em geral, sublimada) por técnicas de iluminação, impressão e tiragem. 
Essas técnicas deveriam ser recenseadas, pois que cada uma delas 
corresponde um significado de conotação suficientemente constante para ser 
incorporado a um léxico cultural dos “efeitos” técnicos. Esse recenseamento 
seria, aliás, uma excelente ocasião para distinguir os efeitos estéticos dos 
efeitos significantes – com a condição de reconhecer, talvez, que, em 
fotografia, contrariamente às pretensões dos fotógrafos de exposição, nunca 
há arte, mas, sempre, um sentido. (1980 p. 18) 

 

4.2 Os termos qualificadores dessa beleza mostrada nas páginas de “Nova” 
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 Para identificar de que forma a revista “Nova” influencia o padrão de beleza das 

mulheres, foi feita uma averiguação de todas as matérias sobre beleza do período 

estipulado para se identificar os termos qualificadores relativos às mulheres. Os termos 

qualificadores (substantivos, adjetivos, verbos, locuções etc.) são utilizados para 

classificar e descrever o objeto da pesquisa (as mulheres).  

 O conceito está ligado à noção de campo lexical de Francis Vanoye. Ele 

distingue dois conceitos: o campo lexical, que é um grupo de palavras "empregadas para 

designar, qualificar, caracterizar, significar uma noção, uma atividade, uma técnica, uma 

pessoa". Já o campo semântico é o contexto no qual esses termos aparecem: é "o 

conjunto das significações assumidas por uma palavra num certo enunciado". Os termos 

qualificadores estão ligados à primeira proposição; já seus sentidos contextualizados e 

aplicações ("barriga sexy”, “sexy como as estrelas” etc.) integram-se ao segundo 

conceito. 

 Foram contabilizados todos estes termos, quando relacionados à mulher, para 

verificar sua ocorrência e incidência no referido período. São termos empregados para 

designar, qualificar, caracterizar, significar uma noção, uma atividade, uma técnica, uma 

pessoa.  

 A escolha das palavras é fundamental no processo de comunicação, é intencional 

da mensagem que se quer comunicar. Portanto, ao identificar e quantificar os termos 

qualificadores está se comprovando quais são as características da mulher que “Nova” 

espelha em suas páginas. O editorial, por meio desses termos, desenha um tipo "ideal" 

de mulher, inclusive com um padrão estético definido. Esse tipo "ideal" estampado nas 

páginas e evidenciado pela escolha dos vocábulos influencia o comportamento das 

leitoras e o padrão de beleza da mulher. 

 Os termos comprovam e definem quantitativa e qualitativamente esse padrão de 

beleza sugerido. Nas seis edições analisadas entre maio e outubro de 2004, 82 matérias 

tratavam do assunto beleza. Nestas, 939 termos qualificadores referentes a mulheres 

foram encontrados. 

 Os termos mais comuns foram: "sexy" (35 ocorrências), "beleza" (23 

ocorrências), "loira" (16 ocorrências), "magra" (15 ocorrências), "corpo" (46 

ocorrências) e termos referentes a pessoas famosas, como "popstar", "estrela", 

"celebridade" e "brilhar" (23 ocorrências). 
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                   Quando o termo "sexy" foi utilizado para qualificar as mulheres, referia-se 

principalmente para qualificar o corpo delas. Isto pode ser notado nas expressões "corpo 

supersexy" (seis ocorrências), "ultra-sexy", "sexy e linda", "barriga sexy", entre outros. 

Os termos que utilizavam expressões relacionadas a pessoas famosas (como "popstar", 

"estrela" e "celebridade") também traçavam um paralelo entre o corpo das leitoras com 

o de pessoas célebres. Isto é notado em termos qualificadores como "pele de estrela", 

"corpo de estrela", "linda como as estrelas", "corpo digno de celebridade", "corpo de 

celebridade" e "aja como uma celebridade". Existiam também comparações diretas com 

o corpo de mulheres consideradas bonitas, como por exemplo "corpo de Carolina 

Magalhães", "corpo da modelo Bianca Bizello" e "corpo de Ellen Roche", citando estas 

mulheres como um exemplo de forma física, como padrões que devem ser alcançados 

pelas suas leitoras. 

