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“Por que você me pede tanta aspirina? Não estou 
reclamando, embora isso custe dinheiro. 

– É para eu não me doer. 
– Como é que é? Hein? Você se dói? 

– Eu me doo o tempo todo. 
– Aonde? 

– Dentro, não sei explicar.”  
(Clarice Lispector, A Hora da Estrela.) 

 
 
 

É preciso casar João,  
é preciso suportar António,  
é preciso odiar Melquíades,  

é preciso substituir nós todos.  
 

É preciso salvar o país,  
é preciso crer em Deus,  

é preciso pagar as dívidas,  
é preciso comprar um rádio,  

é preciso esquecer fulana.  
 

É preciso estudar volapuque,  
é preciso estar sempre bêbedo,  

é preciso ler Baudelaire,  
é preciso colher as flores  

de que rezam velhos autores.  
 

É preciso viver com os homens,  
é preciso não assassiná-los,  

é preciso ter mãos pálidas  
e anunciar o FIM DO MUNDO.  

(Carlos Drummond de Andrade, Sentimento do Mundo.) 



 

 

RESUMO  

No conjunto dos estudos interdisciplinares que caracterizam o campo da Comunicação, esta 

pesquisa analisou os enunciados presentes nas capas das revistas femininas CLAUDIA e 

TPM, a partir da seguinte questão-problema: como são mobilizadas as estratégias de 

comunicação e consumo nos discursos de convocação biopolítica das revistas mencionadas? 

Partimos das seguintes premissas para desenvolver uma reflexão sobre as dinâmicas de 

produção dos discursos de convocação biopolítica e suas relações com as práticas de 

consumo: 1) os dispositivos de controle que, originalmente, estavam presentes nas instituições 

de Estado, na contemporaneidade encontram-se inseridos também nos discursos midiáticos; e 

2) as produções de sentido geradas pelos discursos midiáticos de convocação biopolítica das 

revistas estudadas refletem discursos de verdade que se inserem em lógicas próprias de uma 

formação discursiva com condições de produção específicas. A noção de biopolítica permeará 

nossa reflexão, dialogando com paradigmas da comunicação e do consumo para mapear as 

convocações biopolíticas dos corpora, identificar o estilo de vida promovido no âmbito do 

consumo e problematizar a produção social de sentidos gerada por meio dos discursos de 

convocação biopolítica na articulação comunicação e consumo. Trata-se de uma pesquisa 

transdisciplinar, que trabalha com paradigmas teóricos da comunicação, do consumo, da 

filosofia, da análise do discurso e dos estudos do corpo. Autores como Prado, Hoff, Sibilia, 

Bruno e Silverstone fundamentam nossa reflexão sobre as convocações midiáticas; Canclini, 

Douglas & Isherwood e Rocha nos auxiliam nas noções sobre consumo; Brandão e Orlandi 

nos guiam nos conceitos acerca do entendimento sobre discurso na ADF, de Pêcheux, e teoria 

do discurso, de Foucault; por fim, Foucault também embasa nossa pesquisa com seus estudos 

acerca da produção de poder e saber sobre o corpo de indivíduos e populações, a partir do 

conceito de biopolítica. Com o mapeamento dos textos verbais e não verbais, a identificação 

das convocações biopolíticas presentes nos corpora e a categorização destas (imperativo da 

felicidade; necessidade de melhoria contínua; corpo belo e saudável; questionamento do 

status quo), utilizamos as seguintes chaves de análise para problematizar a produção social de 

sentidos promovida pelas publicações: dito e não dito, condições de produção e positividade. 

Identificamos que CLAUDIA e TPM mobilizam estratégias de comunicação e consumo para 

produzir discursos de convocação biopolítica, porém os formatos e estratégias utilizadas são 

diferentes em cada publicação, assim como os contratos de comunicação e as formas de 

interpelar suas leitoras. As convocações da revista CLAUDIA enfatizam o cuidado de si no 

âmbito individual, o contrato de comunicação concebe uma mulher que precisa ser guiada, e 



 

 

as estratégias textuais utilizam predominantemente a função conativa da linguagem. Por sua 

vez, as convocações da TPM vão além do cuidado de si e interpelam a leitora para a gestão da 

vida no âmbito social. Os dois modos de convocação, apesar das diferenças, imputam ao 

sujeito a responsabilidade sobre seu corpo, tanto no que se refere aos cuidados acerca da 

beleza quanto da saúde e da produtividade, o que, na dinâmica do capitalismo contemporâneo, 

identificamos como uma forma, mesmo que controlada, de poder do sujeito sobre o próprio 

corpo. 

 

Palavras-chave: Comunicação & consumo; discursos midiáticos de convocação; biopolítica; 

corpo; revistas femininas. 



 

 

ABSTRACT 

In the group of interdisciplinary studies that characterize the field of Communication, this 

research analyzed the enunciation present on the covers of women’s magazines CLAUDIA 

and TPM, starting from the following question: how are the communication and consumption 

strategies mobilized in the biopolitical calling discourse of the aforementioned magazines? 

We assume the following premises to develop an observation on the production dynamics of 

the biopolitical calling discourse and their relations with consumption practices: 1) the 

devices of control that were, originally, present in State institutions, are in contemporaneity 

inserted also in media discourses; and 2) the productions of sense created by media discourse 

of biopolitical calling in the analyzed magazines, reflect discourses of truth that are inserted in 

a logic proper to a discursive formation with specific conditions for production. The notion of 

biopolitics permeates our observation, dialoguing with paradigms of communication and 

consumption to map the biopolitical callings of the corpora, to identify the lifestyle that is 

promoted in the context of consumption, and to problematize the social production of senses 

created through the discourses of biopolitical calling in the articulation between 

communication and consumption. This is a transdisciplinary research that works with 

theoretical paradigms of communication, consumption, philosophy, discourse analysis and 

studies of the body. Authors like Prado, Hoff, Sibilia, Bruno and Silverstone serve as grounds 

for our observation on media callings; Canclini, Douglas&Isherwood and Rocha aid us in 

notions about consumption; Brandão and Orlandi guide us in the concepts of understanding 

about discourse in the ADF, from Pêcheux, and theory of discourse, from Foucault; finally, 

Foucault also serves as base for our research with his studies on production of power and 

knowledge about the bodies of individuals and populations, applying the concept of 

biopolitics. With the mapping of verbal and non-verbal texts, the identification of biopolitical 

callings that are present in the corpora and the categorization of these (imperative of 

happiness; need for continual improvement; a beautiful and healthy body; questioning of the 

status quo), we use the following analysis keys to problematize the social production of 

senses promoted by the analyses magazines: said and unsaid, conditions of production and 

positivity. We identify that CLAUDIA and TPM mobilize strategies of communication and 

consumption to produce discourses of biopolitical calling, yet the formats and strategies used 

are different in each one, as are the contracts of communication and the way of questioning 

their readers. The callings of CLAUDIA emphasize self-caring on an individual context, the 

contract of communication paints a woman that requires guidance, and the textual strategies 



 

 

use mainly the conative function of language. In turn, the callings by TPM go beyond self-

caring and question its readers for the management of life on a social context. Both ways of 

calling, besides their differences, press on the subject responsibility over their body, both in 

what refers to beauty care as well as health and productivity, which, in the dynamic of 

contemporary capitalism, is identified as a way, even if controlled, of power of the subject 

over their own body.  

 

Keywords: Communication & consumption; media calling discourses; biopolitics; body; 

women’s magazines. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Mostrar às pessoas que elas são muito mais livres do que pensam, que elas 
tomam por verdadeiro, por evidentes, certos temas fabricados em um 

momento particular da história, e que essa pretensa evidência pode ser 
criticada e destruída.”  

Michel Foucault 
 

Vivemos numa sociedade na qual somos convocados a pertencer. Ao longo da história, 

chegamos a uma dinâmica na qual pertencer é importante para o indivíduo, para o Estado e para 

a economia. Pertencer faz a máquina capitalista girar e continuar rentável, formada por 

indivíduos que consomem padrões e modos de viver por meio de discursos de verdade, produtos 

e serviços promovidos pelos discursos midiáticos. 

O corpo é peça fundamental nessa engrenagem e, desde a Modernidade, vem sendo alvo 

de investimento de poder e saber. Para esta pesquisa de mestrado, que se insere na linha de 

“Lógicas da produção e estratégias midiáticas articuladas ao consumo”, interessa o corpo 

implicado no e pelos discursos de convocação biopolítica da cena midiática contemporânea, 

mais especificamente o corpo feminino convocado para um estilo de vida ideal. De acordo com 

Tânia Hoff (2012, p. 145): 

Se as práticas de consumo contemporâneas são reveladoras de uma mentalidade, de 
um ethos próprio do capitalismo tardio, podemos sugerir que o sistema de mídia – 
incluindo a comunicação publicitária – é tanto um difusor desta mentalidade quanto 
um viabilizador da produção simbólica de sentidos. Ao sistema midiático e ao 
fenômeno do consumo, podemos acrescentar um terceiro elemento, o corpo, pois ele 
consiste num locus privilegiado de experimentação, na medida em que se alteram os 
modos de se fazer ver e de ser visto por meio das narrativas publicitárias. 

Temos como objeto teórico os discursos midiáticos de convocação biopolítica para a 

realização de um estilo de vida ideal, que têm o corpo como locus de transformação, e o 

problema de pesquisa apresenta-se da seguinte forma: como são mobilizadas as estratégias de 

comunicação e consumo nos discursos de convocação biopolítica das revistas femininas 

analisadas?  

Quisemos compreender a produção social de sentidos gerada por meio da materialidade 

das linguagens, analisando como os discursos midiáticos de convocação se relacionam com as 

representações midiáticas e com as práticas de consumo, e como promovem a autogestão do 

corpo de mulheres brasileiras – leitoras das revistas femininas CLAUDIA e TPM. 
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Os corpora analisados são compostos por textos (verbais e não verbais) presentes nas 

capas das revistas CLAUDIA e TPM – edições de setembro de 2014 a abril de 2015 (oito meses, 

total de 15 revistas). São publicações veiculadas em todo o território nacional e que fazem parte 

de um universo feminino com poder de compra, isto é, com poder de compra para consumir 

produtos e serviços para performar estilos de vida promovidos pelas narrativas midiáticas. Por 

tratar-se da discussão de um fenômeno atual, achamos importante selecionar um período 

recente para a análise e a problematização propostas.  

 Nossos objetivos são: 

- mapear os discursos das capas das revistas CLAUDIA e TPM e apontar as convocações 

biopolíticas ali presentes; 

- analisar os discursos de convocação biopolítica encontrados; 

- problematizar a produção social de sentidos gerada por meio dos discursos de 

convocação biopolítica na articulação comunicação e consumo. 

Para dar conta das reflexões propostas, esta pesquisa articulou paradigmas da 

comunicação e do consumo para problematizar o tema da biopolítica na atualidade. E por que 

estudar biopolítica neste contexto de comunicação e consumo? 

Como afirma Orlandi (2013), é impossível não estar sujeito à linguagem e, nessa 

perspectiva, aos discursos. Os signos utilizados no cotidiano não são neutros. Os sentidos já 

estão colocados, preexistem ao sujeito, nele são permanentes e presentes diariamente na 

interpretação da vida e dos estímulos da mídia. “A linguagem enquanto discurso é interação, e 

um modo de produção social; ela não é neutra, inocente e nem natural, por isso o lugar 

privilegiado de manifestação da ideologia” (BRANDÃO, 2013, p. 11). Da mesma forma, a 

produção dos discursos midiáticos não é neutra.  

Os processos de produção do discurso implicam três momentos igualmente 
relevantes: 1. Sua constituição, a partir da memória do dizer, fazendo intervir o 
contexto histórico-ideológico mais amplo; 2. Sua formulação, em condições de 
produção e circunstâncias de enunciação específicas; 3. Sua circulação que se dá em 
certa conjuntura e segundo certas condições (ORLANDI, 2008, p. 9). 

A linguagem enquanto discurso não pode ser estudada fora da sociedade, pois ela é o 

espaço de interação social e produção de sentido. A análise de discurso estuda a forma como a 

linguagem está materializada na ideologia e como esta se manifesta na língua: 

Partindo da ideia de que a materialidade específica da ideologia é o discurso e a 
materialidade específica do discurso é a língua, trabalha a relação língua-discurso-
ideologia. Essa relação se complementa com o fato de que, como diz M. Pêcheux 
(1975), não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia: o indivíduo é 
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interpelado em sujeito pela ideologia e é assim que a língua faz sentido” (ORLANDI, 
2013, p. 17) 

Tendo como pressuposto que “o discurso é determinado pelo tecido histórico-social que 

o constitui” (GREGOLIN, 2003, p. 7), colocamos em diálogo noções de discurso de Pêcheux e 

Foucault para refletir a relação entre discurso e produção de sentido articulada às dinâmicas de 

consumo.  

Nos tempos atuais a relação existente entre o objeto e seu valor tem perdido, cada vez 

mais, atribuições de tradição e utilidade para dar espaço à subjetividade presente nas interações 

sociais e narrativas midiáticas que são berços de signos e representações sociais que estimulam 

o consumo. 

Mary Douglas propõe pensarmos o consumo como um elemento indissociável do 

processo social, pois ele é parte inseparável da vida e extrapola os limites das necessidades 

básicas. A função essencial do consumo é dar sentido, as mercadorias devem ser consideradas 

como “um meio não verbal para a faculdade humana de criar” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 

2009, p. 108). 

Esses processos tornam a concepção de mercado um lugar de trocas e interações 

socioculturais. São interações complexas que não encaram o consumo como uma simples 

apropriação de um objeto/mercadoria, mas sim da apropriação de “bens que proporcionam 

satisfações biológicas e simbólicas, que servem para enviar e receber mensagens” (CANCLINI, 

2010, p. 70).  

As convocações enunciadas na mídia são discursos compartilhados pelos enunciadores 

com seus enunciatários. Muitas vezes são narrativas com convocações biopolíticas que falam 

de um lugar de saber e poder que está alinhado com os ideais da sociedade brasileira. Quando 

a convocação se dá para a transformação do corpo, precisamos dialogar com o conceito de 

biopolítica. 

O poder sobre o corpo acontece em diferentes momentos da história, com diversos 

sistemas e técnicas. Foucault, utilizando seu método de arqueologia, pesquisou, analisou e 

reconstruiu a história da punição e da prisão, na França, para revelar o momento em que o poder 

de causar a morte (no poder monárquico) passa a ser um poder sobre a vida (no poder de 

Estado), sobre o corpo do sujeito com técnicas de controle para tornar o corpo dócil e 

disciplinado. Na sociedade medieval o poder monárquico tinha controle de vida e morte de 

todos os corpos da sociedade, e isso fica evidente logo no início do livro Vigiar e punir: história 
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da violência nas prisões (2013), quando Foucault transcreve o suplício do condenado Robert-

François Damiens, na França, em 1757. 

No contexto do poder monárquico o corpo criminoso era eliminado e seu suplício servia 

de exemplo aos demais corpos daquela sociedade, que tinha, na figura do rei, o poder soberano 

que sujeitava os corpos a fim de controlar o povo e gerenciar a vida em sociedade. Com a 

passagem do poder monárquico para o poder de Estado, as técnicas de controle do corpo 

sofreram alterações, “em algumas dezenas de anos, desapareceu o corpo supliciado, 

esquartejado, amputado, marcado simbolicamente no rosto ou no ombro, exposto vivo ou 

morto, dado como espetáculo” (FOUCAULT, 2013, p. 13). 

No contexto moderno o corpo passa a ter uma importância econômica na sociedade, e 

sua regeneração – para posterior reaproveitamento – passa a ser mais interessante do que sua 

eliminação. O corpo passa a ser um lugar de investimento de poder, “passou de uma arte das 

sensações insuportáveis a uma economia dos direitos suspensos” (FOUCAULT, 2013, p. 16), 

como se no lugar de suprimir a vida, a prisão suprimisse a liberdade da pessoa.  

Não tocar mais no corpo, ou o mínimo possível, para atingir nele algo que não é o 
corpo propriamente. Dir-se-á: a prisão, a reclusão, os trabalhos forçados, a servidão 
de forçados, a interdição de domicílio, a deportação – que parte tão importante tiveram 
nos sistemas penais modernos – são penas “físicas”: com exceção da multa, se referem 
diretamente ao corpo. (FOUCAULT, 2013, p. 16)  

A penalidade incorpórea, segundo Foucault, age no corpo do sujeito que fica 

enclausurado durante seu período de punição para regeneração e disciplinarização. “O pan-

óptico foi implantado no coração dessa nova relação, em que muita gente se torna visível para 

uns poucos, e um estado de vigilância ininterrupta assegura o funcionamento automático do 

poder e a normatização da sociedade” (MAROCCO, 2014, p. 390). Enquanto numa economia 

servil um dos papéis dos mecanismos de punição seria instituir uma mão de obra suplementar, 

constituindo uma escravidão civil, numa economia com sistema industrial, que precisa de um 

mercado de mão de obra livre, um dos papéis dos mecanismos de punição passa a ser a 

regeneração, correção para reintegração do criminoso na sociedade.  

O corpo também está diretamente mergulhado num campo político; as relações de 
poder têm alcance imediato sobre ele; elas o investem, o marcam, o dirigem, o 
supliciam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a cerimônias, exigem-lhe sinais. Este 
investimento político do corpo está ligado, segundo relações complexas e recíprocas, 
à sua utilização econômica; é, numa boa proporção, como força de produção que o 
corpo é investido por relações de poder e de dominação; mas em compensação sua 
constituição como força de trabalho só é possível se ele está preso num sistema de 
sujeição; o corpo só se torna força útil se é ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo 
submisso. (FOUCAULT, 2013, p. 29)  



20 
 

Trata-se da produção do corpo dócil que também é construído através de técnicas 

disciplinares e instituições como escolas e reformatórios. Dando continuidade aos estudos de 

técnicas e políticas de controle e disciplinarização do corpo – valendo-se de suas facetas de 

filósofo, pensador político e historiador, segundo Tucherman (2012) –, Foucault propõe o 

conceito de biopolítica. “Ele define biopolítica como o momento em que o biológico se inseriu 

no político, fazendo ingressar a vida no domínio do cálculo, constituindo um saber-poder como 

agente das transformações da vida humana” (TUCHERMAN, 2012 p. 33). 

Entendemos, a partir de Foucault, que os antigos dispositivos disciplinares atuavam a 

partir de uma dualidade que variava entre recompensa e punição. Atualmente temos os 

discursos midiáticos inseridos em uma nova lógica do poder, na qual a “biopolítica penetra nos 

dispositivos midiáticos, não a partir de um supereu repressor, mas de um supereu que incita o 

gozo” (PRADO, 2013, p. 163). Esse método articula lógicas de produção discursiva para criar 

esquemas de estilo de vida ligados ao sucesso, à felicidade e à superação.  

Na medida em que os espaços de confinamento das sociedades disciplinares, cujo 
significante maior era o pai (a função paterna), começaram a ter suas fronteiras 
abertas, os media passaram a assumir parte do antigo papel de estabelecer e fazer 
circular discurso de estabilização dos saberes, de fixação das identidades e de 
andamento das instituições. As palavras de ordem que circulavam antes através da 
escola, da família e da empresa passam a ter efeito ampliado e mais distribuído com 
os media: primeiro o rádio, depois a televisão, finalmente a internet. (PRADO, 2013, 
p. 107) 

Assim, a mídia, além de planificar a agenda do público e fornecer informação, orienta, 

por meio de narrativas, outras tarefas com a finalidade de mapear mundos e ditar estilos de vida. 

Por meio do fornecimento de “mapas cognitivos/semióticos” (PRADO) para seus leitores, a 

mídia promove modos de viver, padrões de sucesso e receitas de felicidade, que são alcançadas 

via práticas de consumo. “Os corpos encarnam os discursos, atuando na sociedade de controle 

mais por capilaridade e por disseminação de imagens, linguagens e capitonages do que por 

lógicas exclusivas de punição e premiação” (PRADO, 2013. p 107).   

Os temas biopolíticos (PRADO, 2011) presentes nos discursos midiáticos estão 

inseridos em uma lógica neoliberal que sugere depender única e exclusivamente da mulher ser 

feliz, ter sucesso, ser bonita, ter filhos saudáveis e inteligentes etc. É a gestão de si em busca da 

alta performance, uma gestão que passa, necessariamente, pelo consumo de mercadorias: 

objetos, viagens, educação, tratamentos de beleza etc. Tais convocações estão presentes 

mensalmente em revistas femininas que, ao mesmo tempo, ditam estilos de vida e são 

plataforma de publicidade, que promovem os produtos para a realização do modo de vida 

apresentado.  
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Há décadas Buitoni (2009) pesquisa e problematiza a imprensa feminina, sugerindo que 

suas estratégias narrativas contribuem para a cristalização de teorias apresentadas e padrões 

promovidos, subordinando as mulheres por referenciais de beleza, moda e consumo. Dessa 

forma, a partir da visão panorâmica da imprensa feminina, desde o século XIX até os dias de 

hoje, Buitoni aponta para as representações femininas presentes nos discursos de tais 

publicações, que reforçam um papel destinado à mulher e também servem de manual de conduta 

para milhões de mulheres em todo o Brasil. 

Por esses motivos este projeto de pesquisa pretende refletir a questão da biopolítca 

dialogando com os textos verbais e não verbais das edições analisadas das revistas CLAUDIA 

e TPM. “As biopolíticas contemporâneas foram absorvidas pelo ‘espírito empresarial’ e pelas 

doutrinas mercadológicas que o insuflam: um modo de funcionamento que permeia todas as 

instituições e recobre todos os âmbitos” (SIBILIA, 2010, p. 7). 

Em um mundo em que a mídia está presente em muitos momentos da vida do sujeito, e 

todos conhecem “tanto o prazer como a asfixia” (SIBILIA, 2010, p. 7) de se manter em dia 

sobre as novidades em cirurgia plástica para conseguir o corpo perfeito para o verão, a nova 

técnica para ser promovida e não ficar “para trás” na carreira ou até a nova lista de alimentos 

que podem aumentar o risco de desenvolvimento de câncer, a reflexão sobre biopolítica e 

comunicação é essencial.  

O vínculo das biopolíticas com a comunicação tornou-se primordial. Nesta arena, 
lançada ultimamente numa vertigem tão fascinante como aterradora, disputam-se os 
principais critérios que definem o que somos. Em cada período histórico, um regime 
de poder e saber delineia certos tipos de corpos e “modos de ser”, estimulando o 
desenvolvimento de determinadas disposições corporais subjetivas, tanto no plano 
individual como no coletivo, enquanto inibe outras características e habilidades. 
(SIBILIA, 2010, p. 7) 

Tais convocações estão presentes em revistas femininas que ditam estilos de vida e 

corpo para milhares de mulheres, mensalmente, em todo o Brasil. Entendemos discurso de 

convocação como “uma infinidade de enunciadores, que, além de informar e responder às 

demandas dos usuários, também nos convoca para programas específicos, apoiados em 

atividades e serviços oferecidos no mercado” (PRADO, 2013, p. 10). 

Em suas reflexões sobre a mídia, Silverstone (2005) a define como um processo de 

mediação que articula tanto quem produz como quem consome mídia, num processo de 

engajamento e desengajamento de significados em textos mediados de diversas maneiras e 

contextos. “A mediação implica o movimento de significado (...) a constante transformação de 

significados” (SILVERSTONE, 2005, p. 33). Nesse sentido, o estudo da mídia deve ser 
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entendido como o estudo de um processo, um processo de mediação que mobiliza, entre outras 

coisas, práticas de consumo. “Com efeito, consumo e mediação são, em inúmeros aspectos, 

fundamentalmente interdependentes. Consumimos a mídia. Consumimos pela mídia. 

Aprendemos como e o que consumir pela mídia” (SILVERSTONE, 2005, p. 150). E sendo o 

consumo também uma forma de mediação, ao consumir bens e informações o sujeito constrói 

seus significados e torna significativo o mundo no qual está inserido. “O consumo implica uma 

exteriorização (...) a exibição da identidade” (SILVERSTONE, 2005, p. 151), e, claro, permite 

a transformação do corpo e a realização de um estilo de vida.  