 Os termos que incluíam a palavra "beleza" também foram relacionados com 

partes do corpo das mulheres ou maneiras delas conseguirem uma forma física 

considerada "ideal". Isto é notado nos seguintes termos qualificadores: "promessa de 

beleza", "conceito de beleza", "brinde de beleza para a sua pele", "serviços de beleza", 

"esbanja beleza", "beleza sedutora", "beleza do seu cabelo", "segredo de beleza" e 

"cuidar da beleza". 

 Quando palavras relacionadas ao corpo das mulheres são utilizadas, também é 

traçado um padrão de beleza a ser buscado pelas leitoras de “Nova”. Por exemplo, 

quando o termo qualificador se refere aos quadris, foram encontradas expressões como 

"bumbum em pé", "bumbum-beleza", "bumbum avantajado", "bumbum lisinho" e 

"bumbum de bebê". Estes termos qualificadores foram citados como bons exemplos, 

algo que deve ser alcançado pelas mulheres. Ainda referindo-se aos quadris, mas de 

forma pejorativa, os termos utilizados foram "bumbum flácido" e "bumbum cheio de 

furinhos". Neste contexto, as matérias aconselham as mulheres que estes são exemplos 

que devem ser combatidos. Ainda referindo-se a partes do corpo das mulheres, outro 

exemplo são os termos qualificadores relacionados à barriga. Alguns dos termos 

encontrados foram "sua barriga vai parecer uma seda", "barriga sexy", "barriga que dá 

fama", "barriga chapada" e "barriga negativa". Novamente, as matérias utilizaram estes 

termos como algo a ser alcançado pelas mulheres, dando dicas de dieta e exercícios para 

que esta forma seja alcançada. 

 Quando os termos qualificadores envolviam a palavra "corpo", 

predominantemente foram utilizados para construir um padrão de beleza estética. 
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Alguns exemplos são "corpo-inspiração", "corpo de capa", "corpo enxuto", corpo de 

estrela”, “corpo violão”, "corpo perfeito", "corpo malhado", "corpo lindo", "corpo da 

mulher sensual", "corpo bonito", "corpo legal", "corpo dourado", "receita do corpo" e 

"corpo de celebridade". Estes termos também foram utilizados como forma de 

incentivar as leitoras a conseguir o corpo "ideal".  

 As matérias de beleza em que estes termos qualificadores foram encontrados são 

reforçadas por fotos de mulheres esguias, morenas ou loiras e com roupas mínimas. 

 Os termos qualificadores também são utilizados de forma pejorativa. Na matéria 

intitulada “Jovem demais para envelhecer” (ed. 368 p.112), percebe-se o uso do termo 

“jovem” diversas vezes em seu decorrer. Conclui-se que para a publicação, o padrão de 

beleza que é levado às mulheres é ligado à juventude.  

 Diversos cosméticos são apresentados como “novidades para conquistar uma 

pele de deusa”, além de salientar a importância da leitora aderir às idéias propostas com 

frases de tom imperativo, como “Você não vai querer ficar para trás na corrida contra o 

relógio, vai?”, ou até mesmo, “O tempo está passando...” e ainda trata “flacidez, rugas e 

manchas” como “desastres”, sentenças que induzem à leitora a verem a maturidade 

como ponto negativo em suas vidas.  

            As artistas e modelos são “ditadoras” dos padrões a serem seguidos pelas 

leitoras. Essas mulheres são apresentadas por meio de adjetivos, por exemplo: “musas 

do momento”, como mostra a sessão “Repórter de beleza”: 

 

Cabelo Casual – essa é palavra de ordem da estação. Do tapete vermelho de 
Hollywood às passarelas de moda da Europa, o que se viu foi uma explosão 
estonteante de ondas e volume. É muito sensual. Não por acaso, as minhas 
musas do momento, Carolina Dieckman, Juliana Paes e Alinne Moraes 
arrasam quando desfilam esse look cheio de sex appeal. (ed. 369. p. 41)     

 

            Essa imposição de um padrão de beleza pelos meios de comunicação é clara 

quando as atrizes e modelos são citadas como belas e perfeitas por meio da adjetivação. 