Esta pesquisa possui duas premissas: 1) os dispositivos de controle que, originalmente, 

estavam presentes nas instituições de Estado, passaram a estar presentes também nos discursos 

midiáticos; 2) as produções de sentido geradas pelos discursos midiáticos de convocação 

biopolítica das revistas estudadas refletem discursos de verdade que se inserem em lógicas 

próprias de uma formação discursiva com condições de produção específicas. 

É notório que a produção midiática de discursos que impulsionam o consumo com a 

finalidade de alteração e/ou adequação de estilo de vida, corpo e reconstrução de identidade 

tem uma importância cultural e social, por ter um papel de agente transformador de uma 

sociedade. Nesse sentido, entende-se que a pesquisa desenvolvida tem importância tanto 

acadêmica quanto social.  

Após breve contextualização dos paradigmas articulados, apresentação da relevância 

dos estudos de biopolítica, introdução dos corpora e objetivos de pesquisa, passaremos para 

um pequeno resumo do que foi abordado em cada capítulo. 

A instância da linguagem que escolhemos para desenvolver nossa reflexão foi o 

discurso: esfera na qual se articula o sujeito que enuncia, um momento específico e as condições 

de produção do enunciado. No Capítulo 1 falamos sobre o discurso para introduzir conceitos 

que foram caros à análise, para abrir a reflexão acerca do discurso midiático, bem como para 

retomar o discurso sobre a mulher ao longo da história. 

Por meio da apresentação de noções da análise de discurso de linha francesa (ADF), de 

Pêcheux, e da teoria do discurso, de Foucault, explicamos os motivos pelos quais cabe, nesta 

pesquisa, o uso das duas condutas teórico-metodológicas para analisar os corpora. Para 

tensionar a questão-problema, bem como para encontrar a regularidade e a regra nas quais o 

poder se apoia para produzir discursos de verdade, foi necessário trazer e se debruçar na noção 

de enunciado. 
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Apoiamo-nos nas reflexões de Prado para investigar a mídia atuando como analista 

simbólico, por meio de narrativas que convocam o corpo e oferecem os “mapas” com etapas, 

produtos e serviços que devem ser consumidos. Os bens, sendo “a parte visível da cultura” 

(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2013), participam do processo de pertencimento, e o consumo, 

prática sociocultural, torna-se um código por meio do qual os indivíduos se relacionam com o 

outro e com o mundo, performando estilos de vida. 

Ainda no Capítulo 1, apontamos algumas convocações dos corpora e mergulhamos na 

discussão do discurso sobre a mulher. Embasados nas teorias de Lipovetsky, Gay, Butler e 

Morin, apresentamos uma breve retomada teórica acerca da construção do gênero feminino: 

gostos e condutas do que é ser mulher. 

No Capítulo 2 abordamos os discursos de convocação na cena midiática contemporânea, 

refletindo como a mídia se constitui por meio de convocações, introduzindo os corpora e 

apresentando pesquisas que apontam os ideais de mulher promovidos pelas revistas femininas.  

Com a apresentação dos corpora, damos início à análise por meio do mapeamento dos 

textos verbais e não verbais presentes nas capas das edições analisadas. Esse primeiro momento 

foi muito importante para ter uma visão geral de todos os enunciados presentes e para iniciar o 

diálogo dos enunciados dos corpora com os conceitos de discurso e consumo, abordados no 

Capítulo 1. 

Ao final do segundo capítulo apresentamos pesquisas desenvolvidas por Buitoni e Lôbo, 

sobre os ideais de mulher promovidos por revistas femininas. Esse foi nosso ponto de partida 

porque não foi nosso interesse fazer um comparativo entre as revistas CLAUDIA e TPM, mas 

sim refletir como são mobilizadas as estratégias de comunicação e consumo nos discursos de 

convocação biopolítica a partir dos enunciados encontrados. 

No terceiro capítulo tivemos por objetivo desenvolver um texto teórico para abordar 

conceitos essenciais para refletir discursos de biopolítica e convocações para o corpo. 

Apontamos e detalhamos o conceito de convocação biopolítica por meio das pesquisas e 

reflexões de Prado, que localiza a biopolítica na contemporaneidade junto aos dispositivos 

comunicacionais. Partimos, então, para a explicação do nosso entendimento sobre sujeito e 

estilo de vida com o objetivo de problematizar a produção e a circulação de sentidos na mídia. 

Tais conceitos nos permitiram identificar o ideal de estilo de vida promovido por cada uma das 

publicações analisadas: a questionadora do status quo, leitora de TPM, e a supermulher, leitora 

de CLAUDIA. 
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Com todos os paradigmas e conceitos introduzidos – e inseridos no âmbito de reflexão 

desta pesquisa –, no quarto capítulo apresentamos o mapeamento das convocações biopolíticas 

e damos continuidade à análise. 

Os enunciados que compõem os corpora foram analisados a partir das noções de dito e 

não dito, condições de produção e positividade. Tal análise nos permitiu problematizar a 

produção social de sentidos gerada por meio dos discursos de convocação biopolítica na 

articulação comunicação e consumo. Podemos afirmar que revistas femininas como CLAUDIA 

e TPM mobilizam estratégias de comunicação e consumo para produzir discursos de 

convocação biopolítica. As estratégias e formas de mobilização diferem em cada revista, apesar 

de estarem na mesma formação discursiva e condições de produção.  

O desenvolvimento da pesquisa nos permitiu problematizar as lógicas de produção de 

regimes de verdade articuladas às práticas de consumo no contexto neoliberal na 

contemporaneidade. Tal problematização se deu com base nos textos verbais e não verbais 

presentes nas capas das revistas CLAUDIA e TPM analisadas, publicações que promovem 

discursos de convocação biopolítica para a gestão de si e para as práticas da vida coletiva. 

O poder sobre o corpo triangula com os regimes de verdade e práticas de consumo 

presentes nas narrativas midiáticas de revistas femininas. A convocação biopolítica na 

contemporaneidade chama o indivíduo para olhar para o corpo (o seu e o do outro) e fazer um 

autoexame, passo anterior ao início da gestão de si que se dá via práticas de consumo, e é o 

tema desta pesquisa. 

Boa leitura! 
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1 DISCURSO, MÍDIA E FEMININO: CONFRONTOS E CONSTRUÇÃO DE 

VERDADES 

 
“Se só houvesse submissão, não haveria produção de novos sentidos.” 

Maria do Rosário Gregolin 
 

 

Cláudia é brasileira e tem 38 anos. Formada em arquitetura, trabalha desde o primeiro 

ano da faculdade, já foi sócia em dois escritórios e, agora, depois de sete anos, está animada 

para abrir outro, com uma amiga da faculdade, porque aprendeu “os segredos para achar o 

sócio certo na hora de empreender”1, e se sente confiante na nova tentativa. Ativa e muito 

determinada, ela sempre estudou e trabalhou bastante para conseguir boas oportunidades na 

carreira, e “gosta de pensar que o melhor está por vir”2. A arquiteta tem especialização em 

Paris, fez estágio em Copenhagen num projeto que une diferentes formas de transporte para 

melhorar o trânsito, e, atualmente, é mestranda na FAU-USP, onde desenvolve uma pesquisa 

com a proposta de descentralizar os conjuntos empresariais e serviços da cidade de São Paulo, 

com a finalidade de criar bairros mais autônomos e melhorar a qualidade de vida dos 

paulistanos e demais cidadãos que moram e trabalham na maior metrópole brasileira. Quando 

para para analisar seu momento de carreira, e na importância dos projetos que desenvolve 

atualmente, pensa, “eu encontrei meu lugar no mundo”3. A ótima performance de Cláudia não 

se limita ao campo profissional. Casada há dez anos, conheceu Fausto, o homem de sua vida, 

quando tinha 25, durante um ano sabático que tirou para viajar pela Europa e Ásia, enquanto 

refletia “o que levar em conta na hora de dar uma virada radical em momentos decisivos na 

carreira, no relacionamento e na vida em família”4. Dona de um corpo muito bem conservado, 

saudável e belo, Cláudia sabe – e usa – todos os “segredos de salão. Os melhores truques dos 

profissionais de beleza”5, além de nunca esquecer seu “plano verão. Os alimentos e exercícios 

para começar já a entrar em forma”6 –, pois ela é adepta da filosofia #veraooanotodo e não 

deixa os cuidados estéticos para a última hora. Afinal, “o que faz um amor durar?”7. Um corpo 

esbelto e lindo, certamente! 

                                                 
1 Revista CLAUDIA Fev./2015. 
2 Revista CLAUDIA Dez./2014. 
3 Revista CLAUDIA Mar./2015. 
4 Revista CLAUDIA Abr./2015. 
5 Revista CLAUDIA Set./2014. 
6 Revista CLAUDIA Set./2014. 
7 Revista CLAUDIA Set./2014. 
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Cláudia vive uma rotina agitada para conciliar todas as atividades. Além de carreira e marido, 

tem dois filhos, e se divide entre o auxílio às tarefas da escola e malabarismos de “como 

convencer as crianças a sair do sofá e mexer o corpo”8. Nos dias de semana, são pelo menos 

nove horas diárias de trabalho, mais as aulas de alemão porque hoje em dia todo mundo fala 

inglês e espanhol, inclusive Cláudia, academia para manter o corpo dentro do “plano verão”, 

cuidados com os dois filhos, atenção ao marido e cuidados com a casa e alimentação da família 

– como o “jeito certo de usar adoçantes”9, que transformou a dieta de todos em sua casa. 

Muitas vezes ela se sente cansada e irritada, mas leu uma vez que “equilíbrio é saber lidar com 

o que tira você do sério”10, então Cláudia “ajusta o foco, dá mais valor às conquistas e 

experimenta o poder do otimismo”11. Ah, então chega o fim de semana. Sim, também são 

ocupados: afinal, receber pessoas em casa em “clima de bistrô”, com “um menu do 

apresentador Olivier Anquier para reunir os amigos e a família”12 não é para qualquer uma. 

E, no domingo, ao deitar-se, ela começa a fazer uma lista mental das atividades da semana que 

vai começar, faz um balanço das metas colocadas para este ano e relembra as “previsões 

astrológicas para 2015”, feita por ninguém menos do que “Susan Müller, a astróloga mais 

famosa do planeta”13! Ora, como toda mulher – por mais que seja feliz e plena –, Cláudia 

suspira e reflete “quero ter o direito de me reinventar”14 “…e ser ainda mais feliz em 2015”15. 

A complexa e atribulada, porém feliz, vida de Cláudia, combinadas ao corpo esbelto e sucesso 

na carreira parecem ter saído de uma revista.  

Pois é, e saíram, porque Cláudia não é real. É um padrão promovido pelos discursos 

midiáticos presentes em revistas femininas e inatingível para as mulheres “reais”. Padrão que 

envolve ter uma vida plena e perfeita para ser feliz, com o imperativo da felicidade presente no 

discurso. 

Espaço de confronto, o discurso é confluência de ideais, ideias e sentidos. Instância de 

deslocamentos e jogos de poder, que possibilitam a ruptura ou o reforço e a cristalização de 

estereótipos e representações. O discurso, produzido por sujeitos sócio-históricos na dinâmica 

das relações sociais, tem sua produção possibilitada pela língua, que é comum a todos os 

indivíduos de uma sociedade, ao mesmo tempo em que revela as diferenças e lutas de indivíduos 

                                                 
8 Revista CLAUDIA Abr./2015. 
9 Revista CLAUDIA Jan./2015. 
10 Revista CLAUDIA Jan./2015. 
11 Revista CLAUDIA Fev./2015. 
12 Revista CLAUDIA Jan./2015. 
13 Revista CLAUDIA Jan./2015. 
14 Revista CLAUDIA Nov./2014. 
15 Revista CLAUDIA Dez./2014. 
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dessa mesma sociedade. Segundo Orlandi (2013), o discurso é efeito de sentido entre locutores, 

uma vez que “a linguagem serve para comunicar e não comunicar. As relações de linguagem 

são relações de sujeito e de sentidos e seus efeitos são múltiplos e variados” (ORLANDI, 2013, 

p. 21). 

“Sistema de significação da realidade, a linguagem é um distanciamento entre a coisa 

representada e o signo que a representa. E é nessa distância, no interstício entre a coisa e sua 

representação sígnica que reside o ideológico” (ORLANDI, 2013, p. 9). É essa instância que 

nos interessa, e que será desenvolvida nesta pesquisa: a instância da linguagem, na qual se 

articulam o sujeito que enuncia, um momento específico e as condições de produção do 

enunciado – que é o discurso. 

A língua é um fato social, cuja existência se funda na necessidade do ser humano de se 

comunicar (BRANDÃO, 2013). Por meio do ato de enunciação, a subjetividade do sujeito é 

expressada, e, ao produzir discurso, o sujeito produz ao mesmo tempo realidade e efeito de 

sentido. “Marcado espacial e temporalmente, o sujeito é essencialmente histórico” 

(BRANDÃO, 2013, p. 59), assim como também é histórico o discurso produzido pelo sujeito, 

interpelado pela ideologia de seu momento e sociedade. 

Seguindo esse raciocínio, Brandão nos explica que a noção de subjetividade deve estar 

relativizada no “par EU-TU, incorporando o outro como constitutivo do sujeito” (BRANDÃO, 

2013, p. 59). É possível tensionar um pouco tal noção e entender que o par EU-TU configura 

uma forma de contrato comunicacional16, como acontece no par DISCURSO MIDIÁTICO-

LEITORES, no qual é possível “deduzir um contrato de comunicação posto por um enunciador 

e dirigido a um enunciatário, caracterizando uma ação comunicativa em que um discurso se 

instala ou se reinstala” (PRADO, 2013, p. 45). 

Ao analisar a capa, o editorial ou as reportagens de uma revista, encontramos, no 

discurso produzido, a subjetividade relativizada na qual o leitor constitui a significação no ato 

de leitura e interpretação. Assim, a noção de subjetividade está no espaço discursivo da relação 

DISCURSO MIDIÁTICO-LEITOR. 

Num contexto discursivo, o interlocutor não é passivo na construção do significado 

enunciado. No fenômeno de interação social que é a linguagem, “o Outro desempenha papel 

                                                 
16 “Contrato de comunicação é o pseudocontrato estabelecido nos textos midiáticos entre o enunciador institucional 
e seus públicos, que se confirmam na medida em que, après-coup, tais textos são lidos e os suportes comprados 
ou acessados, permitindo um funcionamento de longo prazo dessas inter-relacões comunicacionais constantemente 
renegociadas” (PRADO, 2011, p. 51). 
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fundamental na constituição do significado, integra todo ato de enunciação individual num 

contexto mais amplo, revelando as relações intrínsecas entre o linguístico e o social” 

(BRANDÃO, 2013, p. 8). 

Conforme abordaremos neste capítulo, os discursos de convocação presentes nas 

revistas femininas analisadas promovem estilos de vida e colocam o corpo como protagonista 

de tal transformação. São convocações que apresentam o consumo como caminho libertador, e 

prática necessária para “chegar lá”. Colocaremos em diálogo o discurso hegemônico do corpo 

moderno com o discurso hegemônico do consumo para o corpo na contemporaneidade, ou seja, 

do “corpo do trabalho característico da Modernidade” para o “corpo trabalhado da pós-

modernidade” (CASAQUI; HOFF, 2010, p. 50). 

 Entendemos que as contribuições de Foucault para esta pesquisa podem ir além 

dos conceitos de biopolítica e biopoder, uma vez que o estudioso francês também produziu 

conhecimento acerca do discurso, e seu olhar peculiar trouxe contribuições utilizadas nas 

delimitações teóricas da análise do discurso de linha francesa (ADF). Seguindo esse raciocínio, 

faremos agora uma breve retomada teórica da ADF e da teoria do discurso de Foucault, para 

apontar seus cruzamentos e conceitos fundamentais, que serão utilizados neste caminho, 

justificando a escolha e a pertinência de cada um para a pesquisa em questão.  

 

1.1 DISCURSO – DIÁLOGO ENTRE A ANÁLISE DE DISCURSO DE LINHA FRANCESA 

E A TEORIA DO DISCURSO 

1.1.1 Análise do Discurso de linha francesa (ADF) 

 

Segundo Orlandi (2013), a atividade de Análise do Discurso (AD) busca compreender 

a língua em sua faceta de produção de sentido e mediação entre sujeito e realidade, trabalhando 

a relação língua-discurso-ideologia. Afinal, discursos são produzidos por sujeitos inseridos 

numa determinada sociedade e momento histórico, e interpelados por uma ideologia que dá 

sentido ao mundo no qual esses sujeitos vivem. 

Saber como os discursos funcionam é colocar-se na encruzilhada de um duplo jogo 
da memória: o da memória institucional que estabiliza, cristaliza, e, ao mesmo tempo 
o da memória constituída pelo esquecimento que é o que torna possível o diferente, a 
ruptura, o outro. (ORLANDI, 2013, p. 10) 
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A AD possui diversas perspectivas. Conforme apontado anteriormente, optamos pela 

ADF, entre as opções possíveis, por entender que os conceitos de sujeito, sentido e memória 

nos ajudam a compreender os discursos presentes na cena midiática contemporânea. 

Elaborada por Michel Pêcheux, e tendo como bases os domínios disciplinares da 

Linguística, do Marxismo e da Psicanálise, a Análise do Discurso de linha francesa (ADF), 

surgida nos anos 1960, carrega a marca da transdisciplinaridade, tem a ideologia (no conceito 

de Althusser) e o discurso (de acordo com as ideias de Foucault) como conceitos nucleares e a 

interpretação como questão fundamental. 

A linguagem passa a ser um fenômeno que deve ser estudado não só em relação ao 
seu sistema interno, enquanto formação linguística a exigir de seus usuários uma 
competência específica, mas também enquanto formação ideológica, que se manifesta 
através de uma competência socioideológica. (BRANDÃO, 2013, p. 17) 
A história tem seu real afetado pelo simbólico (os fatos reclamam sentidos). O sujeito 
de linguagem é descentrado pois é afetado pelo real da língua e também pelo real da 
história, não tendo o controle sobre o modo como elas o afetam. Isso redunda em dizer 
que o sujeito discursivo funciona pelo inconsciente e pela ideologia. (ORLANDI, 
2013, p. 19-20) 

Nesse sentido, a produção de discurso, dentro da concepção da ADF, é produção de 

efeito de sentidos, são “processos de identificação do sujeito, de argumentação, de subjetivação, 

de construção da realidade etc.” (ORLANDI, 2013, p. 21). Por entender que seu objeto de 

estudo, o discurso, não é transparente, a análise do discurso apresenta a seguinte questão aos 

textos analisados: “como este texto significa?” (ORLANDI, 2013, p. 17). Faz essa pergunta por 

compreender o texto como “materialidade simbólica própria e significativa, como tendo uma 

espessura semântica: ela o concebe em sua discursividade” (ORLANDI, 2013, p. 18). 

No contexto de produção de discurso na cena midiática, mais especificamente em 

discursos de convocação biopolítica presentes em revistas femininas – que compõem os 

corpora desta pesquisa –, pretendemos problematizar a produção e a veiculação de discursos 

que produzem sentidos promovidos e buscados por mulheres brasileiras. Nesses discursos há 

também a construção de realidades e “mundos possíveis” (LAZZARATO, 2006) que convocam 

muitas leitoras a desejar um estilo de vida apresentado como ideal a ser alcançado. Um processo 

no qual a leitora não é submissa, uma vez que concebemos a produção de sentidos acontecendo 

nas duas pontas.  

O quadro epistemológico geral da ADF (BRANDÃO, 2013) articula a concepção 

foucaultiana de discurso (FOUCAULT, 1970) com a teoria materialista de Pêcheux e Fuchs, e 

trabalha três regiões do conhecimento:  

– o materialismo histórico, como teoria das formações sociais e suas transformações; 
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– a Linguística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de enunciação; 

– a teoria do discurso, como a teoria da determinação histórica dos processos 

semânticos. 

Entendendo que essas três áreas do conhecimento são, de certa forma, atravessadas por 

uma teoria da subjetividade, Pêcheux continuou seu trabalho de delimitação teórica para 

determinar as duas funções fundamentais da ADF: 

– noção de BASE LINGUÍSTICA: compreende todo o sistema linguístico e suas 

estruturas (fonológicas, morfológicas e sintáxicas), sendo autônomo e regido por leis internas; 

– noção de PROCESSO DISCURSIVO-IDEOLÓGICO: rejeita a ideia de uma 

discursividade que utiliza de forma “acidental” os elementos do sistema linguístico. Tal noção 

parte da concepção foucaultiana, mas Pêcheux tem a preocupação de “inscrever o processo 

discursivo em uma relação ideológica de classes”, que não são indiferentes em relação à língua 

a qual utilizam de acordo com o campo de seus antagonismos (BRANDÃO, 2013, p. 42). 

Conforme apontado anteriormente, a ADF concebe ideologia de acordo com Althusser 

(BRANDÃO, 2013). Este entende, de acordo com a visão de Marx, que a classe dominante 

possui diferentes mecanismos para se manter no poder. Aqui entra o papel do Estado, que possui 

Aparelhos Repressores (ARE) como o governo, o exército, as prisões, a polícia etc.; e os 

Aparelhos Ideológicos (AIE) como a religião, a escola, a família, o direito, a política, a cultura, 

a informação etc. A diferença entre os dois tipos de aparelho é que os ARE “funcionam de uma 

maneira massivamente prevalente pela repressão (inclusive física), embora funcionem 

secundariamente pela ideologia” (BRANDÃO, 2013, p. 23), enquanto os AIE “funcionam de 

um modo massivamente prevalente pela ideologia, embora funcionando secundariamente pela 

repressão, mesmo que no limite, mas apenas no limite, esta seja bastante atenuada, dissimulada 

ou até simbólica” (BRANDÃO, 2013, p. 23).  

De acordo com Althusser, o funcionamento da “ideologia imperante” concentra-se nos 

aparelhos ideológicos, tática necessária para a criação de condições propícias para a reprodução 

das relações de produção. Ele formula sua “ideologia em geral” (BRANDÃO, 2013, p. 24) com 

base em três hipóteses: 1) é por meio da ideologia que os indivíduos vivem as condições reais 

de existência; 2) a ideologia está materializada nas ações e atos concretos, ela existe nas 

práticas; 3) as práticas são realizadas pelos sujeitos, portanto é somente no sujeito que a 

ideologia existe e é possível. O sujeito, assujeitado pela ideologia, pensa ser soberano e original 

em suas vontades e desejos ao reproduzir as relações de produção preexistentes a ele. 
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“A constituição do sujeito deve ser buscada, portanto, no bojo da ideologia: o ‘não 

sujeito’ é interpelado, constituído pela ideologia” (BRANDÃO, 2013, p. 79). Para a ADF, um 

sujeito constrói sua identidade apenas na interação com o outro, e, por isso, o centro da relação 

entre “eu” e “tu” está no espaço discursivo entre eles. Segundo Pêcheux, sentido e sujeito não 

são dados a priori. Brandão (2013) cita Pêcheux para explicar a relação entre sentido e 

ideologia: 

O sentido de uma palavra, expressão, proposição não existe em si mesmo (isto é, em 
sua relação transparente com a literalidade do significante), mas é determinado pelas 
posições ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-histórico em que palavras, 
expressões, proposições são produzidas (isto é, reproduzidas). (BRANDÃO, 2013, p. 
77, apud PÊCHEUX, 1975, p. 144) 

Temos então, formações ideológicas que “governam” os discursos produzidos em uma 

sociedade. De acordo com Brandão (2013), as formações ideológicas são constituídas por um 

aglomerado de práticas, condutas e representações comprometidas com a ideologia dominante. 

Dentro da concepção da ADF, as formações ideológicas se relacionam com as formações 

discursivas, na medida em que estas são marcadas pelo agrupamento de enunciados que 

carregam as mesmas regularidades e regras de ordenação que remetem à formação ideológica. 

A formação discursiva (FD) é a constituição de enunciados que carregam as mesmas 

regularidades, e é ela que define “o que pode e deve ser dito” em um determinado momento 

histórico-social. Um mesmo enunciado pode pertencer, simultaneamente, a diversas formações 

discursivas, mas terá produção de efeito de sentido diferente em cada uma delas (BRANDÃO, 

2013). 