A partir disso são vendidos desde produtos de beleza a tratamentos e cirurgias plásticas, 

onde se veicula o nome das “modelos” com esses produtos e métodos, estabelecendo o 

padrão de beleza, de acordo com a necessidade do mercado e os interesses da mídia. 

Esse tipo de consumo moderno pode ser visto como consumo de símbolos e signos. 

  

 Ao escolher e comprar determinados produtos, de fato estamos 
procurando ser, como se expressou Robert Bocock, “os seres que 
desejaríamos ser”; estamos procurando construir nossa própria identidade, 
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antes de mais nada, como homens e mulheres. É esta dimensão simbólica e 
desejante que faz do consumo uma busca que não encontra satisfação nem 
limites. Para cada situação, a revista propõe uma imagem apropriada. A cada 
estação, um novo visual, para o qual são necessários novos produtos, num 
ciclo sem fim. (BOCOCK e THOMPSON 1993, p. 166 apud MIRA 1997 
p.211) 

 

4.3 As seções de beleza da revista 

 

Os artigos específicos sobre beleza feminina somam 82 matérias de um total de 

224, ocupando uma média de 39,05% do espaço da revista. Essas matérias tratam de 

técnicas e programas de embelezamento, como maquiagem, cosméticos, produtos para o 

cabelo, tratamentos de pele, combate à celulite e à flacidez, técnicas como cirurgia 

plástica, lipoaspiração, dietas e exercícios. Neles, a mulher é orientada a seguir o padrão 

de beleza exposto pela revista. Tudo isso é conseqüência da cultura de massa, que não 

individualiza a mulher. Edgar Morin explica como é essa mulher: 

 

A mulher desenvolvida pela cultura de massa tem a aparência de uma boneca 
do amor. As publicidades, os conselhos, estão orientados de modo bastante 
preciso para os caracteres sexuais secundários (cabelos, peitos, boca, olhos), 
para os atributos erógenos (roupas de baixo, vestidos enfeites), para um ideal 
de beleza delgado, esbelto – quadris, ancas, pernas. A boca perpetuamente 
sangrenta, o rosto pintado seguindo um ritual, são um convite permanente a 
esse delírio sagrado de amor... (MORIN p. 126 apud MIRA, 1997 p. 201) 
 

A matéria “Torrei uma nota para ficar com a cara da Scheila Carvalho” (ed. 368, 

p.112), mostra o testemunho da carioca Miriam Mastessouz, de 27 anos, que gastou 

cerca de 100 mil reais para ficar parecida com a dançarina.  

Segundo Miriam, “toda mulher tem alguém a quem admira bastante [...] É 

também uma questão de lógica: se uma pessoa famosa está sempre com o visual em dia, 

por que não tentar imitar o que ela fez e deu supercerto?”. (p.114) 

Percebe-se, neste momento, que a matéria pode persuadir a leitora a buscar 

novas formas de atingir a beleza que ela apresenta como ideal. Neste caso, o 

depoimento de Miriam funciona como um estímulo a quem admira certa pessoa e tem 

vontade de se parecer com ela.  

A matéria trata de um sonho idealizado por mulheres como Miriam, que devido 

ao que é veiculado pela mídia, têm um padrão de beleza estética definido e que, 

incentivadas pela publicação, podem buscar diversas maneiras (sugeridas pela revista) 

de alcançar o que tanto desejam: parecer-se com seu ídolo. 
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A seção “Repórter de Beleza” traz a matéria “Boca da noite [e do dia, e da 

tarde]”, (ed. 368, p.112) que apresenta as novidades em cores de batons. O abre do texto 

usa termos qualificadores como “provocantes, sexy, gulosos”, que influenciam as 

leitoras a utilizarem artifícios para conseguir alcançar lábios com as mesmas 

características citadas. 

 

A imprensa feminina cria uma cultura do embelezamento, a qual, mesmo 
quem está inserido neste contexto sente a necessidade de buscar referência 
em um outro ícone existente. Com isso, a imprensa feminina consegue unir 
os interesses da indústria de cosmético, da moda e os novos valores 
modernos da beleza. (CALABRESI, 2004, p. 42) 
 

Assim, pressupõe-se que só conseguirá atingir o padrão estético proposto pela 

revista quem usar as cores de batons veiculadas na matéria. A frase “Use se for 

mulher!” intima a leitora a experimentar as sugestões, que prometem “provocar tamanha 

luxúria”.  