Conceito concebido por Foucault, em 1969, enquanto estudava a constituição dos 

sistemas de saber em determinadas condições históricas e discursivas, a noção de FD foi então 

reelaborada por Pêcheux, por entender que a formação discursiva regula o assujeitamento do 

sujeito ideológico em suas práticas de enunciação. O que não quer dizer que uma FD torne o 

discurso homogêneo, pelo contrário, “embora uma FD determine a seus falantes ‘o que deve e 

pode ser dito’ buscando uma homogeneidade discursiva, os efeitos das contradições ideológicas 

de classe são recuperáveis no interior mesmo da ‘unidade’ dos conjuntos de discurso” 

(BRANDÃO, 2013, p. 50). 

Concordamos com Brandão, que considera caber ao analista do discurso trabalhar seu 

objeto de estudo – no nosso caso os discursos de convocação biopolítica para um estilo de vida 

ideal, presente em revistas femininas – inscrito na relação língua e história, fazendo emergirem 

na materialidade de tal discurso as marcas das contradições ideológicas escondidas na 
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opacidade do discurso: “analisar o discurso é fazer desaparecer e reaparecer as contradições: é 

mostrar o jogo que jogam entre si; é manifestar como pode exprimi-las, dar-lhes corpo, ou 

emprestar-lhes uma fugidia aparência” (BRANDÃO, 2013, p. 51, apud FOUCAULT, 1986, p. 

187). Assim, é preciso fazer emergir também as inter-relações entre diferentes formações 

discursivas, “uma vez que a identidade discursiva se constrói na relação com um Outro presente 

linguisticamente ou não no intradiscurso” (BRANDÃO, 2013, p. 93).  

O interesse em trazer para a análise o papel do “Outro” deixa evidentes as inquietações 

e a atenção da ADF com as condições de produção do discurso, e sua inscrição no âmbito social, 

introduzindo os conceitos de ideologia e história que descentram a concepção clássica de 

sujeito. “Este perde o seu centro e passa a se caracterizar pela dispersão, por um discurso 

heterogêneo que incorpora e assume diferentes vozes sociais” (BRANDÃO, 2013, p. 86).  

Não podemos não estar sujeitos à linguagem e aos diversos efeitos de sentido produzidos 

por suas materialidades. O discurso não é transparente, e a tentativa de entender os sentidos 

presentes em sua opacidade faz parte dos anseios da ADF. 

Entendemos que utilizar exclusivamente a ADF seria suficiente para a condução de uma 

proposta de análise do discurso, por esta ser uma conduta teórico-analítica que olha para o 

exterior do texto, ou seja parte da análise com base na relação língua-discurso-ideologia, 

conforme vimos em detalhe no item 1.1.1. Porém, avaliando a importância das contribuições 

de Foucault para os estudos do discurso, consideramos que alguns conceitos por ele elaborados 

serão fundamentais e complementares ao olhar proposto nesta pesquisa. A noção de enunciado, 

elaborada pelo filósofo francês, e que será explicada de forma detalhada mais adiante neste 

capítulo, é muito cara nesta análise, porque o estudioso entende o discurso como um conjunto 

de enunciados pertencentes a uma mesma formação discursiva (Brandão, 2013). Ora, se 

Foucault “concebe os discursos como uma dispersão, isto é, como sendo formados por 

elementos que não estão ligados por nenhum princípio de unidade” (BRANDÃO, 2013, p. 32), 

a descrição dos enunciados é um processo importante para refletir a formação discursiva das 

revistas. 

Além disso, ressaltamos aqui que as duas condutas teórico-analíticas – a análise de 

discurso de Pêcheux e a teoria do discurso de Foucault – foram desenvolvidas no mesmo 

contexto intelectual, a França dos anos de 1960 e 1970, tendo proximidade teórica e, inclusive, 

diálogo dos estudos de Foucault nas reflexões de Pêcheux: Brandão (2013) nos explica que dois 

conceitos são nucleares na AD, “o de ideologia e o de discurso. As duas grandes vertentes que 
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vão influenciar a corrente francesa de AD são, do lado da ideologia, os conceitos de Althusser 

e, do lado do discurso, as ideias de Foucault” (BRANDÃO, 2013, p. 18). 

 

1.1.2 Teoria do discurso 

 

Em sua trajetória de pesquisa, Foucault demostra inquietude em relação ao discurso 

presente nas sociedades – “em sua realidade material de coisa pronunciada ou escrita” 

(FOUCAULT, 2012, p. 8) – e enxerga sua necessidade de entendimento mais profundo para 

avaliar os dispositivos de controle da palavra e apontar possíveis perigos que um ou mais 

discursos podem representar.  

Em sua aula inaugural no Collège de France, ministrada em 2 de dezembro de 1970, ele 

apresenta sua hipótese em relação ao discurso: 

suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 
selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm 
por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, 
esquivar sua pesada e temível materialidade. (FOUCAULT, 2012, p. 8-9) 

Foucault olha desde a perspectiva positiva do discurso e do poder, de um poder que 

produz saber, e que deve ser visto, assim como o discurso, como algo que atravessa todo o 

corpo social e está contido nas relações de poder e produção de verdades. Ele não tem a 

linguagem como objeto de estudo, mas sim “a existência acumulada de discursos” (CASTRO, 

2009, p. 42) para encontrar as regularidades dos enunciados que constituem os discursos e 

analisar quais foram as condições que o colocaram ali. Ele quer entender quais são as regras 

nas quais o poder se apoia para produzir discursos de verdade. 

Por isso, a partir dos anos 1970 Foucault direcionou seus estudos para a concepção de 

poder como componente coadjuvante à produção de saberes, estes produzidos pelos 

dispositivos de controle da palavra, presentes nos discursos, que não são apenas o que manifesta 

ou oculta o desejo, mas principalmente “aquilo que é objeto de desejo; e visto que o discurso 

não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por 

que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar” (FOUCAULT, 2012, p. 10).  

Para estudar o discurso, Foucault propõe uma análise do discurso que tem o enunciado 

como elemento básico, a função enunciativa e a formação discursiva como umas das principais 

chaves de análise e o conceito de arquivo como “o sistema geral da formação e da transformação 
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dos enunciados” (GREGOLIN, 2004, p. 41). O conceito de enunciado é fundamental na conduta 

teórico-metodológica proposta, por ser a unidade básica do discurso. 

Em seu modo de ser singular (nem inteiramente linguístico, nem exclusivamente 
material) o enunciado é indispensável para que se possa dizer se há ou não frase, 
proposição, ato de linguagem (…) ele não é, em si mesmo, uma unidade, mas sim uma 
função que cruza um domínio de estruturas e de unidades possíveis e que faz com que 
apareçam, com conteúdos concretos, no tempo e no espaço. (GREGOLIN, 2004, apud 
FOUCAULT, 1986, p. 98-99) 

Um enunciado pode ser uma frase, uma imagem de celebridade na capa de revista, uma 

única palavra ou mesmo um som. Ele não está preso a uma “estrutura linguística canônica” 

(GREGOLIN, 2004). Ele é fugidio, e é difícil ter uma característica que o determine porque ele 

não é uma unidade ou uma estrutura, mas sim uma função, a função de existência dos signos 

(FOUCAULT, 2002). 

De acordo com a concepção de Foucault, o discurso é um conjunto de enunciados 

pertencentes a uma mesma formação discursiva, e assim temos os discursos de diferentes 

campos: discurso clínico, discurso médico, discurso político, discurso midiático etc. Para 

analisar a FD é preciso apontar e descrever cada enunciado que a compõe, levando em 

consideração que cada enunciado é constituído das seguintes características: 

1) Relação do enunciado com o seu correlato, o REFERENCIAL, aquilo que o 

enunciado enuncia. Por sua função de existência, permite que conteúdos concretos apareçam 

no tempo e no espaço. 

2) Relação do enunciado com o seu SUJEITO (uma das mais relevantes para a 

análise do discurso). Foucault rompe com a ordem clássica e vai contra a visão idealista de 

sujeito, entendido como fundador do pensamento e do objeto pensado, propondo uma nova 

forma de ver a história: “como ruptura e descontinuidade, construindo-se uma série de mutações 

inaugurais na qual não há lugar para um projeto divino ou humano” (BRANDÃO, 2013, p. 34). 

Em sua concepção, e para o seu método de análise o importante é determinar “qual é a posição 

que pode e deve ocupar todo indivíduo para ser seu sujeito” (BRANDÃO, 2013, p. 35 apud 

FOUCAULT, 1969, p. 119-20), uma vez que o discurso é atravessado pela dispersão do sujeito 

que o produz: “dispersão que reflete a descontinuidade dos planos de onde fala o sujeito que 

pode, no interior do discurso, assumir diferentes estatutos” (BRANDÃO, 2013, p. 35, apud 

FOUCAULT, 1969, p. 70). Assim, o sujeito não é mais concebido como a fonte geradora de 

significado no processo de organização da linguagem e produção de discurso, “o sujeito do 

enunciado não é causa, origem ou ponto de partida do fenômeno de articulação escrita ou oral 
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de um enunciado, nem a fonte ordenada, móvel e constante, das operações de significação que 

os enunciados viriam a manifestar na superfície do discurso” (BRANDÃO, 2013, p. 35). 

3) Relação do enunciado a um CAMPO ADJACENTE, a um conjunto de 

enunciados, pois não existe enunciado isoladamente. 

4) CONDIÇÃO MATERIAL do enunciado, que o faz emergir como objeto. 

Enunciado (pode ser repetido) é diferente de enunciação (singularidade).  

Como a repetição de um enunciado depende de sua materialidade, que é de ordem 
institucional, isto é, depende de sua localização em um campo institucional, uma frase 
dita no cotidiano, inserida num romance ou inscrita num outro tipo qualquer de texto 
jamais será o mesmo enunciado, pois em cada um desses espaços possui uma função 
enunciativa diferente. (BRANDÃO, 2013, p. 36) 

Para Foucault, a formação discursiva é “um conjunto de regras anônimas, históricas, 

sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram em uma época dada, e para uma área 

social, econômica, geográfica ou linguística dada, as condições de exercício da função 

enunciativa” (CASTRO, 2009, p. 177). 

Há uma relação importante entre o enunciado e o que ele enuncia, que não pode ser 

reduzida aos elementos gramaticais. Tal relação envolve o sujeito que enuncia, seu momento 

histórico e sua materialidade, pois, 

para que um enunciado exista é necessário assinalar-lhe um “autor” ou uma instância 
produtora. Mas esse “autor” não é idêntico ao sujeito do enunciado (…) o sujeito do 
enunciado não é o mesmo de um enunciado a outro (…) um único e mesmo indivíduo 
pode ocupar, alternadamente, em uma série de enunciados, diferentes posições e 
assumir o papel de diferentes sujeitos” (GREGOLIN, 2004, p. 27).  

Nas capas das edições analisadas nesta pesquisa, podemos citar alguns exemplos da 

relação enunciado-sujeito que legitimam o discurso veiculado. Por exemplo, o enunciado 

“Gosto de pensar que o melhor está por vir” (depoimento de Lilia Cabral, revista CLAUDIA 

setembro/2014) reforça a voz institucional da revista na chamada de destaque da mesma edição 

“Viva o novo! Um plano possível para você se reinventar no amor, na carreira, na vida 

financeira…e ser ainda mais feliz em 2015”. Ou o enunciado “Mais tempo para você. Experts 

e pesquisa de CLAUDIA revelam como aproveitar melhor seu dia – com menos culpa e mais 

alegria” (CLAUDIA março/2015), que afirma trazer o conhecimento de um profissional no 

assunto e, assim, legitima o discurso.  

Na proposta de análise de Foucault, esses pontos são muito importantes, pois “o que 

torna uma frase em um enunciado é o fato de podermos assinalar-lhe uma posição de sujeito” 

(GREGOLIN, 2004, p. 28). O enunciado pode ser considerado um lugar demarcado e também 

vazio, que convida ocupações e preenchimentos por diferentes sujeitos, em diferentes 
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momentos históricos; tem também como característica ser “variável o bastante para poder 

continuar idêntico a si mesmo, através de várias frases, bem como para se modificar a cada 

uma” (GREGOLIN, 2004, p. 28, apud FOUCAULT, 1986, p. 109). Segundo Foucault (2012), 

“o autor é aquele que dá à inquietante linguagem da ficção suas unidades, seus nós de coerência, 

sua inserção no real” (p. 26). 

O discurso, presente no corpo social, é a “reverberação de uma verdade nascendo diante 

de seus próprios olhos” (FOUCAULT, 2012, p. 46) que, quando é passível de ser verbalizada 

a propósito de tudo, “isso se dá porque todas as coisas, tendo manifestado e intercambiado seu 

sentido, podem voltar à interioridade da consciência de si” (FOUCAULT, 2012, p. 46).  

Se o discurso existe, o que pode ser, então, em sua legitimidade, senão uma discreta 
leitura? As coisas murmuram, de antemão, um sentido que nossa linguagem precisa 
apenas fazer manifestar-se; e esta linguagem, desde seu projeto mais rudimentar, nos 
falaria já de um ser do qual seria como a nervura. (FOUCAULT, 2012, p. 45)  

Para analisar o discurso em suas condições, seus jogos e seus efeitos, é imprescindível 

“questionar nossa vontade de verdade, restituir ao discurso seu caráter de acontecimento; 

suspender, enfim, a soberania do significante” (FOUCAULT, 2012, p. 48); ter sempre em mente 

as precauções do método de análise: princípio da inversão, princípio da descontinuidade, 

princípio da especificidade e exterioridade; e estudar cada enunciado de acordo com as noções 

ou princípios de análise: remanência, aditividade e recorrência. 

Considerando questões como as que apresentamos anteriormente, Foucault desenvolveu 

uma teoria do discurso que possui conceitos determinantes, e alguns foram, inclusive, utilizados 

por Pêcheux na delimitação metodológica da ADF. São eles, em ordem crescente de hierarquia 

(GREGOLIN, 2004): 1) enunciado ou função enunciativa é a unidade básica do discurso, 

podendo “referir-se a objetos e a sujeitos, entrar em relação com outras formulações, e ser 

repetível” (CASTRO, 2009, p. 137); 2) discurso é o “conjunto de enunciados, na medida em 

que se apoiem na mesma formação discursiva (…) é constituído de um número limitado de 

enunciados para os quais podemos definir um conjunto de condições de existência” 

(FOUCAULT, 2002, p. 135); 3) formação discursiva é “o sistema enunciativo geral ao qual 

obedece um grupo de performances verbais – sistema que não o rege sozinho, já que ele 

obedece, ainda, e segundo suas outras dimensões, aos sistemas lógico, linguístico, psicológico” 

(FOUCAULT, 2002, p. 134); 4) prática discursiva é o “conjunto de regras anônimas, 

históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época e 

para uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições de 

exercício da função enunciativa” (FOUCAULT, 2002, p. 136); 5) a priori histórico é a 
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“regularidade que torna historicamente possível os enunciados” (CASTRO, 2009, p. 21); 6) a 

positividade do discurso determina as condições de existência do exercício da função 

enunciativa (FOUCAULT, 2002); 7) o arquivo representa todo o sistema de enunciados, a lei 

do que pode ser enunciado, ou seja, “é o sistema das condições históricas de possibilidade dos 

enunciados” (CASTRO, 2009, p. 43).  

Conforme explicado anteriormente, o conceito de arquivo é muito importante na 

conduta analítica de Foucault por representar todos os sistemas de enunciados, apesar de não 

ser “descritível em sua totalidade e incontornável em sua atualidade” (GREGOLIN, 2004, p. 

41). Entendendo o arquivo como a regra e o acervo do que pode ser dito, do que está elegível 

para transbordar ao nível discursivo de forma singular, variando entre as possibilidades de 

tradição e esquecimento, é que “permite aos enunciados subsistirem e, ao mesmo tempo, se 

modificarem regularmente” (GREGOLIN, 2004, p. 41).  

O arquivo forma o horizonte geral a que pertencem a descrição das formações 
discursivas, a análise das possibilidades, a demarcação do campo enunciativo. Por 
isso, o nome de arqueologia aos estudos que estou empreendendo (…) Ele designa o 
tema geral de uma descrição que interroga o já-dito no nível de sua existência: da 
função enunciativa que nele se exerce, da formação discursiva a que pertence, do 
sistema geral de arquivo de que faz parte. A arqueologia descreve os discursos como 
práticas especificadas no elemento do arquivo. (GREGOLIN, p. 42 apud 
FOUCAULT, 1986, p. 151) 

Após uma breve síntese acerca de alguns conceitos e perspectivas teórioco-

metodológicas da ADF e da teoria de discurso de Foucault, podemos, então, passar para a 

próxima etapa, na qual apresentaremos os cruzamentos entre as duas condutas teórico-

metodológicas, apontando quais serão as chaves de análise utilizadas e como elas se 

complementam dentro da perspectiva e questão-problema desta pesquisa. 

 

 

 

1.1.3 Cruzamentos e bifurcações 

 

Agora, pretendemos apontar os motivos pelos quais trabalharemos com as duas 

condutas teóricas: ADF e teoria do discurso de Foucault. A partir dos conceitos de sujeito, 

sentido e memória, esta pesquisa propõe-se a analisar a positividade dos discursos de 

convocação biopolítica presentes nos textos das revistas CLAUDIA e TPM. 
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Os cruzamentos da ADF com a teoria do discurso de Foucault não são originais desta 

pesquisa: alguns trabalhos articulam diferentes perspectivas da AD em suas análises; e Gregolin 

desenvolveu uma pesquisa sobre os “diálogos e duelos” de Foucault e Pêcheux acerca da análise 

do discurso. 

Ambos tinham projetos epistemológicos que, apesar de distintos, encontraram-se em 
vários pontos. Em Pêcheux, ele se concretiza na busca de construir a análise do 
discurso, e nela estão envolvidos a língua, o sujeito e a História. (…) O projeto 
foucaultiano também se relaciona tensivamente com uma “tríplice aliança” – 
Nietzsche, Freud, Marx – o que já indica a relação muito mais forte de Pêcheux com 
a Linguística e de Foucault com as problemáticas da História e da Filosofia. 
(GREGOLIN, 2006, p. 53) 

As duas condutas teóricas possuem perspectivas diferentes, mas não contraditórias, 

como explica Gregolin (2006). São perspectivas que não se opõem, mas que são 

complementares no que diz respeito a uma teoria do discurso. Queremos ressaltar aqui duas 

diferenças: a leitura da proposta althusseriana e a questão da interpretação. 

Foucault não está interessado na questão ideológica da luta de classes, ponto 

questionado por Pêcheux. Foucault não fala em ideologia em sua conduta teórico-metodológica. 

Pêcheux, por sua vez, como já abordamos anteriormente, coloca a ideologia, segundo Althusser, 

como um dos conceitos nucleares quando delimita a ADF. 

O método arqueológico proposto por Foucault não prevê a interpretação. Para ele, a 

arqueologia “não é uma disciplina interpretativa, não trata os documentos como signos de outra 

coisa, mas o descreve como prática” (CASTRO, 2009, p. 41). Quando Foucault propõe uma 

forma de análise de enunciados, ele quer encontrar as normas que regem o aparecimento de 

determinado conjunto de signos que foram enunciados, estabelecendo uma lei de raridade, pois 

“o enunciado efetivamente realizado está sempre em seu lugar próprio. Ao mesmo tempo, essa 

raridade indica que os enunciados não têm uma transparência infinita: nem tudo pode ser dito 

num lugar qualquer por um sujeito qualquer” (GREGOLIN, 2004, p. 37). 

Foucault deixa de fora a interpretação dos enunciados, para analisar o discurso pela 

regularidade das coisas ditas. Ele quer 

ficar no lugar em que se manifesta a alteridade de cada fato discursivo. Ele quer 
afirmar que o objetivo do método arqueológico é “definir não os pensamentos, as 
representações, as imagens, os temas, as obsessões que se ocultam ou se manifestam 
nos discursos, mas os próprios discursos enquanto práticas que obedecem a regras 
(Foucault, 1986, p. 182-183)”. (GREGOLIN, 2006, p. 86) 

Para a ADF, “não há uma verdade oculta atrás do texto. Há gestos de interpretação que 

o constituem e que o analista de discurso, com seu dispositivo, deve ser capaz de compreender” 

(ORLANDI, 2013, p. 26). Foucault tampouco busca a verdade, mas “vontades de verdade que 
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se transformam de acordo com as contingências históricas. (...) analisar os modos como a 

‘verdade’ vem sendo historicamente produzida e a função de controle exercido por essa 

produção” (GREGOLIN, 2006, p. 98). 

Após apresentar as duas condutas teóricas e apontar alguns cruzamentos, abordaremos 

os conceitos que serão utilizados na metodologia, explicando como eles se complementam e 

contribuem para a reflexão da questão-problema desta pesquisa. São eles: dito e não dito, 

condições de produção e positividade. 

Conforme já dissemos anteriormente, o discurso não é neutro nem transparente. O 

discurso é produção de efeito de sentido, que acontece nas duas pontas do par EU-TU ou 

DISCURSO MIDIÁTICO-LEITOR, e os efeitos de sentido também não são transparentes. 

Nesse contexto, a análise dos ditos e não ditos do discurso tem uma importância social e 

política, uma vez que, segundo Orlandi (2013), um discurso posto, ou dito, carrega 

necessariamente um pressuposto (não dito, mas está presente). “O não dito é subsidiário ao dito. 

De alguma forma o complementa, ausenta-se. De todo modo, sabe-se por aí que, ao longo do 

dizer, há toda uma margem de não ditos que também significam” (ORLANDI, 2013, p. 82). 

Colocamos aqui como exemplo a capa da TPM #146 – parte dos corpora desta pesquisa, 

que serão analisados em detalhe nos Capítulos 2 e 4 – com destaque para a imagem da atriz 

Deborah Secco, com a mão dentro da cueca (que ela está usando), e a chamada “VAGINA: por 

que ela ainda é um grande tabu e outras questões ginecofóbicas”. Tanto na imagem quanto na 

chamada de destaque é possível ler os não ditos, que significam: o papel secundário que a 

mulher exerce na sociedade, por mais que muitos direitos e igualdades tenham sido 

conquistados, ou, ainda, a “conquista” de liberdade de prazer e sexo, desde que dentro de 

padrões masculinos. 

Figura 1 – Revista TPM #146, setembro/2014 
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Segundo Brandão (2013), as condições de produção “constituem a instância verbal de 

produção do discurso: o contexto histórico-social, os interlocutores, o lugar de onde falam e a 

imagem que fazem de si, do outro e do referente” (p. 105). Ou seja, é tanto o contexto imediato 

da produção do discurso quanto seu contexto sócio-histórico e ideológico (ORLANDI, 2013). 

A positividade, que está diretamente relacionada à questão-problema desta pesquisa, 

complementará os dois conceitos de ADF utilizados, para analisar e problematizar os discursos 

de convocação biopolítica presentes nas revistas CLAUDIA e TPM. A positividade, dentro da 

teoria do discurso, determina as condições de exercício da função enunciativa, o que nos 

permite descobrir as condições que possibilitam a produção de um discurso. Ora, a questão-

problema desta pesquisa apresenta-se da seguinte forma: como são mobilizadas as estratégias 

de comunicação e consumo nos discursos de convocação biopolítica das revistas femininas 

analisadas? Seguindo esse raciocínio, entendemos que, analisando a positividade dos discursos 

de convocação biopolítica das revistas citadas, poderemos encontrar as condições que permitem 

a mobilização das estratégias de comunicação e consumo presentes em tais textos. 

 

1.2 DISCURSO NA MÍDIA: CONSUMO PARA O CORPO 

Figura 1 – Revista TPM #146, setembro/2014



41 
 

 

“A maior parte dos cosméticos é à base de lanolina… 
mas os propagandistas comerciais não falam das  
virtudes reais dessa emulsão. Eles lhe dão algum 

nome pitoresco ou voluptuoso, falam em termos 
extáticos e capciosos da beleza feminina e mostram 

esplêndidas louras nutrindo suas peles com creme 
de beleza. Os fabricantes de cosméticos, disse um 
deles, não vendem lanolina, vendem esperança.”  