 

4.4 O conteúdo das matérias que abordam “estética” 

 

A revista define seu perfil como sendo o de “incentivar e orientar a mulher na 

busca pela realização pessoal e profissional. Estimular a ousadia e a coragem para 

enfrentar os desafios, a busca pelo prazer sem culpa e a construção da auto-estima e da 

autoconfiança” · Porém, não é somente em seções específicas que a beleza é abordada. 

Em toda a revista o assunto é freqüente. Na edição de Junho, no espaço dedicado à 

opinião do leitor, aparece a carta da leitora sobre a Promoção “Banho de Nova” (ed. 

369, p. 22) 

 

Adorei a matéria com as ganhadoras da promoção Banho de Nova (março). 
As fotos mostraram que mulheres comuns viram modelos com a produção 
certa. Minha auto-estima foi lá em cima, pois vi que também posso ficar 
maravilhosa como elas. (FABIANA, BRASÍLIA, DF) 
 

 Essa seção, mencionada pela leitora, mostra a transformação realizada nas 

leitoras com mudanças de cabelo, maquiagem e vestuário. São utilizadas fotos 

mostrando o antes e depois. Na mesma edição, há a foto de foto pequena (5cm x 2,5 cm) 

da leitora com uma camisa preta fechada e sem maquiagem, e em destaque (26cm x 

12cm) uma foto da leitora em trajes bem pequenos e transparentes, muita maquiagem e 

acessórios. Este é o depoimento que acompanha a transformação: 
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”Faço tudo o que é possível para ficar mais bonita”, conta a leitora Milene 
Cardoso, de 26 anos, estudante de publicidade e propaganda e dona de uma 
empresa de organização de eventos. E ela não está exagerando, não. Prova 
disso é que acabou de concluir um curso de dois anos sobre cosmetologia e 
estética só para aprender a se cuidar melhor. “Conheço os princípios ativos 
dos produtos de beleza, de xampus a cremes. Sei o que faz efeito e o que não 
funciona para mim”, diz toda orgulhosa. Além disso, Milena malha todos os 
dias e ainda vive se entregando a tratamentos em clínicas de estética. “Agora 
estou na onda da talassoterapia. Para amenizar a celulite, é um sucesso”, fala, 
com a propriedade de uma expert. Para essa morena ultravaidosa, participar 
da transformação foi mesmo um presente. “Meu sonho era ser maquiada pelo 
Kaká. Fiz um curso de auto-maquiagem e queria observar a técnica dele. Ele 
tem a mão muito leve”, comenta. Além do make-up, ela amou a produção 
sexy e ousada que vestiu. “Essas roupas são a minha cara, gosto de me 
produzir assim para sair”.(ed.369 p. 66).    
 

Outra seção, que retrata a opinião das mulheres, é o reality show da publicitária 

Elizabeth Castilho. Todos os meses ela relata sua vida. Na edição de Outubro, o assunto 

principal é as “criancices” de seu parceiro, e mostra no final porque esse relacionamento 

não deu certo: 

 

[...] o bebezão me agrediu de um jeito que mandou minhas boas intenções 
para o espaço (criancice 5). Quando estava me trocando, na frente dele, me 
falou: “Você tem celulite, né?”. Respondi tensa: ”Tenho, por quê?”. “Nada... 
Só uma observação”, o idiota concluiu. Que jogo baixo pegar no ponto fraco 
da celulite! Depois dessa falei que queria voltar para São Paulo e fui muda 
na estrada. Completamente muda. Que desânimo... [...] Em casa, ainda tive 
que agüentar a Anna (irmã): “Não disse que não era pra você criar muita 
expectativa?” E, pior, ouvi que tenho mais é que cuidar da celulite. Para ela é 
o fim do mundo eu não me exercitar. Mas eu sofro só de pensar em 
academia. Falou tanto que... decidi, vou achar uma atividade física que me 
agrade (e ver se extermino esses buraquinhos). No dia seguinte à viagem, até 
fui conhecer a escola onde minha amiga Marcela faz ioga. Só falta me 
animar. (ed. 373 p. 79) (grifo meu) 
 