Aldous Huxley17 
 

Segundo Prado (2013), os media estão inseridos em uma nova lógica de poder, atuando 

como analistas simbólicos por meio de narrativas modalizadoras, que legitimam a busca de uma 

vida de sucesso e superação. 

As palavras de ordem que circulavam antes através da escola, da família e da empresa 
passam a ter efeito ampliado e mais distribuído com os media: primeiro o rádio, depois 
a televisão, finalmente a internet. Nesse sentido, os media organizam a agenda do 
público, mas também realizam outras tarefas performativas de mapeamentos de 
mundos, principalmente apresentando narrativas de transformação. (PRADO, 2013, 
p. 107) 

Nesse contexto, o dispositivo comunicacional, como uma revista voltada para o público 

feminino, é entendido como um dispositivo produtor e promotor de saberes e mundos possíveis: 

“os media não atuam somente para informar, mas para fornecer mapas cognitivos/semióticos a 

seus leitores, pacotes para o leitor viver no mundo globalizado, situar-se nele, agir nele segundo 

certas direções, visando ter sucesso e prazer” (PRADO, 2013, p. 107). Além disso, os media 

passam a democratizar “as visões de mundo, alçando os jornalistas à mesma posição de 

intelectuais sabedores-bacharéis” (PRADO, 2013, p. 16).  

Assim, Prado (2013) problematiza também a democratização das identidades dos 

sujeitos, uma vez que o discurso midiático convoca para um estilo de vida de acordo com o 

padrão hegemônico.  

Seja diferente, mas de um modo elegante, passe no centro de compras (o “shópin”), 
troque de sapato, use algo mais confortável, pense zen, largue essa arrogância, 
mantenha uma diferença sustentável. Ser diferente significa pertencer a um grupo de 
“diferentes idênticos”, sendo homólogo a todos no grupo e diferente dos outros de 
outros grupos, o que facilita a organização do sistema de atendimento de desejos e 
necessidades, que deve ser editado pelas empresas e pelo governo convocado pelos 
enunciados múltiplos. (PRADO, 2013, p. 19)  

O mundo contemporâneo é midiatizado. Todos os dias milhões de pessoas são expostas 

a discursos da mídia, seja de forma ativa – ao comprar uma revista, ligar o rádio – ou passiva – 

escutando os desdobramentos das narrativas midiáticas nas vozes ou textos de familiares, 

                                                 
17 Epígrafe do capítulo “O Eros Quotidiano”. In: MORIN, Edgar. O Espírito do tempo.  
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colegas de trabalho, cônjuges etc. Nesse cenário, fazer parte de um mundo ideal passa a ser 

objeto da apropriação capitalista, na qual a realização de desejos e necessidades está submetida 

ao consumo de bens, serviços ou conteúdos. Sendo uma prática sociocultural, o consumo passa 

a ser um código por meio do qual os indivíduos se relacionam com o outro e com o mundo, “a 

escolha dos bens cria continuamente certos padrões de discriminação, superando ou reforçando 

outros. Os bens são, portanto, a parte visível da cultura” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2013, p. 

111) e do estilo de vida de cada um. 

As convocações presentes nos discursos midiáticos de revistas como CLAUDIA, por 

exemplo, estão inseridas em uma lógica neoliberal que sugere depender única e exclusivamente 

da mulher ser feliz, ter sucesso na carreira, ser bonita e plena. É a gestão de si em busca da alta 

performance, uma gestão que passa, necessariamente, pelo consumo de bens e serviços, com 

importância prática e ideológica.  

O consumo promovido no discurso midiático pode ser claro e direto como na matéria 

“Linda&Loira” (CLAUDIA dezembro/2014, p. 112-115): compre o produto ou serviço X para 

conseguir o resultado Y. E mesmo nesse cenário o consumo que inicialmente parece prático na 

verdade é parte de um processo sociocultural, de formação de identidade, de tentativa de se 

tornar quem se quer ser ou de potencializar alguma característica que é valorizada em tal 

cultura. A promoção do consumo pode não ser tão direta e estar inserida no ideal de vida 

promovido, como nos tópicos “cuidar mais de si mesma e da convivência a dois para ter mais 

prazer” e “crescer mais e mais na carreira”, da matéria “6 resoluções-chave para inaugurar uma 

nova fase em 2015” (p. 150-154). No desenvolvimento das dicas e resoluções-chave, uma 

terapeuta que ajudou na produção da matéria sugere: “faça uma lista de atividades que lhe dão 

prazer – andar no parque, jantar com as amigas… – e reserve um dia para realizá-las” (p. 152), 

enquanto outro terapeuta alerta: “uma maneira óbvia de se desenvolver na profissão é fazer 

cursos para aprimorar conhecimentos e talentos ou ganhar novos. Mas dedicar-se a um hobby 

ou qualquer interesse paralelo também tem efeitos positivos na carreira” (p. 154). A promoção 

desse consumo é passível de interpretação, e sua realização se dará de acordo com a cultura de 

um tempo e/ou sociedade. 

Em seu estudo, Prado (2013) utiliza os seguintes conceitos, que também serão eixos de 

análise nesta pesquisa: temas biopolíticos, discursos de convocação, pontos nodais do discurso, 

estratégias de visibilidade. Entendemos discurso de convocação como “uma infinidade de 

enunciadores, que, além de informar e responder às demandas dos usuários, também nos 
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convoca para programas específicos, apoiados em atividades e serviços oferecidos no mercado” 

(PRADO, 2013, p. 10). 

Discurso modalizador é o que promove uma ação com base nos verbos modais: poder, 
querer, dever, fazer, ser. Quando um enunciado dá uma receita para emagrecer, por 
exemplo, trata-se de um discurso de dever fazer para se atingir o corpo modelo/ideal. 
As modalizações biopolíticas se referem a projetos de boa vida a partir de 
modalizações dos analistas simbólicos, entre os quais jornalistas, médicos e 
psicólogos. (PRADO, 2013, p. 26) 

Na sociedade contemporânea os indivíduos pautam boa parte de suas decisões de vida 

em artigos e colunas veiculados em periódicos de grande circulação, tanto em mídia impressa 

como on-line, sejam elas de consumo cotidiano, como uma roupa que combine com seu estilo, 

ou de ordem mais importante, como a condução da carreira e a próxima etapa de investimento 

na vida profissional. Segundo Prado (2013), “os media são dispositivos convocadores e 

orientadores de ação de primeira ordem no capitalismo contemporâneo. As convocações dos 

sistemas dos media e da publicidade buscam a adesão a programas que se propõem a capacitar 

o leitor” (p. 60). 

Mês após mês, revistas femininas destacam em suas capas celebridades sempre 

sorridentes e matérias com manuais de conduta para ser melhor, viver mais feliz, crescer na 

carreira ou conseguir o cabelo do próximo verão. São narrativas que promovem estilos de vida 

e os passos para realizá-los. Essa troca, esse simulacro de situação dialógica entre enunciador 

e enunciatário se dá na narrativa inserida no dispositivo comunicacional (isto é, na revista), que 

não apenas informa, mas produz verdades que, dentro do contrato comunicacional, são aceitas 

pelos leitores e entendidas como algo que é verdade, como realidade possível de ser alcançada.  

Segundo Rocha e Castro (2012), a comunicação e o consumo alicerçam as bases da 

contemporaneidade, e “num mundo cada vez mais interligado por redes de comunicação, 

sociabilidade e negócios, é urgente compreender as dinâmicas e os impactos socioculturais dos 

processos comunicacionais e das práticas de consumo” (p. 269). Nesse sentido, entende-se a 

importância de refletir aqui discursos midiáticos que articulam consumo e temas biopolíticos, 

pois o consumo promovido aqui tem o corpo como locus de transformação para a realização do 

estilo de vida desejado. Afinal, como bem explica Everardo Rocha no prefácio à primeira edição 

brasileira do livro O mundo dos bens, os produtos e serviços que adquirimos ao longo da vida 

“são acessórios rituais; o consumo é um processo ritual cuja função primária é dar sentido ao 

fluxo incompleto dos acontecimentos” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2013, p. 110), e nesse 

ritual construímos nossas cercas e pontes com as quais damos concretude e sentido ao mundo 

que nos cerca (ROCHA, 2013, p. 18). 
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Quando os dispositivos comunicacionais, como revistas femininas, promovem discursos 

de convocação para um estilo de vida relacionado a temas biopolíticos como felicidade, saúde 

e sucesso, por exemplo, eles estão, segundo Prado (2013), chamando o leitor para o plano da 

visibilidade ao mesmo tempo que movem o “moinho capitalista” (PRADO, 2013, p. 159). 

O discurso de convocação “democratiza” e pasteuriza o estilo de vida de acordo com o 

padrão hegemônico da classe dominante e, nesse sentido, torna o consumo desse estilo de vida 

uma forma de diferenciação. “O maior impulso dos enunciadores modalizadores é diferenciar 

para fazer o cliente subir na escala (...). Diferenciar quer dizer, nesse mundo do consumo como 

cultura, distinguir, vencer, capitalizar” (PRADO, 2013, p. 159).  

Nesse contexto, o indivíduo está inserido numa lógica neoliberal que sugere depender 

exclusivamente dele consumir o estilo de vida e vencer. Temos um contexto no qual a vigilância 

hierárquica, a sanção normalizadora e o exame também são exercidos no par DISCURSO 

MIDIÁTICO-LEITOR. Ora, a leitora que já internalizou a vigilância para viver de acordo com 

as normas e aspirações sugeridas pelo contexto socioeconômico-cultural é convocada pelos 

discursos midiáticos a ter sucesso, ser saudável, viver bem, ser feliz etc., e a cada leitura do 

dispositivo de comunicação revê sua vida, metas e conquistas, como numa espécie de 

autoexame para detectar onde está, o que falta para “chegar lá” e o que precisa consumir para 

alcançar o estilo de vida ideal. 

O que quer dizer consumir como forma de vida? Significa consumir para se 
transformar a fim de ter mais reconhecimento social, diferenciar-se dos mais abaixo, 
caminhar na direção oposta ao sacer, na direção elevada da celebridade, do artista, do 
tecnólogo de discursos, dos midiatizados-midiatizadores, os que têm visibilidade 
social nas superfícies midiáticas ou profissionais. Para tanto, a mercadoria é o 
mediador, o enunciador do caminho da salvação. (PRADO, 2013, p. 161)  

Tais temas estão presentes nas narrativas de trabalho e consumo que promovem a 

autogestão, como nos exemplos das matérias de destaque de capa da revista CLAUDIA: 

– “25 ideias para ser mais feliz agora: reunimos as principais pesquisas sobre felicidade 

para ajudar você a melhorar seu nível de satisfação no trabalho, no amor…” (destaque de capa 

CLAUDIA setembro/2014, p. 130-134); 

– “Sim. Você pode! Especialistas ensinam como se tornar mais autoconfiante e 

conseguir tudo o que quer” (destaque de capa CLAUDIA novembro/2014, p. 148-149); 

– “6 soluções-chave para inaugurar uma nova fase em 2015: o que é preciso fazer – e 

como – para arejar as diferentes áreas da vida no ano que começa e ser mais feliz durante toda 

a segunda metade da década” (destaque de capa CLAUDIA dezembro/2014, p. 150-154); 
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– “Conselho que daria a mim mesma aos 20 anos: convidamos 5 mulheres de sucesso a 

fazer uma breve retrospectiva e detectar a dica que teria sido valiosa na idade que marcou o fim 

da adolescência e o início da idade adulta. Sem lamentações elas revelam o que até poderia 

funcionar de modo diferente, mas não as impediu de chegar aonde queriam” (destaque de capa 

CLAUDIA dezembro/2014, p. 144-149). 

Ser feliz, ter sucesso no trabalho e na vida são pontos fundamentais do estilo de vida 

promovido pela revista CLAUDIA. E não basta ter uma carreira de sucesso e estar mais ou 

menos na vida pessoal, é preciso ter uma carreira bem-sucedida, um relacionamento feliz e 

apaixonado, filhos saudáveis, lindos e perfeitos. Ah, e sempre há espaço para melhorar, para 

ser mais feliz no futuro ou para se desenvolver, mesmo se você é bem-sucedida por volta dos 

40 anos e deveria estar satisfeita com isso. Seja para a produção ou para o consumo, o corpo é 

peça fundamental nesse contexto e tema central que permeia toda a reflexão deste artigo. 

Tendo seu início com grande foco em moda, principalmente no Brasil, onde as damas 

burguesas aprendiam a se vestir e portar de acordo com a moda ditada na Europa – 

principalmente Paris –, os temas abordados pela imprensa feminina foram moda, beleza, “o 

coração”, cultura e “conselhos práticos” – que podemos entender como formas de guias de 

conduta – que, segundo Morin (2011), eram divididos assim na feminilidade moderna: “25 a 

40% para o coração, 22 a 30% para a moda e a beleza, 13 a 30% para os conselhos práticos, 6 

a 8% para as receitas de cozinha, 12 a 20% para a cultura” (MORIN, 2011, p. 136). 

Do período de pesquisa desta dissertação (setembro/14 até abril/15), a distribuição na 

revista CLAUDIA se dá da seguinte forma: 52,4% para temas de comportamento, 17,1% para 

temas de beleza, 13,4% para temas diversos (relacionados a temas regionais sobre culinária, 

turismo, arte etc.), 12,2% para temas de moda e 4,9% para temas de saúde, sendo que boa parte 

pode ser considerada conselhos práticos que poderiam fazer parte de manuais de conduta, 

conforme exemplos abaixo: 

 

 

Figura 2 – Exemplos de manuais de conduta das edições analisadas da Revista CLAUDIA. 
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Fonte: Autora. 

 

Os dois grandes temas da imprensa feminina, de um lado a casa, o bem-estar, e de 
outro, a sedução, o amor, são, de fato, os dois grandes temas identificadores da cultura 
de massa, mas é na imprensa feminina que esses temas se comunicam estreitamente 
com a vida prática: conselhos, receitas, figurinos-modelos, bons endereços, correio 
sentimental orientam e guiam o saber-viver quotidiano. (MORIN, 2011, p. 136)  

Eram assim no início da imprensa feminina, e continuam assim até os dias de hoje. 

 

1.3 DISCURSO SOBRE A MULHER: A CONSTRUÇÃO DE UM GÊNERO 

 

“Ouso dizer que às vezes você se espanta com minha maneira independente 
de andar pelo mundo como se a natureza me tivesse feito de seu sexo,  

e não do da pobre Eva. Acredite em mim, querido amigo, 
a mente não tem sexo, a não ser aquele  

que o hábito e a educação lhe dão.” 
Frances Wright, 1822 

 

O discurso sobre a mulher vem moldando seus comportamentos e gostos, ditando as 

representações possíveis e hegemônicas do feminino. Representações com circulação permitida 

– ideológica e economicamente – e interesses assegurados. Nesta pesquisa, usamos os conceitos 

“Viva mais feliz. Pesquisas e

conselhos de especialistas para dar

um up no amor, na saúde, no

trabalho…” (CLAUDIA set/14)

“Mais tempo para você. Experts e 

pesquisa de CLAUDIA revelam como

aproveitar melhor seu dia - com menos

culpa e mais alegria” (CLAUDIA 

mar/15)

“Diga não à obesidade infantil! 

Como convencer as crianças a sair

do sofá e mexer o corpo” (CLAUDIA 

abr/15)

“Aposte no amor. Expert diz

que os dias de hoje são

perfeitos para a vida a dois e 

mostra como melhorar ainda

mais as relações” (CLAUDIA 

fev/15)

“192 achados de moda Para 

arrasar nas festas e no verão: 

branco chique, vestidos leves, 

clutches de efeito…” (CLAUDIA 

dez/14)

“Tradição e inovação Receitas e 

ideias de decoração para inspirar

um NATAL inesquecível” (CLAUDIA 

dez/14)

“PROTEÇÃO TOTAL Vacina também é coisa de adulto Saiba quais são as 
indicadas pelos médicos” (CLAUDIA fev/15)

Figura 2 – Exemplos de manuais de conduta das edições analisadas da Revista CLAUDIA (figura elaborada pela autora)
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e teorias de Lipovetsky, Gay, Beauvoir e Morin para traçar o discurso sobre a mulher e entender 

como tal discurso se articula às convocações. Não é nosso propósito traçar um histórico 

completo, mas mergulhamos nas formas de produção, políticas e historicidade do discurso 

feminino para fazer um panorama geral e apontar, de forma mais profunda, apenas os pontos 

que cruzam com a problematização proposta por esta pesquisa.  

Na tradição judaico-cristã, a mulher nasceu da costela de Adão e é responsável pelo 

pecado original. Algumas crenças religiosas contribuíram para a submissão e inferioridade do 

papel feminino ao longo da história. Subordinadas aos desejos e regras dos homens, as mulheres 

foram confinadas ao lar e protagonizaram o anonimato no contexto social ocidental. 

Com a revolução industrial, êxodo rural e mudanças no contexto social houve uma 

transformação importante na história das mulheres, pois agora elas passam a ter uma vida fora 

de casa, nas fábricas para ajudar a renda familiar – seus salários eram inferiores aos salários dos 

homens nas mesmas funções. Tal transformação acarretou, na verdade, apenas a soma de mais 

uma atividade na vida dessas mulheres, que não deixaram de ser responsáveis pelos filhos e 

tarefas domésticas. “Os maridos de classe média viam suas esposas como donas de casa 

competentes, mães extremosas e desastres eróticos” (GAY, 1989, p. 37). As esposas eram 

apenas meio para procriação e continuidade da família. 

Entretanto, o próprio Gay afirma que muitas mulheres burguesas do século XIX não 

viveram exatamente esse padrão frígido e exclusivamente procriador. Há relatos e diários de 

muitas burguesas casadas, mães de família e “seguidoras” dos costumes burgueses, que 

derrubavam esse mito, mas não eram a maioria. A vida privada, tão prezada pela burguesia, de 

certa forma camuflou a realidade de grande parte das mulheres da época. 

A esposa burguesa do século XIX que descarrega em seus filhos todo o seu afeto e 
que nega ao marido qualquer calor sexual é antes de mais nada um mito – uma exceção 
patológica, apesar de certamente não incomum. Esse mito somente pode ter surgido 
porque o abismo que separava o comportamento em público dos sentimentos pessoais 
era muito largo; o melindre e o decoro negavam ao erotismo quase todos os meios de 
expressar-se. (GAY, 1989, p. 103)  

Interessante que o mito da “mulher para casar” sobrevive ainda hoje.  

O século XIX foi um paradoxo entre a realidade de mulheres que viviam sua sexualidade 

– com o endosso de médicos e profissionais que reconheciam e comprovavam o equívoco sobre 

a frigidez ou inferioridade feminina – e a circulação de manuais de conduta das damas e rapazes 

da sociedade burguesa:  

Nenhum jovem nervoso ou tímido precisa, por conseguinte, temer o casamento em 
função de uma noção exagerada dos deveres que dele são esperados. A mulher casada 
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não tem nenhum desejo de ser tratada em pé de igualdade com uma amante. (…) Já a 
mulher é diferente, se ela tiver um desenvolvimento mental normal e for bem-educada, 
seu desejo sensual será pequeno. Não fosse assim, o mundo inteiro seria um bordel, e 
o casamento e a família inconcebíveis. De qualquer forma, o homem que foge de uma 
mulher, assim como a mulher que persegue a satisfação sexual, são fenômenos 
anormais. (GAY, 1989, p. 117)  

No final do século XIX, início do século XX, algumas mulheres começaram a se 

organizar para manifestar sua insatisfação com a posição que a mulher ocupava na sociedade. 

Intelectuais, vindas, principalmente, da classe média inglesa e norte-americana, essas mulheres 

foram influenciadas pelas correntes liberais e formaram o primeiro movimento que ficou 

conhecido como Feminismo, e reivindicações como o direito ao voto eram prioridades na luta 

dessas mulheres. 

Independentemente das mudanças nas reivindicações, que não pararam de acontecer ao 

longo do tempo, Butler (2015) nos explica que uma das grandes lutas do movimento feminista 

é transformar a forma como as mulheres são representadas culturalmente, uma vez que o que 

sempre aconteceu foi a circulação de discursos e imagens nos quais “a vida das mulheres era 

representada de forma inadequada ou praticamente inexistente”18 (p. 46) na vida pública e 

social. 

Por un lado, representación funciona como término operativo dentro de un 
procedimiento político que pretende ampliar la visibilidad y la legitimidad hacia las 
mujeres como sujetos políticos; por otro, la representación es la función normativa de 
un lenguaje que, al parecer, muestra o distorsiona lo que se considera verdadero acerca 
de la categoría de las mujeres. (…) Foucault afirma que los sistemas jurídicos de poder 
producen a los sujetos a los que más tarde representan. (BUTLER, 2015, p. 46-47)19 

De acordo com Butler (2015), que segue o raciocínio de Foucault, o discurso e a política 

que apresentam a mulher não em sua realidade, mas como deve ser (o que não deixa de ser a 

realidade que foi construída em um momento histórico), fazem parte de uma formação 

discursiva que é consequência da política de representação da mulher. 

Com o avanço e a estruturação do sistema capitalista, há também um avanço do papel 

da mulher no mercado de trabalho – mesmo ainda sendo considerada mão de obra barata –, mas 

com o fim da segunda guerra mundial, a necessidade de reintegração dos homens no mercado 

de trabalho fez com que surgisse um novo ideal de mulher. Os soldados que retornavam da 

guerra precisavam ocupar o espaço ocupado por muitas mulheres, e uma das ferramentas 

                                                 
18 Tradução livre do trecho “la vida de las mujeres se representaba inadecuadamente o no se representaba en 
absoluto”. 
19 “Por um lado, a representação funciona como termo operativo em um procedimento político que pretende 
ampliar a visibilidade e legitimidade às mulheres como sujeitos políticos; por outro, a representação é a função 
normativa de uma linguagem que, aparentemente, mostra ou distorsiona o que é considerado verdadeiro sobre a 
categoria das mulheres. (...) Foucault afirma que os sistemas jurídicos de poder produzem os sujeitos que mais 
tarde vão também representar” (tradução livre). 
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utilizadas foi a criação de um discurso da importância do papel da mulher no lar, para cuidar 

do marido, dos filhos e das atividades domésticas. Uma imagem idealizada de esposa e mãe 

simbolizando cuidado, ternura, redefinindo a representação da mulher ideal naquele momento 

histórico.  

Nos anos 1960 e 1970, os movimentos hippie e estudantil contra a guerra no Vietnã, 

contribuíram para o fortalecimento dos ideais feministas. Na década de 1970 o feminismo 

eclode – em 1975 temos o ano internacional da mulher –, com luta pela equivalência dos sexos 

e adoção de comportamentos e atitudes masculinas pela maioria das mulheres que se engajavam 

nessa luta. A partir da década de 1980, o movimento feminista passa a reivindicar, entre outras 

coisas, a igualdade de direitos e não equivalência de sexo. Segundo Luzia Margareth Rago, 

intelectual e estudiosa do feminismo, hoje em dia podemos falar em feminismo, no plural, pois 

existem diversas lutas, com diferentes contextos e histórias. Apesar de todas as reivindicações 

e conquistas, a mulher contemporânea ainda sofre preconceitos, desigualdades e convocações 

diárias para seguir padrões ideais. 

As mulheres eram “escravas” da procriação, libertaram-se dessa servidão imemorial. 
Sonhavam ser mães no lar, agora querem exercer uma atividade profissional. Estavam 
sujeitas a uma moral severa, hoje a liberdade sexual ganhou direito de cidadania. 
Estavam confinadas nos setores femininos, ei-las que abrem brechas nas cidades 
masculinas, obtêm os mesmos diplomas que os homens e reivindicam paridade 
política. (LIPOVETSKY, 2000, p. 11)  

Segundo Lipovetsky, o século XX foi o que mais revolucionou a identidade feminina e 

o destino das mulheres. O autor chama essa nova figura sócio-histórica de “a terceira mulher”, 

figura presente nas sociedades ocidentais contemporâneas. O contexto dessas sociedades 

permitiu transformações e rupturas que mudaram a “história das mulheres” em suas condições 

social e identitária. Para essa nova mulher, “o lugar do feminino não é mais preordenado, 

orquestrado de ponta a ponta pela ordem social e natural” (LIPOVETSKY, 2000, p. 12), o que 

não significa a extinção da distinção social dos sexos, mas sim uma atualização de regras, 

igualdades, liberdades, direitos e deveres. 

Ainda há pouco, o mais estimulante era pensar o que mudava radicalmente na 
condição feminina; em nossos dias, de alguma maneira a situação se inverteu. É a 
continuidade relativa dos papéis de sexo que aparece como o fenômeno mais 
enigmático, mais rico de consequências teóricas, mais capaz de nos fazer compreender 
a nova economia da identidade feminina nas sociedades da igualdade. Pensar a 
“invariância” do feminino tornou-se, paradoxalmente, a questão-chave que confere 
todo o seu sentido ao novo lugar das mulheres no coração das sociedades comandadas 
pela mobilidade permanente e pela orientação para o futuro. (LIPOVETSKY, 2000, 
p. 13)  

Houve, sim, um ganho. Houve, sim, transformações importantes e urgentes em 

emancipação, além de um pouco mais de igualdade em relação aos homens, mas o cenário não 
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é apenas positivo, pois as convocações continuam tão fortes e presentes quanto antes, elas só 

são convocações diferentes, são padrões reatualizados. Agora, a mulher acha que tem escolha 

e é soberana em sua vida. Será? 

O próprio Lipovetsky afirma que, ao mesmo tempo em que inúmeros questionamentos 

e reivindicações vêm sendo feitos e conquistados, “todo um conjunto de funções tradicionais 

perdura, e menos por inércia histórica do que por sua possibilidade de harmonizar-se com os 

novos referenciais da autonomia individual” (LIPOVETSKY, 2000). Se, ainda hoje, mulheres 

protagonizam as atividades domésticas, cuidados com filhos, preocupação com assuntos 

sentimentais e estéticos, não é apenas por imposição social, mas principalmente porque tais 

áreas da vida humana sempre foram veículos que conduziam a identidade feminina, 

determinando seus gostos e comportamentos. 

Gay (1989) transcreve, em seu livro A educação dos sentidos, um trecho da revista 

Leipziger Musikzeitung (Revista Musical de Leipzig), que faz piada com as convocações do 

ideal de mulher burguesa promovido, com a forma como a sociedade e revistas ditam o modo 

como as moças devem se comportar nessa área: “toda moça culta, seja ela talentosa ou não, tem 

que aprender a tocar piano ou a cantar; em primeiro lugar, porque é moda, e em segundo lugar, 

por ser o meio mais conveniente de exibir-se em sociedade, de modo a, se a fortuna lhe sorrir, 

fazer um casamento notável” (GAY, 1989, p. 31). 

 

1.3.1 Como falar de mulher sem falar de amor… 

 

A forma como o ocidente criou o que é amor – bem como suas representações – 

transformou as relações entre homens e mulheres no percurso da história, desde o século XII. 

Segundo Lipovetsky (2000), a cultura amorosa passou, desde sua invenção, por diversos 

deslocamentos e rupturas, mas também por permanências e cristalizações de ideais e valores ao 

longo de seus nove séculos de existência. 

Juntamente com a cristalização dos ideais, um pilar importante da cultura amorosa é sua 

construção com base na lógica social da 

dessemelhança dos papéis dos homens e das mulheres. Em matéria de sedução, cabe 
ao homem tomar a iniciativa, fazer corte à Dama, vencer sua resistência. À mulher, 
cabe fazer-se adorar, fazer esperar pacientemente o pretendente, conceder-lhe 
eventualmente seus favores. Quanto à moral sexual, manifesta-se segundo um duplo 
padrão social: indulgência com as extravagâncias masculinas, severidade com a 
liberdade das mulheres. Apesar de exaltar a igualdade e a liberdade dos amantes, o 
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amor não deixa de ser um dispositivo que se edificou socialmente a partir da 
desigualdade estrutural dos lugares dos homens e das mulheres. (LIPOVESTKY, 
2000, p. 20-21)  

Além disso, em todos esses séculos, homens e mulheres vêm dando lugares diferentes 

ao amor. Amor significa diferente para o homem e para a mulher: “no masculino é apenas uma 

ocupação entre outras, ao passo que preenche a existência feminina” (LIPOVESTKY, 2000, p. 

21, apud NIETZSCHE). Lipovetsky cita novamente Nietzsche para explicar que “a mulher se 

dá, o homem aumenta-se dela”, citação que nos faz lembrar um trecho do livro Tête-à-Tête no 

qual cartas e trechos do diário de Simone de Beauvoir são apresentados para contar sua história 

com Sartre: 

A mulher apaixonada tenta ver com os olhos dele; lê os livros que ele lê, dá preferência 
à música que ele prefere; só se interessa pelas paisagens que vê com ele, nas ideias 
que vêm de; adota as amizades, as inimizades, as opiniões dele; quando se questiona, 
é a resposta dele que tenta ouvir (…) A suprema felicidade da mulher apaixonada é 
ser reconhecida pelo homem amado como parte dele; quando ele diz “nós”, ela está 
associada e identificada com ele, compartilha do seu prestígio e reina com ele sobre o 
resto do mundo: nunca se cansa de repetir – até o exagero – esse deleitável nós. 
(BEAUVOIR apud ROELWY, 2005, p. 54-55)  

Mesmo Beauvoir, intelectual francesa, que teve um relacionamento aberto e público 

com Sartre e escreveu O segundo sexo, nasceu num contexto burguês francês e teve sua 

educação e valores moldados pelos ideais burgueses da época. Beauvoir passou por um 

processo, que podemos chamar aqui de questionamento dos padrões e verdades construídas, de 

enfrentamento da família, valores e opinião pública, para então poder descristalizar os ideais e 

valores aprendidos e performados pela sociedade burguesa. Ela, como todas as mulheres, viveu 

e interpretou a figura da mulher, o discurso do feminino. O começo de seu relacionamento com 

Sartre foi palco de uma série de questionamentos, descobertas, experimentações e quebra de 

padrões. 

Apesar de seu declarado desdém pelo casamento em seu diário de 1927, Beauvoir 
passara os anos da adolescência esperando casar-se com o primo Jacques. Até 
encontrar Sartre, ela se via como mãe e mulher, e como escritora. E nunca aspirara à 
libertinagem sexual. Ao contrário. Na adolescência, ela e a irmã, Poupette, ficavam 
mortificadas nas noites em que o pai não ia para casa. Sabiam que, enquanto a mãe se 
irritava e chorava, ele estaria acompanhando uma amante ou outra ao teatro. Aos 20 
anos, Simone ficou irritada quando descobriu que o primo estava tendo um caso com 
uma daquelas jovens excessivamente maquiadas que andavam pelos bares. Ficou 
horrorizada de pensar que sua amiga polonesa, Stépha, podia realmente estar 
dormindo com o namorado pintor espanhol, Fernando. Quando Stépha gentilmente 
tentou esclarecê-la, Simone fechou os olhos e tapou os ouvidos. Mesmo aos 21 anos, 
quando conheceu Sartre, ficou chocada ao saber que os Nizans tinham um “casamento 
aberto”. Essas pessoas todas mantinham uma fachada pública de respeitabilidade 
conjugal. Sartre propunha acabar com a fachada. (ROWLEY, 2005, p. 47) 
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Beauvoir afirma que o amor ocupa um lugar menor do que os filhos e ocupação com os 

assuntos materiais do dia a dia, “mas é igualmente verdade que são raras as mulheres que não 

sonharam com o grande amor” (LIPOVETSKY, 2000, p. 22).  

O amor-mais-forte-que-a-glória se volta assim em favor da moral do status quo social: 
não é sensato sair da sua condição; reentrar nela é glorioso. Como recompensa, a 
própria condição pode devolver as suas vantagens, que são essencialmente as da fuga. 
Nesse universo, a felicidade consiste em participar do jogo de uma espécie de reclusão 
doméstica: questionários “psicológicos”, truques, trabalhos manuais, aparelhagem 
eletrodoméstica, estabelecimento de horários, todo este paraíso utilitário da Elle ou 
do Express glorifica a reclusão no lar, a introversão do casal no conforto doméstico, 
tudo o que possa distraí-lo, infantilizá-lo, inocentá-lo e, sobretudo, tudo o que o isenta 
de uma responsabilidade social mais ampla. (BARTHES, 2013, p. 49-50).  

A cultura de massa também tem importância nessa construção do amor, pois sempre 

cultivou e promoveu o ideal de amor romântico, a necessidade de um romance para dar sentido 

à vida, para a vida valer a pena. A cultura de massa, por meio de cinema, revistas, TV, corrobora 

o imperativo do amor para ser verdadeiramente feliz. 

O casal emerge, pois, no cinema ocidental, como portador do conjunto dos valores 
afetivos: os pais, as crianças, são exilados para fora do horizonte do filme ou 
devidamente escamoteados; os deveres públicos, o Estado, a pátria, a religião, o 
partido raramente aparecem, ou aparecem como fatalidades exteriores, quer como 
problemas sendo superados pelo amor; o filme é o encontro de um homem e de uma 
mulher, sós, estranhos, um ao outro, mas que vão ser ligados em uma necessidade 
absoluta. A personagem central e essencial do amor é o casal. O casal surge da 
dissolução da família, mas como fundamento do casamento. A futura família, a do 
casamento que deixa entrever o happy end, não tem sentido senão como consagração 
do casal. A partir daí, o amor é muito mais que amor. É o fundamento nuclear da 
resistência, segundo a ética do individualismo privado. É a aventura justificadora da 
vida – é o encontro de seu próprio destino: amar é ser verdadeiramente, é comunicar-
se verdadeiramente com o outro, é conhecer a eternidade e a plenitude. (MORIN, 
2011, p. 129)  

Morin ainda afirma que a imprensa feminina “está orientada não só para o imaginário 

realista, mas para a práxis feminina (conselhos de beleza, de higiene, de moda etc.)” (MORIN, 

2011, p. 131). Além dos conselhos pequeno-burgueses sobre como cuidar e educar os filhos, 

dicas para dar conta das tarefas da casa, conselhos amorosos e disciplinas de boa conduta. Ora, 

nada muito diferente dos conteúdos de muitas revistas femininas atuais. 

 

1.3.2 O belo sexo: o surgimento do imperativo da beleza feminina 

 

Assim como o amor, “a beleza não tem o mesmo valor no masculino e no feminino” 

(LIPOVETSKY, 2000, p. 101), e o ideal e necessidade do atributo beleza para a identidade 

feminina não assombrou as mulheres desde o início dos tempos: “não há nenhuma permanência 

nem necessidade trans-histórica do ‘belo sexo’. Este é um fenômeno inteiramente histórico, 
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uma instituição social, um ‘construído’ cuja origem não remonta muito além da autora dos 

tempos modernos” (LIPOVETSKY, 2000, p. 102).  

Lipovetsky nos explica que, nos contos de tradição oral, não há indícios de exaltação da 

beleza feminina. Em muitas tribos primitivas, “a beleza dos dois gêneros é reconhecida e 

cantada, os enfeites e as marcas do corpo se diferenciam no homem e na mulher, mas esta não 

é enaltecida como personificação superior da beleza” (LIPOVETSKY, 2000, p. 105). Tal 

fenômeno não é exclusividade das sociedades primitivas. Também está presente nas culturas 

camponesas que, além de não enaltecerem, desvalorizam a beleza feminina por meio de 

provérbios – “por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento” ou “beleza não se põe à mesa”.  

Para o autor, a lógica social que sustenta a condição de beleza feminina – ou mesmo a 

condição de ser considerada mulher – nas sociedades primitivas é a fecundidade, a capacidade 

de gerir e parir. A procriação era o que determinava a diferença de gênero. Lipovetsky ainda 

afirma que nessas sociedades todas as mulheres trabalhavam, todas eram produtoras, sem 

exceção: 

não há classes proprietárias nem mulheres ociosas: mesmo as esposas dos chefes 
devem participar das atividades econômicas, todas as mulheres são encarregadas de 
executar tarefas específicas fixadas pelas normas sociais. Enquanto todas as mulheres 
tiveram de assegurar um papel de produtoras, a valorização da beleza como 
característica distintiva do feminino não pôde tomar corpo. (LIPOVETSKY, 2000, p. 
107)  

Na Grécia, o belo no feminino também carrega traços negativos, “foi de Pandora que 

saiu a ‘corja maldita das mulheres’ e é a beleza de Helena que serve de pretexto à guerra contra 

Troia” (LIPOVETSKY, 2000, p. 111). O mesmo também acontece na tradição judaico-cristã: 

Eva seduziu Adão e é responsável pelo pecado original. Apenas a Virgem Maria “é poupada e 

possui a inocuidade da beleza. Mas, virgem e mãe de Cristo, ela é tudo menos o símbolo da 

mulher” (LIPOVETSKY, 2000, p. 112). A arte e a cultura medievais também se ocupavam em 

representar o feminino como algo maléfico, sedutor e carregado de símbolos negativos. 

É na Renascença que o feminino se torna o “belo sexo”. Um belo divino, uma beleza 

como forma de elevar-se a Deus. 

Ei-la agora, nos meios letrados e aristocráticos, consagrada como emanação da beleza 
divina, elevada à condição de “anjo”, superior ao homem tanto por sua beleza quanto 
por suas virtudes. (…) Mulher bela, mulher divina: nos séculos XV e XVI instalou-se 
um processo excepcional de dignificação da aparência feminina, de celebração de sua 
supremacia estética, do qual somos os herdeiros diretos. (LIPOVETSKY, 2000, p. 
114) 
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O que não quer dizer que o discurso do feminino como armadilha de sedução e 

malefícios tenha sido extinto ou que a beleza tenha sido desvinculada das virtudes morais. A 

beleza física continua tendo menos valor do que dinheiro e condição social, por exemplo. 

O “belo sexo”, como conhecemos hoje, começa com a Modernidade e é uma cultura 

moderna por estar ligada “ao processo geral de especializacão, de racionalização e de 

diferenciação maior das funções sociais. (…) a mulher é posta no topo da beleza, as normas 

estéticas de cada um dos sexos são exibidas com método e precisão” (LIPOVETSKY, 2000, p. 

123-124). Mulheres ainda eram consideradas e tratadas como inferiores aos homens, e, segundo 

Lipovetsky, os discursos e representações de ideal de mulher, que passaram a ser promovidos, 

contribuíram para a reiteração do estereótipo de sexo frágil e dependente. Uma mulher 

reificada, que precisava, constantemente, afirmar sua feminilidade por meio de gestos, modos, 

palavras. 

Com a cultura do “belo sexo”, a mulher deixa de ser banida socialmente e percebida 

como ser maléfico, perigoso ou maldito. Assim, a brecha criada pelo “belo sexo” deve ser 

compreendida “como um dos primeiros passos da dinâmica moderna que gerou o 

reconhecimento da dignidade humana e social da mulher” (LIPOVETSKY, 2000, p. 127). 

Essa mulher reificada não está distante do ideal de mulher que vemos hoje em dia em 

revistas femininas circulando pelo Brasil. As publicações que oferecem manuais de conduta e 

promovem estilos de vida, são consumidas mensalmente, reforçam padrões, lançam tendências 

e participam ativamente da engrenagem capitalista. 

Valendo a lógica neoliberal somada aos inúmeros discursos de convocação de cuidado 

de si e autogestão, compreendemos, de acordo com Prado (2013), que o estado de bem-estar 

social foi privatizado, e o bem-viver é responsabilidade de cada um na sociedade individualista 

de consumo: “consumidores e objetos de consumo são polos conceituais de um continuun ao 

longo do qual todos os membros da sociedade de consumidores se situam e se movem, de um 

lado para outro, diariamente” (PRADO, 2013, p. 19, apud BAUMAN, 2007, p. 18).  

Seguiremos agora com a reflexão sobre as convocações presentes nos discursos 

midiáticos e apontaremos as convocações dos corpora por meio de um mapeamentos dos textos 

verbais e não verbais. 
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2 DISCURSOS DE CONVOCAÇÃO NA CENA MIDIÁTICA CONTEMPORÂNEA: 

REVISTAS FEMININAS E A INTENSIFICAÇÃO DOS GUIAS DE CONDUTA 

 
“Do bife ao infinito.” 

Marilena Chauí 
 

2.1 COMO A MÍDIA SE CONSTITUI POR MEIO DE CONVOCAÇÕES 

 

No primeiro capítulo abordamos a questão dos analistas simbólicos apresentada por 

Prado em seu livro Convocações biopolíticas dos dispositivos comunicacionais (2013). O 

enunciador é uma entidade institucional, uma corporacão, uma instituição, enquanto o 

leitor/enunciatário também não é uma pessoa de carne e osso, mas sim um perfil idealizado, um 

agrupamento de características massificadas e definidas com base em pesquisas de mercado 

que apontam padrões e tendências. Assim, “os leitores efetivos se identificarão, a depender do 

sucesso da empreitada textual” (PRADO, 2013, p. 45).  

Os analistas simbólicos, por meio de textos, constroem o “lugar” a ser alcançado e o 

caminho a ser concretizado por produtos e serviços consumidos. Nos textos jornalísticos, 

é possível encontrar uma narrativa carregada de valores, em que certas figuras e temas 
configuram uma cena. Falar em cena situa a produção de texto em uma longa história 
não apenas do escrito, mas também do teatro e, mais tarde, do cinema. A cena se 
configura para um certo olhar, para um certo corpo convocado. Ela envolve o 
sincretismo de imagens e textos verbais e sonoros. Que dinâmicas se colocam a partir 
dessa relação entre leitor que mergulha no texto e enunciador que busca fazer circular 
um discurso? Que mundo se abre nesse texto para esses discursos que se põem 
socialmente em revistas, filmes, blogs, programas televisivos, vídeos, diante e ao lado 
de outros discursos já instalados? De que dispositivos ele necessita para construir e 
abrir espaço para seu mundo? (PRADO, 2013, p. 45)  

Ou então: como a mídia se constitui por meio de convocações? Questionamentos 

similares foram feitos por Silverstone (1999), em seus estudos sobre a importância de estudar 

a mídia para compreender sua contribuição na compreensão do mundo, produção de 

representações e significados partilhados. O autor afirma que a cena midiática é onipresente e 

contínua e que os discursos midiáticos tecem uma dimensão essencial da experiência 

contemporânea, seja para fins de informação, lazer ou soluções da vida cotidiana. Não é 

possível viver no contemporâneo e escapar às representações, convocações e partilhamento de 

significados produzidos e circulados pela mídia. 

Mas então nos confrontamos com outra questão, depois com outra e mais outra. O que 
media a mídia? E como? E com quais consequências? Como entender a mídia como 
conteúdo e forma, visivelmente caleidoscópio, invisivelmente ideológica? como 
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avaliar os modos pelos quais se travam as batalhas pela mídia e dentro dela: batalhas 
pela posse e pelo controle tanto de instituições como de significados; por acesso e 
participação; batalhas que impregnam e afetam nosso senso uns dos outros, nosso 
senso de nós mesmos? (SILVERSTONE, 2005, p. 18-19)  

Prado (2013) cita Beller para explicar que “a visualidade reina hoje” (p. 46), e nós 

podemos entender que a visualidade é projetada duplamente nos corpos: os corpos que 

estampam os discursos midiáticos de convocação, e os corpos dos indivíduos que se 

transformam na busca pela adequação ao padrão hegemônico promovido – ilustrado por 

beldades e celebridades que reiteram os significados que tais discursos circulam.  

Hoff (2015) concebe o corpo como um elemento comunicacional importante, sendo a 

representação um corpo midiático, e não o corpo real, de carne e osso. O que complementa o 

pensamento de Prado sobre o corpo na contemporaneidade: “a vivência corporal é convocada 

pelos dispositivos a partir de todos os sentidos” (PRADO, 2013, p. 46), e “as vidas privadas de 

figuras públicas tornam-se a matéria da novela diária; os atores que representam personagens 

de novela tornam-se figuras públicas solicitadas a construir uma vida privada para consumo 

público” (SILVERSTONE, 2005, p. 31). Um corpo criado para estar na mídia e produzir 

sentidos. 

Esse mundo é o mundo convocado, tecido pelos discursos midiáticos. 

Na atualidade participar do espetáculo é a forma do reality show, mas de modo 
invertido, em que a realidade é que se torna a cena do artifício, cena que anseia ser 
fogos de artifício, em que a ação esquenta pela convocação simultânea dos corpos em 
comunidade à beira da praia, torcendo por um happy new year. A convocação é para 
vermos juntos o espetáculo, para curtirmos juntos as sensações de gozo 
proporcionadas, com ou sem a ação de drogas que bolinam a percepção. (PRADO, 
2013, p. 46-47) 

Silverstone explica que devemos pensar a mídia como um processo essencialmente 

social, como uma mediação, e por isso é fundamental entendê-la como algo que vai “para além 

do ponto de contato entre textos midiáticos e seus leitores ou espectadores. (…) ela envolve os 

produtores e consumidores de mídia numa atividade mais ou menos contínua de engajamento 

e desengajamento” (SILVERSTONE, 2005, p. 33). Os significados e representações neles 

circulados são compartilhados nessas mediações e podem acontecer de diversas maneiras, 

porque “a mediação implica o movimento de significado de um texto para o outro, de um 

discurso para o outro, de um evento para o outro. Implica a constante transformação de 

significados (…)” (SILVERSTONE, 2005, p. 33).  

O autor ainda questiona: “Mas como os textos da mídia se conectam com os corpos?” 

(SILVERSTONE, 2005, p. 101), e Hoff (2015) nos ajuda a seguir com essa reflexão, explicando 

que na Modernidade e Pós-modernidade, a única coisa que temos é o corpo. O “corpo como 
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elemento comunicacional: o sujeito se coloca no mundo por meio da autoprodução: alta 

performance, feliz, saudável” (HOFF, 2015).  

O lugar mais erótico de um corpo não é onde o vestuário se entreabre? Na perversão 
(que é o domínio do prazer textual) não há zonas “erógenas”… é a intermitência, como 
disse muito bem a psicanálise, que é erótica; a intermitência da pele que cintila entre 
duas peças (as calças e o suéter), entre duas bordas (a camisa entreaberta, a luva e a 
manga); é essa cintilação que seduz, ou ainda: a encenação de um aparecimento-
como-desaparecimento. (SILVERSTONE, 2005, p. 102, apud BARTHES, 1976, p. 
9-10) 

Os discursos de convocação presentes na mídia oferecem às leitoras, também, o prazer 

da busca para confortar/compensar a falta. A busca é aceita. É como se fosse um não espaço ou 

um não lugar. Vemos o paradoxo do discurso que “bate e assopra”, que nos aflige a buscar 

sempre mais e melhor, ao mesmo tempo que nos conforta, apresentando o espaço/momento da 

busca como um “quase lá” que já vale a pena, que é aceito pelo discurso hegemônico. “A terapia 

da compra é tanto a cura como a doença” (SILVERSTONE, 2005, p. 148). 

E assim, o consumo também se perpetua. E assim, a engrenagem capitalista continua 

girando. E assim, os discursos midiáticos mobilizam estratégias de comunicação que, 

associadas ao consumo, produzem e reproduzem sentidos, significados, representações e 

verdades que estão presentes nas convocações que se apresentam e se fortalecem, na medida 

em que propõem estilos de vida e “mapas” de como ser e fazer.  

Consumo e mediação são, em inúmeros aspectos, fundamentalmente 
interdependentes. Consumimos a mídia. Consumimos pela mídia. Somos persuadidos 
a consumir pela mídia. A mídia, não é exagero dizer, nos consome. (…) o consumo é, 
ele mesmo, uma forma de mediação, à medida que os valores e significados dados de 
objetos e serviços são traduzidos e transformados nas linguagens do privado, do 
pessoal e do particular. Consumimos objetos. Consumimos bens. Consumimos 
informação. Mas, nesse consumo, em sua trivialidade cotidiana, construímos nossos 
próprios significados, negociamos nossos valores e, ao fazê-lo, tornamos nosso 
mundo significativo. (SILVERSTONE, 2005, p. 150).  