 A preocupação com a aparência é tão evidente que a fez desistir do final de 

semana; seu relacionamento chegou ao final depois da observação do namorado. Mas 

não são apenas as mulheres que se preocupam com a aparência. Na mesma revista, em 

uma seção diferente, há a opinião de César Rino, 27 anos, DJ, sobre: “A gente também 

quer ter um corpo bonito”: 

 

Nunca fui muito ligado em estética. Porém de uns tempos para cá, tenho me 
preocupado com isso. [...] Aliás, não tem nada mais desagradável que ir à 
praia, ou a um churrasco num sítio, e perceber que só você, de todos os seus 
amigos, está com aquela barriga horrível. [...] Ninguém quer ser apontado 
como o largado, que não se cuida. Por isso, da próxima vez que ficar 
incomodada com aquela gordurinha a mais, lembre-se de que não é a única. 
Seu namorado também pode estar com a mesma preocupação”. (ed. 373 p. 
48) 
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Essas opiniões mudam de tempos em tempos (da mesma maneira que “as musas 

do momento”), pois os padrões estéticos são submetidos aos novos posicionamentos da 

cultura local e essa cultura é próxima dos meios de comunicação de massa. 

(CALABRESI, 2004, p.110). 

Sobre a cultura de massa, Medina (1978 apud RIBEIRO, 2004) ressalta a 

massicultura, que transforma todos os indivíduos como sendo homens de massa e 

iguais, independente de seu nível intelectual, fazendo-os perder a qualidade humana e 

sua própria identidade, tornando a informação manipulada, industrializada e 

comercializada e transformando a sociedade em massicultura por meio de sua 

submissão, impessoalidade e falta de critérios avaliadores. O que mostra, neste caso, 

que a publicação trata todas as leitoras da mesma forma, não tratando de suas 

particularidades e supondo que a mesma dica será útil para todos os tipos de mulher. O 

que interessa, na verdade, é o sonho, a imaginação aguçada pela informação, e não o 

efeito que irá surtir na leitora. 

Os homens e as mulheres passam a ser tratados como objetos de consumo. Na 

matéria sobre relacionamento “Ele é: divertido, lindo, educado, mas... merece um 

segundo encontro?”, o último parágrafo faz a seguinte analogia: 

 

Ainda está pensando nele. É como fazer compras: você experimenta uma 
sandália e ela fica linda. Mas, antes de tirar o cartão de crédito da bolsa, se 
pergunta: “Será que é essa mesmo?”. Então diz à vendedora que volta depois. 
Para decidir se precisa do sapato, vê se continua pensando naquele salto 
anabela di-vi-no alguns dias depois. O mesmo se aplica a um pretê: fique 
longe do bonitão por um tempo e observe se ele insiste em rondar seus 
pensamentos. Passou dias sem se lembrar da existência do pobre e com 
vontade zero de ligar? Mau sinal. Afinal, se quisesse de verdade aquela 
sandália, voltaria à loja correndo. (ed. 373 p. 98) 

 

 Os homens são colocados no mesmo patamar de objetos de consumo, como o 

sapato. A revista compara a sensação de prazer que a mulher tem ao desejar e 

finalmente comprar o sapato com a de desejar e gostar de um homem, todos são iguais, 

todos estão para serem consumidos. Porém, a revista não se detém apenas no homem. 

As mulheres também são tratadas como objeto.  Há um modelo a ser seguido para 

conquistar os homens. Além disso, vende produtos que são citados para adquirir “aquele 

visual”. Como acontece na matéria “Do jeitinho que ele gosta”: 
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Você quer entrar para a história da vida dele e, por isso, pensa no look que 
vai seduzi-lo na noite do dia 12. Não faça nada antes de ler o resultado da 
pesquisa quentíssima e exclusiva que fizemos com um público que a 
interessa muito: os homens – 400 leitores da revista VIP, para sermos bem 
exatas. Eles revelam o cabelo e a maquiagem que os enlouquecem e nós 
entregamos tudo de bandeja a você. Sua noite vai ser inesquecível! (ed. 369, 
p. 139).  
 