Nesse sentido, há um consumo de estilo de vida por meio de convocações e pacotes 

modalizadores. E o consumo de bens e serviços promovidos em tais “mapas” ou “pacotes 

modalizadores” (PRADO, 2013) implica a exteriorização da identidade do sujeito, a 

exteriorização de seu estilo de vida. 

A mídia também é essencial na organização do tempo das sociedades contemporâneas. 

Produzindo e circulando a regularidade de eventos do calendário vivido por todos, a mídia 

reforça os ritmos e batidas do cotidiano. 

A mídia medeia entre tempo e consumo. Fornece estruturas e exortações. A mídia é, 
ela mesma, consumida no tempo. Modas são criadas e anuladas. Novidades 
proclamadas e negadas. Compras feitas e recusadas. Anúncios vistos e ignorados. 
Ritmos sustentados e rejeitados. Consumo. Conveniência. Extravagância. 
Frugalidade. Identidade. Exibição. Fantasia. Anseio. Desejo. Tudo refletido e 
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refratado nas telas, páginas e sons de nossa mídia. A cultura de nossa época. 
(SILVERSTONE, 2002, p. 160).  

Nesta pesquisa, debruçamo-nos em um meio específico dentro da cena midiática: as 

revistas femininas. Dentro desse universo, já demarcado, fizemos um recorte mais específico, 

e selecionamos as revistas CLAUDIA e TPM. Com esses corpora, que serão abordados de 

forma mais detalhada a seguir, pudemos refletir as convocações presentes na mídia e suas 

articulações com as práticas de consumo. 

 

2.2 CORPORA 

 

Os corpora a serem analisados serão compostos por textos (verbais e não verbais) 

presentes nas capas e editoriais das revistas CLAUDIA e TPM – edições de setembro de 2014 

a abril de 2015 (oito meses, total de 15 revistas). São publicações que estão presentes em todo 

o território nacional e fazem parte de um universo feminino com poder de compra, ou seja, com 

capacidade de consumo para transformar seu corpo e alcançar os estilos de vida promovidos 

pelas estratégias de comunicação mobilizadas por cada uma das mídias.  

As biopolíticas contemporâneas foram absorvidas pelo “espírito empresarial” e pelas 
doutrinas mercadológicas que o insuflam: um modo de funcionamento que permeia 
todas as instituições e recobre todos os âmbitos. (...) O vínculo das biopolíticas com a 
comunicação tornou-se primordial. Nesta arena, lançada ultimamente numa vertigem 
tão fascinante como aterradora, disputam-se os principais critérios que definem o que 
somos. Em cada período histórico, um regime de poder e saber delineia certos tipos 
de corpos e “modos de ser”, estimulando o desenvolvimento de determinadas 
disposições corporais subjetivas, tanto no plano individual como no coletivo, 
enquanto inibe outras características e habilidades. (SIBILIA, 2010, p. 7)  

Buitoni (2009) diz que continua a busca por mulheres de verdade nas páginas das 

revistas femininas, apesar de saber que “publicidade e consumo lidam principalmente com 

mitologias” (p. 14). 

Acreditamos que o empenho investido por anos nessa busca também acontece pelo 

paradoxo, apresentado pela própria autora, presente nas imagens e discursos das revistas 

femininas que circulam por aí: 

tentar abrir brechas para a transformação de padrões e publicar páginas e páginas de 
anúncios de cosméticos e artigos de luxo, aconselhar dietas, apontar celebridades 
como imagem ideal e modelo de comportamento. Como fazer uma revista vendável e 
ser “femininamente” correta? Algumas tentativas como a Americana Ms. e a brasileira 
TPM são prova de que é possível trilhar outros caminhos. (BUITONI, 2009, p. 14) 
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Analisar os discursos de publicações que se apresentam de formas opostas e, à primeira 

vista, são para públicos femininos diferentes é muito importante para esta pesquisa. Por isso 

selecionamos analisar as revistas CLAUDIA e TPM. 

A revista TPM é uma publicação mensal da Trip Editora, com preço de capa de R$ 

10,90. Uma revista relativamente jovem e produzida para mulheres de todo Brasil, com tiragem 

mensal de 35.000 exemplares, sendo 92% de público feminino20. É uma publicação que diz ter 

surgido para falar com mulheres independentes e atender “às mulheres insatisfeitas com o 

tratamento dispensado a elas pela maioria das publicações femininas do país”.  

É uma revista que procura propor reflexões e provocar questionamentos, mais do que 

oferecer certezas e manuais de conduta para uma vida plena e feliz. A publicação se apresenta 

da seguinte forma em seu mídia kit:  

Com uma abordagem original, expressamos a realidade de mulheres com total acesso 
a cultura e informação e que querem refletir sobre ser mulher, o mundo e a vida, com 
leveza e inteligência. Beleza sem estresse, esporte, corpo equilibrado, trabalho como 
forma de expansão, dinheiro para construir um mundo menos desigual, humor e amor. 

Suas capas apresentam questões como: “Eu não visto 38. E daí?”, “#Precisamos falar 

sobre aborto”, “Casamento Freestyle” ou “Não deu conta de tudo hoje?” – essa última no 

sentido: OK, não dar conta de tudo é normal. 

A revista CLAUDIA, publicação mensal da Editora Abril, é uma das mais antigas da 

editora – está em circulação há 53 anos –, e é voltada para mulheres de todo o Brasil. Publicação 

líder em seu segmento, possui tiragem média mensal de 370.000 unidades e preço de capa de 

R$ 13,00. Com cobertura estimada de 1.298.000 leitores, sendo 92% de público feminino 

(estatísticas dos 13 mercados cobertos pela revista21), CLAUDIA afirma oferecer a essas 

mulheres “informação, inspiração, reflexão e soluções que as ajudem na busca da melhor versão 

de si mesmas”. 

No portal de publicidade da Editora Abril, a apresentação dessa publicação acontece da 

seguinte forma: “CLAUDIA trata de diversos assuntos, como comportamento, moda, beleza, 

saúde e bem-estar, carreira, família, culinária e decoração. É a revista porta-voz da mulher 

brasileira, independentemente de sua idade, classe social ou região.” 

A escolha dos corpora foi baseada nos seguintes pontos: 

                                                 
20 Mídia kit TPM. Disponível em: <http://www.tripeditora.com.br/wp-content/uploads/2015/04/Trip-Tpm-
Mi%CC%81dia-Kit-2015.pdf>. Acesso em: abr. 2015. 
21 Disponível em: <http://publiabril.abril.com.br/marcas/claudia/plataformas/revista-impressa>. Acesso em: abr. 
2015. 
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1) Por que revistas? 

– As revistas a serem analisadas são veículos de abrangência nacional, produzidas 

para o público feminino; 

– “No mundo ocidental, televisivo, publicidade e revistas femininas se aliam na 

construção de imagens dominantes, num contexto de globalização crescente. As revistas 

femininas sempre foram poderosos elementos na construção da identidade da mulher. No reino 

da cultura da imagem, a aparência ajuda a produzir o que somos – ou pelo menos o modo como 

somos percebidos” (BUITONI, 2009, p. 15); 

– São veículos produtores e promotores de narrativas de convocação biopolítica 

inseridas nessa “nova” lógica de poder, que articulam lógicas de produção discursiva mapeando 

estilos de vida ideais. São consumidas não apenas por seu caráter informativo, mas também por 

sua função de guia de conduta. 

2) Por que as capas?  

– A capa é fundamental por ser a síntese do conteúdo temático da revista, com 

destaque para os principais temas abordados, que contracenam com as convocações biopolíticas 

e a imagem em destaque, para a construção de significados. 

 

2.2.1 Mapeamento das convocações 

 

“A visibilidade é uma armadilha.” 
Michel Foucault 

 

O universo feminino compreende grande diversidade de temas: amor, filhos, carreira, 

educação, literatura, finanças, culinária, saúde, cores de esmalte, política, sexo etc., e vemos 

tais temas refletidos e abordados nas revistas femininas brasileiras. No contexto dos corpora 

selecionados, CLAUDIA apresenta de oito a doze chamadas por capa, e TPM apresenta de 

quatro a oito chamadas por capa. No período analisado (setembro/2014 a abril/2015), a revista 

CLAUDIA impactou sua leitora com 90 textos (82 verbais e oito não verbais), enquanto a TPM 

impactou sua leitora mensal com 50 textos (40 verbais e 10 não verbais). 

Conforme apresentado no Capítulo 1, Prado (2013) nos ensina que a mídia, além de 

planificar a agenda do público e fornecer informação, performa, por meio de narrativas, outras 
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tarefas com a finalidade de mapear mundos. Por meio do fornecimento de mapas cognitivos, a 

mídia promove, pelos discursos de convocação, modos de viver, padrões de sucesso e receitas 

de felicidade, que são alcançadas via práticas de consumo. Tais discursos de convocação estão 

presentes nas revistas femininas analisadas nesta pesquisa. 

Para organizar o material e “entender” o que deveria ser analisado, foi necessário, antes, 

olhar atentamente para todos os textos22 – verbais e não verbais – dos corpora e produzir um 

mapeamento para, então, apontar as convocações presentes nas edições analisadas, e seguir com 

a reflexão proposta nesta pesquisa. Usando as palavras de Buitoni (2009), “houve seleção e 

decifração, para depois chegar ao desvendamento e crítica” (p. 11).  

 

2.2.1.1 Imagens das capas 

 

Para analisar as imagens das capas, fizemos um mapeamento geral por meio de uma 

série de perguntas para cada edição. O objetivo de criar perguntas para cada capa é obter a 

mesma natureza de informação de cada publicação para, a partir daí, analisar os elementos com 

base nos paradigmas apresentados e refletidos ao longo deste trabalho. Com este trabalho 

inicial, pudemos identificar categorias, semelhanças e divergências que foram fundamentais 

para o desenvolvimento da pesquisa.  

Antes de apresentar as primeiras descobertas, entendemos que é importante fazer uma 

breve contextualização sobre o papel e a importância das imagens e produção das imagens na 

sociedade contemporânea. De acordo com Sibilia (2013), nossa cultura é tão comprometida 

com o valor das imagens, que a questão do visível – e dos regimes de visibilidade – é importante 

principalmente pelo “crescente devir-imagem em termos de subjetividade e corporeidade; isto 

é, uma incitação à produção do ‘eu’ na esfera do visível” (SIBILIA, 2013, p. 119), bem como 

a produção do “como você deve se produzir” para ser alguém de destaque. 

Entendemos que as imagens das capas das revistas femininas são textos extremamente 

importantes para a análise, por carregar diversos elementos de constituição de subjetividades 

que performam estilos de vida e padrões a serem seguidos. As produções de tais imagens 

                                                 
22 Os corpora são compostos por oito edições da revista CLAUDIA e sete edições da TPM. A diferença de uma 
edição acontece porque a TPM tem 11 edições por ano, e entra em férias coletivas de fim de ano, não tendo uma 
edição de janeiro. Entretanto, a TPM trabalha com duas capas para algumas edições, sendo assim, na análise das 
imagens das capas, teremos oito edições da CLAUDIA e dez edições da TPM. 
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mobilizam estratégias de disciplina e espetáculo: “dois importantes vetores do regime de 

visibilidade moderna, com implicações fundamentais para a subjetividade” (BRUNO, 2013, p. 

53). 

Na contemporaneidade as cenas da vida privada e do cotidiano de indivíduos comuns 

estão cada dia mais visíveis aos olhos do outro. As tecnologias e redes de comunicação 

constituem uma arena com diversos dispositivos de visibilidade, principalmente nas práticas 

digitais de blogs e redes sociais. As leitoras de revistas femininas acompanham as celebridades 

das capas em suas contas de Instagram, blogs e também em matérias de sites de fofoca, fazendo 

com que as pessoas se sintam mais próximas das celebridades, além de catalizar o “processo de 

naturalização da vigilância como modo de olhar e prestar atenção” (BRUNO, 2013, p. 55), o 

que gera um deslocamento dos modos de ver e ser visto na contenporaneidade: a subjetividade 

exteriorizada e a “mudança no estatuto do olhar do outro” (BRUNO, 2013, p. 55). 

Uma vez que o olhar – tanto quem olha quanto quem é visto – é parte indissociável da 

constituição da subjetividade de cada um, 

esse cuidado com o que é imediatamente visível ao outro é um aspecto fundamental 
tanto na tessitura das relações sociais, das normas, regras de conduta e codificação 
dos costumes no processo civilizador, quanto na gênese da subjetividade, da 
interioridade e da intimidade (Cf. Elias, 1994). A hipótese histórica é a de que a 
atenção com o que é visto por outrem vai sendo progressivamente interiorizada, 
constituindo todo um campo de cuidados consigo, de autocontrole, autorregramento 
e autovigilância que passa a reger a esfera íntima e privada. (BRUNO, 2013, p. 56) 

Trata-se de uma subjetividade que se constitui nesse exterior, nos dispositivos, e que 

projetam a imagem produzida – esta, sujeitada aos padrões hegemônicos – ou autoproduzida 

aos demais indivíduos da sociedade. 

A subjetividade produzida na e pela imagem, que carrega uma série de símbolos e cadeia 

de significantes, dialoga diretamente com a produção de subjetividades daqueles que a 

visualizam. Isso acontece com as capas de revista que promovem celebridades e seus estilos de 

vida. Ora, tendo um papel de veículo formativo, que é o caso das revistas femininas, podemos 

entender que tal fenômeno é ainda mais forte por estar na posição de convocador e fornecedor 

de pacote modalizadores. Feldman (2013) cita André Brasil (2010) para explicar que 

“contemporaneamente, a imagem se torna o lugar priorotário onde se performam formas de 

vida” (FELDMAN, 2013, p. 67). 

O corpo contemporâneo é adorado e adorado e laboriosamente esculpido como uma 
imagem que deve permanecer sempre lisa e polida; mas, ao mesmo tempo e pelos 
mesmos motivos, é rejeitado e sua materialidade orgânica, devendo se submeter 
constantemente a diversos procedimentos de expurgação ou purificação da própria 
corporeidade. O papel dos meios de comunicação nesses processos é primordial, numa 
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aliança tácita com o mercado e a tecnociência, pois a incessante irradiação de imagens 
e discursos midiáticos contribui para a disseminação dos padrões corporais 
hegemônicos, além de divulger o catálogo sempre em expansão de técnicas, produtos 
e serviços disponíveis para atingi-los, bem como a cartilha de riscos físicos e 
implicações morais que poderiam decorrer da sua temível inadequação. Certa 
moralização que propugna a “boa forma” se expande, assim, ocupando alguns espaços 
que foram liberados dos ditames mais antigos – como aqueles que suportavam uma 
parte considerável das normas disciplinadoras, por exemplo –, enquanto o espírito 
empreendedor de cada um é invocado para promover um gerenciamento que invista 
com sucesso em seu próprio “capital corporal”. (SIBILIA, 2013, p. 126-127)  

Abaixo, apresentamos o mapeamento das imagens das capas: 

 

Revista CLAUDIA 

 

Figura 3 – Revista CLAUDIA, edição de setembro/2014, Alinne Moraes. 

 

Figura 4 – Revista CLAUDIA, edição de outubro/2014, Fátima Bernardes. 

 

Quem é? Alinne Moraes (mãe) – Nascimento: 22/12/82.
Foto atual? Sim. Celebridade? Sim. Principal atividade? Atriz.
Relevância/pertinência com tema da edição? Nenhuma. Poderia se
qualquer outra modelo/artista.
O que aparece do corpo? Destaque para o rosto e cabelo. Aparece pouco
do corpo, mas o suficiente para perceber que trata-se de alguém em
forma. Atriz está sorrindo, mas mais do que o sorriso, o destaque está no
olhar, que demonstra certa superioridade e segurança.
Qual é a expressão? Segurança, poder e superioridade.

Quem é? Fátima Bernardes (mãe) – Nascimento: 17/9/62.
Foto atual? Sim. Celebridade? Sim.  
Principal atividade? Jornalista e apresentadora.
Relevância/pertinência com tema da edição? Nenhuma. Poderia se 
qualquer outra modelo/artista.
O que aparece do corpo? Corpo aparece da cintura para cima. Destaque
para colo e rosto. Mãos na cintura evidenciam a boa forma da 
apresentadora..
Qual é a expressão? Felicidade e plenitude. Sorriso bem acentuado.
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Figura 5 – Revista CLAUDIA, edição de novembro/2014, Débora Nascimento. 

 

Figura 6 – Revista CLAUDIA, edição de dezembro/2014, Lilia Cabral. 

 

Figura 7 – Revista CLAUDIA, edição de janeiro/2015, Glória Pires. 

 

Quem é? Débora Nascimento – Nascimento: 16/6/85.
Foto atual? Sim. 
Celebridade? Sim.  Principal atividade? Atriz.
Relevância/pertinência com tema da edição? Nenhuma. Poderia se 
qualquer outra modelo/artista.
O que aparece do corpo? Apesar de aparecer o colo e a roupa ser bem
justa e decotada, o destaque está no rosto e cabelo.
Qual é a expressão? Segurança e poder.

Quem é? Lilia Cabral (mãe) – Nascimento: 13/7/57.
Foto atual? Sim.  Celebridade? Sim.  Principal atividade? Atriz.
Relevância/pertinência com tema da edição? Nenhuma. Poderia se 
qualquer outra modelo/artista.
O que aparece do corpo? Colo e rosto com largo sorriso, mas o destaque é
para o rosto, pois a roupa cobre o que aparece do corpo da atriz.
Qual é a expressão? Felicidade e plenitude.

Quem é? Glória Pires (mãe) – Nascimento: 23/8/63.
Foto atual? Sim. Celebridade? Sim.  Principal atividade? Atriz.
Relevância/pertinência com tema da edição? Nenhuma. Poderia se 
qualquer outra modelo/artista.
O que aparece do corpo? Colo e rosto, com destaque para o largo sorriso
que parece ter movimento e até som de risada.
Qual é a expressão? Alegria transbordando.
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Figura 8 – Revista CLAUDIA, edição de fevereiro/2015, Gisele Bündchen. 

 

Figura 9 – Revista CLAUDIA, edição de março/2015, Adriana Esteves. 

 

Figura 10 – Revista CLAUDIA, edição de abril/2015, Fernanda Torres. 

 

Quem é? Gisele Bündchen (mãe) – Nascimento: 20/7/80.
Foto atual? Sim. Celebridade? Sim.  Principal atividade? modelo.
Relevância/pertinência com tema da edição? Gisele é uma mulher de 
sucesso, principal tema da capa, mas poderia se qualquer outra
modelo/artista com sucesso no lugar dela.
O que aparece do corpo? Rosto e cabelo são destaques. A falta de um rosto
sorrindo causa estranhamento.
Qual é a expressão? Tranquilidade, com seriedade e leveza, apesar das 
sombras da foto.

Quem é? Adriana Esteves (mãe) – Nascimento: 15/12/69.
Foto atual? Sim. Celebridade? Sim.  Principal atividade? Atriz.
Relevância/pertinência com tema da edição? Nenhuma. Poderia se 
qualquer outra modelo/artista.
O que aparece do corpo? Colo e rosto com sorriso, mas o destaque é para
o olhar sereno.
Qual é a expressão? Serenidade e poder.

Quem é? Fernanda Torres (mãe) – Nascimento: 15/9/65.
Foto atual? Sim. Celebridade? Sim.  Principal atividade? Atriz.
Relevância/pertinência com tema da edição? Um pouco. Fernanda Torres 
afirma na capa, que o casamento é feito de fases, e o tema “mudança" está
implícito, mas poderia se qualquer outra modelo/artista.
O que aparece do corpo? Colo e rosto com largo sorriso.
Qual é a expressão? Felicidade.
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Revista TPM 

 

Figura 11 – Revista TPM #146, edição de setembro/2014, Vagina. 

 

 

 

Figura 12 – Revista TPM #147, edição de outubro/2014, TV e a mulher. 

 

 

 

 

 

 

 

Quem é? Deborah Secco – Nascimento: 26/11/79.
Foto atual? Sim. Celebridade? Sim. Principal atividade? Atriz.
Relevância/pertinência com tema da edição? Deborah Secco afirma na capa,
que está numa fase de auto-conhecimento, e o tema da edição é sobre
conhecer melhor e falar sobre vagina, mas poderia se qualquer outra
modelo/artista no mesmo momento de vida. Entretanto, a posição do corpo
de roupa escolhidas são totalmente relevantes: a atriz usa cueca e está com a
mão dentro da cueca (dupla interpretação: pode estar se tocando, se
conhecendo, sentindo prazer sem ter vergonha disso OU pode estar imitando
um movimento masculino de “coçar o saco”).
O que aparece do corpo? Aparece a maior parte do corpo, com destaque para
a mão dentro da cueca. Outro destaque é o olhar de de prazer e desenvoltura
da atriz, que não perde a feminilidade por usar cueca e camiseta branca
larga.
Qual é a expressão? Dominação e poder.

Quem é? Betty Faria e personagem Bye Bye Brasil – Nascimento:
8/5/41.
Foto atual? Não. Celebridade? Sim.  Principal atividade? Atriz.
Relevância/pertinência com tema da edição? Tem relevância por ser
uma edição que discute a TV e a Mulher, e a imagem escolhida para a 
capa, traz a personagem de um filme Bye Bye Brasil.
O que aparece do corpo? Aparece o corpo inteiro, com roupa e posição
que sensualizam a mulher, mas parece mais uma crítica do que uma
tentativa de sensualizar a imagem da mulher.
Qual é a expressão? Tentativa de sedução.

Figura 12 – Revista TPM#147 edição de outubro/2014 (quadro elaborado pela autora)
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Figura 13 – Revista TPM #148, edição de novembro/2014, Aborto. 

 

 

Figura 14 – Revista TPM #149, edição de dezembro/2014, Casamento freestyle. 

 

 

Quem é? Leandra Leal / Gregorio Duvivier – Nascimentos: 8/9/82 / 
11/4/86.
Foto atual? Sim. Celebridade? Sim.  Principal atividade? Atriz / 
Comediante.
Relevância/pertinência com tema da edição? Os atores/modelos
escolhidos não são necessariamente relevantes. Poderiam ser outros. Mas 
as expressões, a roupa e frase estampada na blusa apresentam o tema da 
edição. No caso da Leandra Leal, a frase está justamente no ventre, pois
ela puxa a camiseta para baixo, dando destaque ao texto.
O que aparece do corpo? Aparece quase o corpo todo. Destaque para a 
frase estampada na camiseta e expressão séria dos modelos. Trazer um 
homem para esta capa, diz que o aborto não é um assunto ou preocupação
exclusivamente das mulheres.Qual é a expressão? Tom de seriedade.

Figura 13 – Revista TPM#148 edição de novembro/2014 (quadro elaborado pela autora)

Quem é? Sandra Annenberg – Nascimentos: 5/6/68.
Foto atual? Sim. Celebridade? Sim.  Principal atividade? Jornalista.
Relevância/pertinência com tema da edição? Além da questão principal, 
casamento freestyle, a edição fala sobre diversidade/alteridade e a 
possibilidade de fazer escolhas próprias, o que tem conexão com a entrevista
e posicionamento de Sandra Annenberg, porém poderia ser outra pessoa na
capa.  O que aparece do corpo? Sandra Annenberg em posição descontraída e 
alegre, fazendo uma bola com chiclete e apontando para isso, como se 
dissesse que tal atitude, geralmente feita por crianças/jovens, pode ser feita
por qualquer um em qualquer idade. Qual é a expressão? Leveza e alegria.

Figura 14 – Revista TPM#149 edição de dezembro/2014 e janeiro/2015 (quadro elaborado pela autora)

Quem é? Branca de Neve e sapo. Foto atual? Não dá para saber, mas a data da 
imagem não é relevante neste contexto. Celebridade? Não. 
Relevância/pertinência com tema da edição? A pertinência é total porque o 
príncipe sapo está cercado de três bonecas da Branca de Neve - podemos
entender que as três estão com ele, após ler o “carimbo" casamento freestyle.
O que aparece do corpo? Indica um relacionamento aberto.
Qual é a expressão? As bonecas da Branca de Neve têm a expressão tranquila.
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Figura 15 – Revista TPM #150, edição de fevereiro/2015, Ansiedade. 

 

Figura 16 – Revista TPM #151, edição de março/2015, Bunda. 

 

 

 

  

Quem é? Mallu Magalhães – Nascimento: 29/8/92.
Foto atual? Sim. Celebridade? Sim.  Principal atividade? Cantora e 
compositora.
Relevância/pertinência com tema da edição? Poderia ser qualquer outra
modelo/artista.
O que aparece do corpo? Aparece o corpo inteiro, em pose sensual, mas 
sem ser vulgar, apesar de ter as pernas bem abertas e a barriga de fora. O 
“rosto de menina” sobressai e quebra a sensualidade trazendo leveza.
Qual é a expressão? Tranquilidade e segurança.

Figura 15 – Revista TPM#150 edição de fevereiro/2015 (quadro elaborado pela autora)

Quem é? Uma mulher de costas. Foto atual? Não dá para saber. 
Celebridade? Não dá para saber. Relevância/pertinência com tema da 
edição? A mulhere poderia ser diferente, mas a composição da imagem é
pertinente ao tema da edição
O que aparece do corpo? Aparece o corpo todo (rosto cortado), de costas, 
com maiô estilo retrô e uma tag com a letra B, voltada para baixo, na altura
da bunda da modelo. Qual é a expressão? Não há, mas é como um levantar
de ombros. 

Figura 16 – Revista TPM#151 edição de março/2015 (quadro elaborado pela autora)

Quem é? Autum (fotógrafa norte-americana) com duas mulheres, nuas, de 
costas.
Foto atual? Não dá para saber. Celebridade? Não.  Principal atividade?
Fotógrafa.
Relevância/pertinência com tema da edição? A mulheres poderiam ser
diferentes, mas a composição da imagem é pertinente ao tema da edição.
O que aparece do corpo? Corpo inteiro das três modelos. A fotógrafa está
com roupas e de frente, abraçando as duas modelos, sem roupas, de costas -
dando destaque para as bundas nuas. 
Qual é a expressão? Leveza, descontração e diversão.
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Figura 17 – Revista TPM #, edição de abril/2015, Peso. 

 

 

Embora esteja claro que a análise das expressões das modelos das capas contribua com 

a pesquisa de forma subjetiva, optamos por mantê-la por entender que as expressões “clicadas” 

foram dirigidas/direcionadas durante a sessão de fotos. As expressões que sugerem felicidade, 

serenidade, poder, sucesso, seriedade, dominação ou plenitude, entre outras, reforçam 1) os 

padrões promovidos pelos textos verbais, 2) as convocações biopolíticas presentes, 3) 

participam da produção de sentidos gerada pelas capas analisadas e 4) dão, de certa forma, um 

testemunhal forte da possibilidade de concretização do estilo de vida promovido. É uma 

interpelação para um corpo dentro do padrão de sucesso que, nesse caso, no âmbito do não 

verbal, reforça o autocontrole, a autoconfiança e um poder de autogestão. 

Nas edições da revista CLAUDIA, sete das oito modelos são globais, todas são jovens, 

e sete das oito estão sorrindo. A única que não está sorrindo, Gisele Bündchen, transmite 

serenidade, leveza e um semblante de sucesso. Entendemos que as imagens foram manipuladas 

por Photoshop e softwares similares, prática comum e naturalizada no universo editorial e 

publicitário, entre outros, e que a relevância do tema central da edição com a modelo escolhida 

para ilustrar a capa é quase inexistente. Não que a celebridade selecionada não transmita os 

ideais promovidos na capa, mas poderia ser qualquer outra celebridade em seu lugar. 

Nas edições analisadas da revista TPM, quatro das dez capas apresentam modelos 

globais, quatro capas estampam pessoas que expressam felicidade ou um sorriso. A relevância 

das modelos escolhidos é maior na TPM, e, além disso, na maior parte das capas analisadas o 

contexto, a roupa, as posições e os gestos são totalmente relevantes para a apresentação e o 

Quem é? Pitty – Nascimento: 7/10/77. Foto atual? Sim.  
Celebridade? Sim.  Principal atividade? Cantora.
Relevância/pertinência com tema da edição? é relevante porque Pitty passou
por um problema de saúde e processo de redução de peso, mas poderia ter
sido outra pessoa/celebridade com história parecida. Mais do que falar de 
peso, parece que a edição fala em questionar padrões, mas corrobora o 
padrão promovido pelos discursos midiáticos ao colocar uma celebridade
bem magra (e mostrar isso como algo positivo que foi alcançado) em
destaque na capa.
O que aparece do corpo? Aparece das coxas para cima, num shorts curto que
mostra a tatuagem na coxa. A roupa branca e larguinha num corpo bem
magro, torna a aparência ainda mais magra.
Qual é a expressão? Conquista e superioridade.



70 
 

começo da reflexão sobre o tema central da edição, conforme podemos observar nos exemplos 

abaixo: 

Figura 18 – TPM #146 (setembro/2014) – Edição especial Vagina. 
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Figura 19 – TPM#149 (dezembro/2014) – Casamento freestyle. 

 

Figura 20 – TPM#151 (março/2015) – O lado B do Brasil. 

 

 
Figura 20 – Revista TPM#151 edição
de março/2015 – O lado B do Brasil

Figura 19 – Revista TPM#149 edição de 
dezembro/2014 – Casamento Free Stlyle
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Apesar de não haver recorrência de convocações biopolíticas clássicas, isto é, nos 

mesmos moldes das demais revistas femininas, e oferecimento de pacotes modalizadores, como 

veremos nos próximos capítulos, a TPM reforça o padrão de corpo esbelto e saudável com as 

modelos selecionadas para estampar suas capas. Para Sibilia (2013),  

A mídia se tornou um fator fundamental – sobretudo, os meios de comunicação 
gráficos e audiovisuais; e, mais recentemente, também as redes digitais interativas –, 
exercendo uma influência inusitada nas vidas individuais e na dinâmica coletiva da 
sociabilidade. Esse estímulo contribui, de modos tão ativos como complexos, para a 
própria moldagem das configurações corporais e subjetivas. Tornou-se habitual, por 
exemplo, definir a contemporaneidade como uma era na qual se vivencia um 
fenômeno original: o “culto ao corpo”. (SIBILIA, 2013, p. 126) 

Para a autora, tal fenômeno implica transformações na forma como o individuo vive a 

subjetividade corporificada. Ora, ao mesmo tempo em que o corpo cultuado passa a ter um 

papel de destaque, com maior cuidado e disciplinas de obtenção e manutenção da “boa forma”, 

esse mesmo indivíduo é compelido a seguir certas “crenças e valores que parecem desprezar 

sua condição carnal, tais como as teimosas mitificações da beleza, da saúde, da magreza e da 

juventude” (SIBILIA, 2013, p. 126). Para pertencer a esta sociedade e ser um indivíduo visível 

o corpo deve estar sempre em forma e envelhecer mantendo a juventude. Qualquer corpo fora 

do padrão, ou seja, fora de forma ou velho, beira a obscenidade e torna-se marginalizado. 

 

2.2.1.2 Textos das capas  

 

Para os textos verbais das capas analisadas, mapeamos uma planilha com todos os 

enunciados (Figuras 21 e 22) e fizemos uma categorizacão a partir da identificação de discursos 

similares que poderiam ser agrupados.  

  



Ano/Mês Destaque principal Comportamento Beleza Moda Saúde Diversos Destaque tag Relacionamento Modelo capa

14/Setembro
Viva mais FELIZ pesquisas e conselhos de especialistas para 
dar um up no amor, na saúde, no trabalho…

Mulheres do Brasil O segundo capítlo da nossa série sobre os 
marcos da vida.

+ Uma viagem reveladora com uma barqueira do Pará.

Segredos de Salão. Os melhores truques dos profissionais da 
beleza. 

Plano verão. Os alimentos e exercícios para começar já a 
entrar em forma.

Tesouros de Minas Gerais Tiradentes, Inhotim e dicas 
preciosas dos filhos famosos da terra.

Aqui tem! Um papo animado com o cake boss e um enontro 
com Alexandre Nero.

O que faz um amor durar? As mulheres e Belo Horizontem 
respondem.

Alline Moraes. Um novo olhar para o mundo depois da 
materinidade.

14/Outubro

É FESTA! Nossos convidados VIPS Fernanda Montenegro, 
Juliana Paes, Grazi Massafera, Lília Cabral, Thiago Lacerda, 
Robert Downey JR., Constanza Pascolato…

Mais feliz Lições de sabedoria de Oprah.

Filhos. Especialistas ensinama criar consumidores 
conscientes.

CLAUDIA mudou minha vida Histórias emocionantes de 
superação.

Salve seu cabelo. Solução para pontas duplas, fios ressecados 
e cor desbotada

+ Ideias de cortes e penteados.

Especial leitoras. Transformações de beleza 4 mulheres 
encontram a melhor versão de si mesmas. 42 saias incríveis (e que combinam com toda mulher). Dieta. Quem impede você de emagrecer. Edicão de aniversário 53 anos.

Fátima Bernardes. "Sou a prova de que mudar pode ser muito 
bom".

14/Novembro
SIM, você pode! Especialistas ensinam como se tornar mais 
autoconfiante e conseguir tudo o que quer.

Perdoar faz bem A reverenda inglesa Mpho Tutu mostra o 
valor de afastar as mágoas do coração.

E mais. O fim da birra das crianças.

Será que você é dependente digital? 

Cabelo de verão. Aposte nas luzes sombré, nas novas tranças, 
no wet hair, nos fios com texturas.

Combo antigordura. Os alimentos, os exercícios e os 
tratamentos mais eficazes para ficar linda até o verão - ainda 
dá tempo!

43 biquínis & maiôs Perfeitos para todos os tipos de corpo (e 
para todos os bolsos).

Rio DELÍCIA Bruno Gagliasso, Giovanna Antonelli e outros 
famosos entregam suas carioquices preferidas.

Aproveite melhor os pequenos espaços da sua casa.
Prêmio CLAUDIA. As vencedoras e as emoções da nossa 
festa. Débora Nascimento. "Quero ter o direito de me reinventar".

14/Dezembro

VIVA O NOVO! Um plano possível para você se reinventar 
no amor, na carreira, na vida financeira…e ser ainda mais 
feliz em 2015.

Bom conselho Mulheres de sucesso contam o que diriam a si 
mesmas aos 20 anos. 

E mais. Depoimento "Venci a anorexia e virei chefe de 
cozinha". 

Novidades no tratamento da depressão.
Linda & Loira Tudo que você precisa saber sobre os três tons 
do momentos - encontre o seu!

192 achados de moda Para arrasar nas festas e no verão: 
branco chique, vestidos leves, clutches de efeito…

O que a Bahia tem? Ivete Sangalo, Lázaro Ramos e outros 
famosos falam da magia de sua terra.

Um papo emocionante com Nicete Bruno e Beth Goulart.
Tradição e inovação Receitas e ideias de decoração para 
inspirar um Natal inesquecível. Lilia Cabral. "Gosto de pensar que o melhor está por vir".

15/Janeiro

PREVISÕES ASTROLÓGICAS 2015 O amor, a carreira e 
a saúde segundo Susan Miller, a astróloga mais famosa do 
planeta.

Sucesso garantido. Um plano para não desistir nunca dos seus 
sonhos.

A força da mulher nordestina. O talento para conduzir a 
família, inovar nos negócios, movimentar a economia…

E mais.  De volta à vida depois da separação. 

O que você pode fazer este ano pelo futuro do seu filho 

55 ACHADOS DE BELEZA BONS E BARATOS. TUDO 
ATÉ R$50.

Como conseguir o bronzeado perfeito.

Combo verão.Bermudas, shorts, bolsas, sapatos e outras 
peças-chave para ficar linda e fresquinha.

4 formas de atualizar o rabo de cavalo. O jeito certo de usar adoçantes. Uma conversa com a eterna musa Angelina Jolie.
Clima de bistrô Um menu do apresentador Olivier Anquier 
para reunir os amigos e a família.

Gloria Pires. "Equilíbrio é saber lidar com o que tira você do 
sério".

15/Fevereiro
VOCÊ PRONTA PARA O SUCESSO Ajuste o foco, dê 
mais valor às conquistas e experimente o poder do otimismo.

Parceria ideal. Os segredos para achar o sócio certo na hora 
de empreender.           

54 cortes de cabelo para quem quer fios curtos, médios ou 
longos (todos lindíssimos!).

Eu uso óculos. Como fazer a maquiagem que destaca seus 
olhos.

Vai com tudo! O clássico preto em looks fresquinhos. 

Os ventos que sopram do Nordeste. A moda descolada dos 
estilistas da região. As táticas anti-stress das cearenses.

Proteção total. Vacina também é coisa de adulto. Saiba quais 
são as indicadas pelos médicos.

Aposte no amor. Expert diz que os dias de hoje são perfeitos 
para a vida a dois e mostra como melhorar ainda mais as 
relações. Gisele Bündchen. Lições da top para ser feliz na carreira.

15/Março

MAIS TEMPO PARA VOCÊ Experts e pesquisa de 
CLAUDIA revelam como aproveitar melhor seu dia - com 
menos culpa e mais alegria.

Mulheres que inspiram. Três histórias libertadoras de 
autoconhecimento.

Fique linda Como usar e abusar da cor do momento no make.

Fique esperta O que pesar antes de uma mudança radical de 
beleza.

193 ideias de moda para a nova estação em diferentes estilos 
e faixas de preço.

Dieta. Os alimentos ideais e a hora certa de comer para não 
acumular gordura. 10 razões para amar ainda mais o RIO.

Mulheres que inspiram. Três relatos de amor do tipo "só 
tinha de ser com você". Adriana Esteves. "Eu encontrei o meu lugar no mundo".

15/Abril

CORAGEM PARA MUDAR O que levar em conta na hora 
de dar uma virada radical em momentos decisivos na carreira, 
no relacionamento e na vida em família.

E mais. O que querem os idosos? A resposta podenos ajudar a 
envelhecer melhor.

Cabelo cheio de saúde Para cada problema uma solução: 
repare os danos causados por secador, química e até poluição.

Chega de manchas! Os produtos que resolvem, os últimos 
tratamentos e o make para a cobertura perfeita.

Moda prática. Jeans para todos os tipos de corpo. Clássicos 
repaginados para usar no trabalho.

Conheça a slow medicine e entenda como ela pode ser útil a 
você.

É muito talento uai, os mineiros estão fazendo barulho no 
design, nas artes plásticas, na moda…

Diga não à obesidade infantil! Como convencer as crianças a 
sair do sofá e mexer o corpo.

Fernanda Torres. "O casamento é cheio de fases. Precisamos 
refazer o pacto a toda hora".



Ano/Mês Destaque principal Modelo capa

14/Setembro #146
Edicão especial VAGINA. Porque ela ainda é um grande tabu e 
outras questões ginecofóbicas.

A cientista Lygia da Veiga Pereira soletra sem vergonha:
 V-A-G-I-N-A. Cirurgia estética na vulva. Sério? Tati Bernardi deleta 27 xoxotas. O escritor Reinaldo Moraes e o cheirinho do amor. Modo de usar: peluda ou pelada? Clitóris, esse desconhecido.

Deborah Secco. A atriz cansou de ser (apenas) sexy: "estou numa 
fase de auto-conhecimento e está delicioso".

14/Outubro # 147

Especial Televisão. A TV E A MULHER. Um debate inédito (e 
quente) com Carolina Jabour, da Conspiração filmes; Daniela 
Mignani, do GNT; e Juliana Algañaraz, do Porta dos Fundos.

Perfil Fernanda Gentil, a nova queridinha do esporte da Globo: 
bem mais que um rostinho bonito. Ensaio. Paulinho Vilhena em trajes íntimos (e sem eles).

Eu, Badulaque. "Sou filha de comunistas e não me deixavam ver 
TV.

A perfirmance de Dima Roussef e Marina Silva no horário 
eleitoral.

Betty Faria. Da musa alternativa de Bye Bye Brasil à novela 
Boogie Oogie, sem perder a rebeldia: "sou uma senhora, não quero 
que encham o saco" .

14/Novembro #148

#PRECISAMOS FALAR SOBRE ABORTO CHEGA DE 

SILÊNCIO. Aborto é a questão feminina mais urgente e menos 
discutida no país. Leandra Leal, Alessandra Negrini, Gregorio 
Duvivier, Jean Wyllis, Marília Gabriela, Denise Fraga, Walter 
Salles e mais de 80 personalidades querem mudar isso. E você?

Páginas vermelhas. "Ser puta não me faz uma pessoa sem 
princípios". A garota de programa Lola Benvenutti conta tudo.

Profissão ouvir: o que uma manicure, um padre e a ouvidoria da 
NET aprendem ao escutar (de verdade!) os outros. Ensaio. Rômulo Arantes Neto. De cueca branca. Molhada. Badulaque apresenta: o vibrador vegano! Leandra Leal ou Gregorio Duvivier.

14/Dezembro #149

CASAMENTO FREE STYLE  A monogamia está em crise? 
Histórias de quem saiu do padrão e experimentou novos arranjos 
afetivos e sexuais.

Ensaio Pedro Scooby. Passa o dia na praia e na cachoeira com 
Autumn Sonnichsen.

Badulaque: retrospectiva 2014. Frases que não queríamos ter 
ouvido, palavras que não aguentamos mais e o pior tipo de selfie.

Páginas vermelhas. Sandra Annenberg.  "Não sou artista, sou 
jornalista". A âncora do Jornal Hoje fala sobre fama e machismo 
na televisão.

Há uma segunda versão de capa nesta edição: três bonecas da 
Branca de Neve com um sapo e destaque maior para o tema 
"casamento freestyle "

FÉRIAS

15/Fevereiro #150

MALLU MAGALHÃES. A vida em Portugal com Marcelo 
Camelo e a banda do mar, antidepressivos e a alegria como um 
dom: "sucesso é fazer as coisas, não ser reconhecida ou ganhar 
grana".

Ariana Huffington. A mulher mais influente do mundo digital faz 
uma pausa para meditar - e falar com a TPM.

Sexy carrot. Mohamad, o participante mais suculento do 
Masterchef, tira o avental.

Depois do acidente. Tetraplégica, a ex-ginasta olímpica Lais 
Souza fala do recomeço, da namorada e do tratamento com células-
tronco. BADULAQUE: Baixar a ansiedade com apps. Será?! Mallu Magalhães.

15/Março #151
Especial Bunda O LADO B DO BRASIL. O que a fixação 
nacional pela bunda diz sobre o país. Badulaque urgente: bunda na nuca é a nova barriga negativa.

Top list. As 12 bundas mais sexy da história: Cauã Reymond, 
Paulinho Vilhena, Bruno Gagliasso, Milhem Cortaz, Marlon 
Teixeira, Marcos Pasquim, Supla…

Desbunde. A atriz Martha Nowill conta como é não ter bunda no 
país do Carnaval.

S.O.S Medina. Cinco surfistas brasileiras na batalha contra o 
preconceito e a falta de apoio.

Páginas vermelhas. Autumn Sonnichsen. A mais surpreendente 
fotógrafa de nu feminino: "não é machista olhar para o corpo e 
achar bonito. As mulheres que fotográfo são donas de seus corpos, 
têm autonomia".

15/Abril #152
ESPECIAL PESO. Dietas, bullying, "corpo perfeito", programas 
de TV. Quanto a obsessão pelo peso pesa sobre nossas cabeças?

Páginas vermelhas. A pedido do pai, Sharon Azulay largou a 
escola para se dedicar ao emagrecimento. Seis anos depois da 
mortes dele, a herdeira da marca BlueMan confessa: "Só consegui 
perder 50 quilos depois que ele morreu".

Melancia grelhada? O crítico gastronômico Júlio Bernardo dá uma 
geral na enxurrada de programas culinários da TV brasileira.

Ensaio. O ator Rafael Losso tira a roupa (toda) e dá um baile de… 
leveza.

Badulaque: Nina Lemos faz detox de notícia e de comida e 
sobrevive para contar.

Enfim, leve. Pitty Fala de dor, morte, traição, seu äno infernal" e 
como deixou tudo isso pra trás: "o que não me destruiu me 
fortaleceu.
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Na revista CLAUDIA, foi possível identificar categorias recorrentes em todas ou quase 

todas as edições. São elas: 

• Destaque principal (presente nas oito edições analisadas) – envolve temas 

relacionados a sucesso, empoderamento e superação. 

• Comportamento (presente nas oito edições analisadas) – envolve temas 

relacionados a trabalho, filhos, superação e felicidade. 

• Beleza (presente nas oito edições analisadas) – envolve discursos práticos e 

diretos de como tornar-se mais bonita e atraente. 

• Moda (presente em sete das oito edições analisadas) – envolve discursos práticos 

e diretos com guias de como usar vestimentas para cada momento da vida. 

• Saúde (presente em três das oito edições analisadas) – envolve temas de saúde 

com guias para alcançar a beleza corporal dentro dos padrões hegemônicos. 

• Diversos (presente em quatro das oito edições analisadas) – composta por 

discursos relacionados a temas regionais sobre culinária, turismo, arte etc. 

• Relacionamento (presente em duas das oito edições analisadas) – aborda temas 

de relacionamento amoroso entre homem e mulher. 

• Depoimento modelo capa (presente nas oito edições analisadas) – destaca uma 

frase da entrevista da modelo da capa. 

• Destaque tag (presente nas oito edições analisadas) – promove temas variados e 

possui um formato padrão, conforme exemplos abaixo, marcados com um box 

vermelho: 

 

Figura 23 – Exemplos do formato da categoria “tag” na Revista CLAUDIA. 
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Antes de seguir com a análise, é importante perceber que muitos enunciados à primeira 

vista parecem uma categoria diferente, mas podem ser agrupados na categoria 

“comportamento”. Até porque, de acordo com a definição do Dicionário Houaiss, 

comportamento é “1) ato ou efeito de comportar-se, 2) procedimento de alguém face a estímulos 

sociais ou sentimentos e necessidades íntimos ou uma combinação de ambos, 3) maneira de 

proceder de uma pessoa em relação a outra(s), esp. de referência às regras de boas maneiras” 

(HOUAISS, 2009, p. 506). 

Assim, destacamos e explicamos alguns pontos:  

• Na categoria “destaque principal”, sete dos oito discursos são sobre 

comportamento – principalmente superação: “Viva mais feliz. Pesquisas e conselhos de 

especialistas para dar um up no amor, na saúde, no trabalho…” (CLAUDIA set./2014), 

“Sim, você pode! Especialistas ensinam como se tornar mais autoconfiante e conseguir 

tudo o que quer” (CLAUDIA nov./2014), “Viva o novo! Um plano possível para você 

se reinventar no amor, na carreira, na vida financeira… e ser ainda mais feliz em 2015” 

(CLAUDIA dez./2014), “Previsões astrológicas 2015. O amor, a carreira e a saúde 

segundo Susan Miller, a astróloga mais famosa do planeta” (CLAUDIA jan./2015), 

“Você pronta para o sucesso. Ajuste o foco, dê mais valor às conquistas e experimente 

o poder do otimismo” (CLAUDIA fev./2015), “Mais tempo para você. Experts e 

pesquisa de CLAUDIA revelam como aproveitar melhor seu dia – com menos culpa e 

mais alegria” (CLAUDIA mar./2015) e “Coragem para mudar. O que levar em conta na 

hora de dar uma virada radical em momentos decisivos na carreira, no relacionamento 

e na vida em família” (CLAUDIA abr./2015). 

• Na categoria “depoimento modelo capa”, os oito discursos também são sobre 

comportamento: “Alline Moraes. Um novo olhar para o mundo depois da maternidade” 

(CLAUDIA set./2014), “Fátima Bernardes. ‘Sou a prova de que mudar pode ser muito 

bom’” (CLAUDIA out./2014), “Débora Nascimento. ‘Quero ter o direito de me 

reinventar’” (CLAUDIA nov./2014), “Lilia Cabral. ‘Gosto de pensar que o melhor está 

por vir’” (CLAUDIA dez./2014), “Glória Pires. ‘Equilíbrio é saber lidar com o que tira 

você do sério’” (CLAUDIA jan./2015), “Gisele Bündchen. Lições da top para ser feliz 

na carreira” (CLAUDIA fev./2015), “Adriana Esteves. ‘Eu encontrei o meu lugar no 

mundo’” (CLAUDIA mar./2015) e “Fernanda Torres. ‘O casamento é cheio de fases. 