 A maneira como o conteúdo é exposto, faz pressupor que a mulher “precisa” 

estar sempre bela para o sexo oposto, porém essas imagens se destinam à mulher 

principalmente. 

 

Essas imagens que provocam o desejo masculino ditam à mulher suas 
condutas sedutoras. Constituem os modelos junto aos quais ela irá buscar 
seus poderes... É para submeter que a mulher se submete ao ideal de sedução 
e aos figurinos-modelos do erotismo padronizado. (MORIN, Edgar p. 107 
apud MIRA, 1997, p.205) 
 

Além de utilizar “esses truques” para conquistar o homem, a mulher se sobressai 

e conquista a sim mesma. É para ela que há todo esse culto ao corpo e a beleza, como 

explica Hilary Radner: 

 

O narcisismo feminino como um auto-erotismo poliformo [...] permite à 
mulher a oportunidade de construir (ou talvez mais precisamente comprar) 
uma posição de autonomia, na qual ela toma controle de sua imageria como 
uma fonte de prazer para si mesma. O fato de que ela precisa construir-se 
como uma imagem... deixa aberta a possibilidade de que esta imagem seja 
apropriada pelo olhar masculino. A apropriação masculina não é a única 
saída para o trabalho de enfeitar-se – capturar o olhar masculino não é o 
propósito exclusivo, nem ao menos o dominante, do enfeitar-se. (RADNER, 
1995, p.59-60 apud MIRA, 1997, p. 208) 

   

5. Considerações finais 

 

 A partir dos dados levantados por meio desta pesquisa, nota-se que a revista 

“Nova” mostra que existe um padrão de beleza que deve ser seguido por questões de 

inclusão social. Para que isso aconteça, a publicação utiliza elementos textuais e 

imagéticos como forma de persuadir suas leitoras. Isto se deve, principalmente, a 

questões mercadológicas, afinal, a revista depende da publicidade para se manter e obter 

sucesso. Para isso, as matérias mostram insistentemente mulheres esguias e chamativas, 

acompanhadas de um texto apelativo, que influencia o receptor desta mensagem no 

sentido de que ele adquira os produtos sugeridos principalmente pelas matérias de 

beleza. 
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 Como foi demonstrado neste artigo, as seis edições analisadas traziam 0,99 fotos 

de mulheres por página, sendo que 64% delas retratavam mulheres esguias. Estas fotos, 

normalmente, estavam acompanhados de termos qualificadores tais como a palavra 

“sexy”, que obteve 35 ocorrências durante o período pesquisado. Outros termos 

qualificadores importantes são os que traziam a palavra “corpo”. Foram 46 ocorrências, 

todas elas instigando um padrão de beleza, como por exemplo, "corpo-inspiração", 

"corpo de capa", "corpo enxuto", “corpo de estrela”, "corpo violão", "corpo perfeito" e 

"corpo malhado". Dentre os termos qualificadores, quando foram tratados defeitos 

comuns em todas as mulheres, tais como a celulite, o assunto foi tratado como um 

“desastre” pela publicação. Podemos notar isso nos termos "bumbum flácido" e 

"bumbum cheio de furinhos", neste caso específico. Ao invés de reafirmar que este 

detalhe estético é comum em toda e qualquer mulher, a publicação condena a 

ocorrência. As matérias são sempre acompanhadas de mulheres esguias que, 

teoricamente (afinal, as fotos podem ser tratadas por programas de computador), não 

possuem celulite e com dicas de produtos de beleza para que elas possam eliminar este 

“mal”.   

 A revista “Nova” quis criar uma mulher diferente, ousada e preocupada consigo 

mesma, mas a conclusão é que as mulheres saíram do estereótipo de boas mães e donas 

de casa para serem tão bonitas e desejadas quanto as celebridades. O que seria uma 

conquista tornou-se mais um instrumento de definição de padrões de beleza 

praticamente inalcançáveis. Ou seja, retrata a mulher como um potencial de consumo e 

de conquistas baseadas na aparência, de forma pouco diferente do que as mulheres eram 

tratadas por outras revistas há 50 anos. 
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