Precisamos refazer o pacto a toda hora’” (CLAUDIA abr./2015). 
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• Na categoria “destaque tag”, três dos oito discursos são sobre comportamento: 

“Tradição e inovação. Receitas e ideias de decoração para inspirar um Natal 

inesquecível” (CLAUDIA dez./2014), “Clima de bistrô. Um menu do apresentador 

Olivier Adquire para reunir os amigos e a família” (CLAUDIA jan./2015), e “Diga não 

à obesidade infantil! Como convencer as crianças a sair do sofá e mexer o corpo” 

(CLAUDIA abr./2015). 

• As três chamadas da categoria relacionamento também devem ser agrupadas em 

comportamento: “O que faz um amor durar? As mulheres de Belo Horizonte 

respondem” (CLAUDIA set./2014), “Aposte no amor. Expert diz que os dias de hoje 

são perfeitos para a vida a dois e mostra como melhorar ainda mais as relações” 

(CLAUDIA fev./2015), e “Mulheres que inspiram. Três relatos de amor do tipo ‘só tinha 

de ser com você’” (CLAUDIA mar./2015). 

 

Gráfico 1 – Estatística das categorias encontradas nas edições analisadas da Revista CLAUDIA. 

 

Fonte: Autora. 

Agrupadas, as chamadas sobre comportamento, emergem com mais intensidade que as 

chamadas sobre moda, beleza, saúde e diversos somadas (43 vs. 39). E não podemos deixar de 

pensar que as demais categorias também se encaixariam em comportamento se fossem 
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Figura 24 – Estatística das categorias encontradas nas edições analisadas da Revista CLAUDIA
(gráfico elaborado pela autora).
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entendidas como manuais de conduta para vestimenta, cuidado com o corpo, etiqueta e 

comidinhas da moda para receber convidados em casa. Também são formas de conduta, de 

comportamento, ensinadas e promovidas por publicações que não perderam seu papel de guia 

de conduta para a mulher brasileira. Muitas revistas femininas ainda seguem o mesmo modelo, 

ainda formam “damas” e mulheres “corretas”, que seguem o padrão desde 1890: “a linguagem 

não serve só para relatar ou descrever. A linguagem diz as coisas. E a imprensa feminina, sendo 

linguagem, diz a mulher. Ela produz formas, considerações que não aparecem à primeira vista” 

(BUITONI, 2009, p. 11). 

A personagem Cláudia, criada com chamadas reais para ilustrar o tema e iniciar a 

reflexão desta dissertação, não parece viver um contexto de convocação diferente dos séculos 

XIX ou XX. Segundo Buitoni (2009), “desde o século XIX, as publicações femininas brasileiras 

traziam elementos da moda, auxiliando no processo de democratização do gosto” (p. 12), e o 

mesmo acontece hoje em dia com a democratização não apenas da moda, mas dos tipos de 

corpos, alimentos ingeridos e a melhor forma de cuidar dos filhos, pois “trabalhando com estilos 

e trânsito de mercadorias, funcionavam – e funcionam – como agentes de uniformização” 

(BUITONI, 2009, p. 12). Mas essa uniformização acontece apenas no discurso e no plano 

aspiracional, porque nem toda leitora de uma revista como a CLAUDIA, por exemplo, tem o 

mesmo poder aquisitivo, e as convocações passam pelas práticas de consumo. 

Percebemos que mudaram as convocações promovidas – verdades construídas –, mas a 

busca pelo padrão hegemônico continua batendo à porta de grande parte das mulheres. Pode 

parecer estranho questionar hoje em dia uma “barriga sequinha” em duas semanas, mas em um 

trecho da revista Ilustração Brasileira, de 1944, muitas pessoas achariam um absurdo um 

discurso pró-cigarro: 

Ao lado de um desenho de mulher vestida de tailleur e fumando, a sugestão 
imperativa: “Entretanto, se não lhe fosse dado fumar, acredite que à sua elegância 
faltaria alguma cousa, pois o cigarro é o frecho essencial à silhueta grácil da mulher 
moderna”. Os tempos mudaram, os sinais foram trocados: fumar não significa 
modernidade nem elegância; as razões de saúde se impuseram. (BUITONI, 2009, p. 
12)  

Ora, o que será um absurdo? A saga pela barriga sequinha, a apologia ao cigarro ou 

seguir a vida sem questionar verdades construídas? 

Diferente do mapeamento de CLAUDIA, para TPM não foi possível identificar 

categorias presentes em todas as edições porque a forma de apresentação e a linha editorial da 

TPM são diferentes: geralmente, cada edição traz um tema central que é abordado e 

desenvolvido em diferentes seções da revista. Por exemplo, na edição de setembro/2014 (#146), 
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a TPM traz as seguintes chamadas na capa: “Edição especial: VAGINA. Por que ela ainda é 

um grande tabu e outras questões ginecofóbicas”, “A cientista Lygia da Veiga Pereira soletra 

sem vergonha: V-A-G-I-N-A”, “Cirurgia estética na vulva. Sério?”, “Tati Bernardi deleta 27 

xoxotas”, “Modo de usar: peluda ou pelada?”, “Clitóris, esse desconhecido”, “Deborah Secco. 

A atriz cansou de ser (apenas) sexy: ‘estou numa fase de autoconhecimento e está delicioso’”. 

Ou na edição de fevereiro/2015 (#150), que a TPM traz as seguintes chamadas na capa: “Mallu 

Magalhães. A vida em Portugal com Marcelo Camelo e a banda do mar, antidepressivos e a 

alegria como um dom: ‘sucesso é fazer as coisas, não ser reconhecida ou ganhar grana’”, 

“Arianna Huffington. A mulher mais influente do mundo digital faz uma pausa para meditar e 

falar com a TPM”, “Depois do acidente. Tetraplégica, a ex-ginasta olímpica Lais Souza fala do 

recomeço, da namorada e do tratamento com células-tronco”, “Badulaque: baixar a ansiedade 

com apps. Será?!”. 

Pode ser saúde, comportamento, cultura etc., mas não há um padrão ou recorrência de 

categorias. Entretanto, foi possível notar que 1) na maioria das vezes, há uma frase da entrevista 

da modelo da capa, e tal depoimento tangencia temas de comportamento e superação (formato 

também praticado pela revista CLAUDIA), e 2) uma seção é mensalmente promovida na capa: 

ensaio sensual masculino – na reflexão proposta para esta dissertação não aprofundaremos esta 

questão, mas deixamos aqui algumas perguntas que ficam evidentes: por que a sensualização 

do corpo masculino? Por que tal sensualização se dá nos mesmos moldes de revistas 

masculinas, ou seja, uma replicação da forma como o homem vê a mulher? Será que mulheres 

acham sensual ver o homem (ou mesmo outra mulher ou um(a) transgênero) como objeto, ou 

esta é mais uma forma de questionamento? 

Por ter edições temáticas, podemos entender que o corpo editorial da TPM aborda o 

mesmo tema por diferentes ângulos, e de forma mais profunda. Também foi possível perceber, 

com o mapeamento, que não há dicas de conduta ou chamadas para receitas de felicidade e 

sucesso. Há, sim, um questionamento constante em todas as edições: “Modo de usar: peluda ou 

pelada?” (TPM #146), “Perfil Fernanda Gentil, a nova queridinha do esporte da Globo: bem 

mais que um rostinho bonito” (TPM #147), “#Precisamos falar sobre aborto. Chega de silêncio. 

Aborto é a questão feminina mais urgente e menos discutida no país” (TPM #148), “Casamento 

freestyle. A monogamia está em crise? Histórias de quem saiu do padrão e experimentou novos 

arranjos afetivos e sexuais” (TPM #149), “Baixar a ansiedade com apps. Será?!” (TPM #150), 

“A mais surpreendente fotógrafa de nu feminino: ‘não é machista olhar para o corpo e achar 

bonito. As mulheres que fotografo são donas de seus corpos, têm autonomia” (TPM #151) e 
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“Dietas, bullying, ‘corpo perfeito’, programas de TV. Quanto a obsessão pelo peso pesa sobre 

nossas cabeças?” (TPM #152). 

Olhando para os dois mapeamentos, é possível perceber que uma publicação chama a 

leitora para uma conversa, e para refletir ou questionar situações e padrões, enquanto a outra 

publicação não induz ao questionamento exterior, mas sim a um questionamento e 

autodiagnóstico interior para fazer uma avaliação se sua vida, seu corpo, seu trabalho e sua 

família estão dentro dos padrões esperados e considerados de “sucesso” na sociedade na qual 

vivemos. Há um questionamento dos padrões impostos versus um questionamento do cuidado 

de si para alcançar um padrão “ideal” de mulher. 

[…] há um paradoxo implícito no discurso dessas publicações: tentar abrir brechas 
para a transformação de padrões e publicar páginas e páginas de anúncios de 
cosméticos e artigos de luxo, aconselhar dietas, apontar celebridades como imagem 
ideal e modelo de comportamento. Como fazer uma revista vendável e ser 
“femininamente" correta? Algumas tentativas como a americana Ms. e a brasileira 
TPM são prova de que é possível trilhar outros caminhos. (BUITONI, 2009, p. 14) 

Tais pontos serão abordados de forma mais profunda ao longo do trabalho. 

 

2.3 DE ONDE PARTIMOS 

 

Partimos de um cenário já amplamente mapeado, e muito bem analisado por estudiosos 

do campo da Comunicação, como Buitoni, Hoff, Prado e Carolina Lôbo, que já foram e serão 

citados, e terão seus trabalhos abordados aqui para contextualizar nosso ponto de partida. 

Conforme já abordado anteriormente, não foi nosso objetivo fazer um comparativo entre 

revistas, mas partir das convocações encontradas para refletir como são mobilizadas as 

estratégias de comunicação e consumo nos discursos de convocação biopolítica de revistas 

femininas. 

Partimos das formas de representacão já encontradas para, junto com a análise dos 

corpora selecionados, responder ao questionamento: como são mobilizadas as estratégias de 

comunicação e consumo nos discursos de convocação biopolítica das revistas femininas 

analisadas? Queremos, com base nos discursos produzidos e circulados por essas revistas, 

refletir e problematizar as convocações biopolíticas, para entender como as estratégias de 

Comunicação e Consumo são mobilizadas na produção desses discursos. 

Na segunda edição (2009) – revista, atualizada e ampliada – de seu livro Mulher de 

papel: a representação da mulher pela imprensa feminina brasileira, Buitoni se diz ainda em 
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busca dessa mulher impressa, afirma que até os anos 1980 faltavam mulheres reais nas páginas 

de revistas femininas e, por fim, se questiona se as mulheres de verdade passam a aparecer nas 

publicacões circuladas nas décadas de 1980 e 1990. 

As revistas femininas, que desde o século XIX eram agentes do processo de 

democratizacão dos gostos e comportamentos das mulheres brasileiras, continuam com esse 

papel de uniformização da vida e do consumo. Para a autora, essas duas décadas mostraram sim 

algumas mulheres de verdade – apesar de ela afirmar não se reconhecer em nenhuma publicação 

e sentir que não há revista para a mulher madura –; os anos 1980 consolidaram uma imagem de 

mulher que vinha sendo produzida: a adolescente leitora e consumidora; os anos 1990 

trouxeram temas reais e problemas para serem discutidos, entretanto a questão do corpo e da 

beleza “incidiram em direcionamentos cerceadores. (…) Passou-se para a invasão corporal, que 

é aceita como natural e se transformou em objeto de desejo de milhares de adolescentes 

brasileiras” (BUITONI, 2009, p. 15). 

Buitoni cita a obra de Evelyne Sullerot para explicar os dois planos de desenvolvimento 

da imprensa feminina na França: o plano dos “deveres”, para tratar da moda e das convenções 

gerais, com o objetivo de auxiliar mulheres a terem comportamentos e gostos desejados pelos 

homens, e o plano dos “direitos”, que trata da condicão feminina e mostra, em seus discursos, 

a preocupação com os direitos da mulher. Esses dois planos foram e são encontrados na 

imprensa feminina brasileira. Assim como na França, e em diversos países, no Brasil, a 

imprensa feminina moderna nasceu dessa mesma mistura: deveres e direitos. 

O tipo de leitora visada também foi mudando ao longo dos anos. Ainda segundo a 
autora (Sullerot), existem três fases na imprensa feminina francesa que passou 
sucessivamente pela dama, pela mulher e pela dona de casa consumidora. Os jornais 
de moda, mais chegados às futilidades, tratavam sua leitora formalmente: dames… 
(…) Em meados do século XIX, as preocupações feministas tomavam mais fôlego. 
Algumas mulheres que defendiam utopias começaram a participar de publicações ou 
fundá-las. (…) Com o século XX, a leitora francesa vai passar de “mulher” a “dona 
de casa consumidora”, segundo Sullerot. Lentamente, haverá menos trabalhadoras no 
campo; e nas fábricas, mais secretárias e funcionárias. (BUITONI, 2009, p. 187-189) 

Outro padrão que encontramos nos textos da imprensa feminina é a função conativa, 

“que torna tão envolvente o texto dedicado à mulher” (BUITONI, 2009, p. 191). Com o discurso 

voltado para a leitora, o uso do você torna o diálogo “leitora-discurso midiático” mais próximo 

e direcionado, como se a revista estivesse falando para a pessoa!  

Vós, tu, você: o texto na imprensa feminina sempre vai procurer dirigir-se à leitora, 
como se estivesse conversando com ela, servindo-se de uma intimidade amiga. Esse 
jeito coloquial, que elimina a distância, que faz as ideias parecerem simples, 
cotidianas, frutos do bom senso, ajuda a passar conceitos, cristalizar opiniões, tudo de 
um modo tão natural que praticamente não há defesa, A razão não se arma para uma 
conversa de amiga. Nem é preciso raciocinar argumentos complicados: as coisas 
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parecem que sempre foram assim. Ou então é apenas mais um momento de emoção, 
cujo único requisito é sentir junto. (BUITONI, 2009, p. 191) 

A seção editorial da revista CLAUDIA foi nomeada “Eu e você”. Nesse espaço, a 

diretora de redação da revista chama a leitora para um papo próximo, em tom informal e 

amigável, contando experiências da vida pessoal que estão relacionadas aos temas abordados 

naquela edição – geralmente, o tema principal da capa não é abordado nos editorias da revista 

CLAUDIA. Nessa atmosfera, o texto aponta os assuntos mais importantes, os questionamentos 

que devem ser feitos e possíveis caminhos e soluções que CLAUDIA foi pesquisar 

especialmente para você, leitora. Além disso, todos os editoriais trazem a questão da revolução 

interior, da superação e do imperativo do novo para ser sempre e cada vez mais feliz. 

Os discursos modalizadores (PRADO, 2013), apresentados e discutidos no Capítulo 1, 

aliados à função conativa, são discursos de convocação poderosos, que geram uma autoanálise, 

quase que inconsciente, para tentativa de identificação de adequação ao padrão promovido, ao 

estilo de vida da mulher feliz, bela, saudável e bem-sucedida, estampada na capa da revista. São 

discursos que constroem padrões aceitos e, indiretamente, criam o padrão não aceito, diferente, 

que deve ser excluído ou evitado. 

A regularidade é enraizada no princípio subjacente de sucesso ligado ao Mercado. Há 
uma fórmula geral para esse sucesso, que vale para todos os grupos e para a maioria 
das revistas, postas poucas exceções: a vida vale a pena para os que têm autodisciplina 
em termos de uma vida saudável, dirigida ao sucesso pessoal, dentro da carreira, 
mantendo equilíbrio, saúde e desejo, e para tal é necessário consumir os objetos 
culturais específicos e adequados, dentro do segmento social em que essa “pessoa” se 
projeta. Consumir um objeto não é simplesmente comprá-lo, mas saber onde fazê-lo, 
como escolhê-lo, como e quando usá-lo. (PRADO, 2011, p. 52) 

Segundo Lôbo (2015, p. 17), a revista feminina é, por excelência, um convocador, 

quando se coloca no papel de ser “alguém que busca direcionar a vida da leitora”. Por meio dos 

contratos comunicacionais e discursos modalizadores, a revista convoca a leitora ao consumo 

“não apenas de produtos e serviços, mas para a adesão a um estilo de vida” (LÔBO, 2015, p. 

17). 

Os temas das revistas variam de acordo com a época. Dulcília Buitoni (1986) 
condensa em três eixos: moda, casa e coração. A autora resume numa linguagem mais 
poética: o vestir, o morar e o sentir. O vestir inclui as seções de moda e beleza. O 
morar traduz-se nos cuidados com a casa, a decoração, o bem-estar dos moradores – 
o cuidar que a sociologia chama de care. O sentir refere-se a temas ligados ao coração, 
seja em relacionamentos de casais, entre mães e filhos ou formas de se relacionar com 
o mundo. (LÔBO, 2015, p. 18) 

A função conativa que, de acordo com Buitoni e outros estudiosos, é a preferida da 

imprensa feminina, não está presente em 100% dos textos, mas seu ideal se faz presente na 

maioria das vezes, mesmo que implicitamente. Colocamos aqui alguns exemplos da revista 
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CLAUDIA de 1976, apresentados no livro Mulher de papel: a representação da mulher pela 

imprensa feminina brasileira, e, logo na sequência, alguns exemplos dos corpora desta 

pesquisa – anos 2014 e 2015: 

- Você, que é jovem e do tipo esportivo, deve aproveitar estas sugestões para uma 

maquiagem a jato, 1976; 

- Você sempre quis ter plantas decorando a casa. Mas por que será que as suas não 

vão para a frente? 1976; 

- Conselhos para quem quer um filho, 1976; 

- Como perder peso sem fazer dieta, 1976; 

- Especialistas ensinam como se tornar mais autoconfiante e conseguir tudo o que 

quer, 2014; 

- Os alimentos ideais e a hora certa de comer para não acumular gordura, 2015; 

- O jeito certo de usar adoçante, 2015; 

- Como convencer as crianças a sair do sofá e mexer o corpo, 2015; 

- Ajuste o foco, dê mais valor às conquistas e experimente o poder do otimismo, 

2015. 

Buitoni (2009) explica que, a partir da década de 1940, a imprensa feminina fortaleceu 

ainda mais seu papel de consultoria para as escolhas de consumo de suas leitoras, e, inclusive, 

nomeia esse período como a “era da consumidora”, e questiona se tal comportamento não é 

resultado de uma preparação que vinha acontecendo há séculos por meio de discursos e 

convocações: “o ser feminino interessa apenas pela sua capacidade de consumir, 

reconhecidamente maior (ou será que foi preparada durante séculos para isso?) que a do 

homem” (BUITONI, 2009, p. 194). Assim, mais do que informação, cultura ou entretenimento, 

as publicações femininas passam a ser um grande “catálogo de anúncios” que apresenta uma 

ou outra matéria, apenas para justificar sua classificação como revista ou imprensa. 

Nesse processo, entendemos que a presença da revista feminina como uma amiga é 

intensificada: “a amiga ensina como ficar mais bonita, como andar na moda, como segurar o 

marido com pratos saborosos e um sorriso no rosto. A amiga começa a discutir sexo, dá 

conselhos, explica as coisas. A amiga diverte, consola, faz companhia, participa da sua 

intimidade, pois lhe chama de você” (BUITONI, 2009, p. 194). Isso acontece ainda hoje: o 



84 
 

posicionamento como a “amiga”, os conselhos de conduta, os guias para obter sucesso e 

felicidade via práticas de consumo. 

 

2.3.1 Os ideais promovidos pelas revistas femininas 

 

Buitoni nos explica que a imprensa feminina representa a mulher de acordo com seus 

papéis sociais básicos: dona de casa, esposa, mãe, amante, executiva, consumidora, dependendo 

do momento histórico – bem como da necessidade política, social e econômica da época. “Cabe 

ao estilo de época o cetro das modificações nos textos em que a mulher entre como sujeito ou 

objeto. Podemos observar alguma revolução no processo metafórico em relação à forma da 

expressão; mas a forma do conteúdo permanece a mesma” (BUITONI, 2009, p. 200). Esses 

papéis sociais básicos pertencem a paradigmas que determinam as qualidades e defeitos 

associados às representações de mulher produzidas e circuladas na mídia. 

Na pesquisa desenvolvida pela autora, os tipos de mulher encontrados na imprensa 

feminina foram: 

1900 – a mulher é o oásis no deserto (e várias comparações semelhantes); 
1910 – a mulher é a mãe que sofreu com a Guerra; 
1920 – a nova mulher é sacerdotisa da beleza; 
1940 – a mulher é um dos tipos psicológicos personificados por artistas de cinema; 
1950 – a mulher é esperta o bastante para não ofuscar ou cansar o namorado; 
1960 – a mulher é a dona de casa que começa a descobrir sua insatisfação; 
1970 – a mulher é a garota livre que passa um dia de chuva com o amado; 
1980 – a mulher é a adolescente que escreve sobre o seu dia a dia/a mulher tem de 
seguir modelos de beleza; 
1990 – a menina tem de se proteger na transa/a mulher sexy sabe sugerir o uso de 
camisinha. (BUITONI, 2009, p. 200-201) 

Lôbo (2015) fez uma análise atual das revistas CLAUDIA e TPM, que utilizaremos aqui 

para continuar a contextualização dos ideais promovidos e do comparativo entre as revistas que 

compõem os corpora desta pesquisa. Conforme explicado anteriormente, tal contextualização 

é apresentada como ponto de partida para a análise proposta. Segundo a autora, a proposta 

inicial da revista CLAUDIA, em 1961, era participar da vida da mulher casada em seus lares e 

tarefas domésticas. Porém, a publicação foi além, e abordou assuntos polêmicos e importantes 

do universo feminino: pílula anticoncepcional e aborto.  

No período dos corpora desta pesquisa, a revista CLAUDIA, apesar de continuar dando 

mais atenção às mães, ainda de acordo com os estudos de Lôbo, não se restringe apenas às 

mulheres casadas. O foco é o equilíbrio entre o cuidado com os filhos e o trabalho, além de 
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abordar os temas tradicionais desse tipo de publicação: moda, beleza, saúde, relacionamento, 

família, decoração, lazer. 

As mulheres são 94% das leitoras e a faixa etária principal é formada por pessoas 
acima de 50 anos (32%), seguida de 24% com pessoas entre 25 e 34 anos. A faixa 
entre 35 e 44 configura 19%. Logo em seguida, com 10%, está a faixa etária de 20 a 
24 anos e com apenas 9%, pessoas de 45 a 49 anos. Há também um percentual residual 
de adolescentes entre 15 e 19 anos e 2% entre 10 e 14 anos. Quanto às classes sociais, 
52% das leitoras pertencem à classe “B”, 28% à “C”, 17% à “A” e 3% à “D”. A classe 
“E” é de 0%. (LÔBO, 2015, p. 20) 

Lôbo ainda aponta que apesar de a revista intitular-se “a marca porta-voz da mulher 

brasileira, independente de sua idade, classe social ou região” (LÔBO, 2015, p. 19 apud mídia 

kit Editora Abril), tais pontos não são necessariamente verdade, pois 56% de suas leitoras estão 

na região Sudeste. 

A presença de celebridades nas capas é uma constante, 

Modelos, atrizes, celebridades e personalidades públicas figuraram na capa da 
publicação. Ainda hoje as atrizes predominam nas capas. (…) A estrela da capa 
também concede uma entrevista na qual normalmente são propostas questões sobre 
amor, relacionamento, projetos profissionais, filhos e sua “receita” de sucesso, que 
inclui dicas às leitoras de como ser uma mulher multitarefas: como lidar com as 
necessidades do trabalho e as atividades domésticas, em especial, o cuidado com os 
filhos. Tais modalizações são marcas registradas nas páginas e capas das publicações 
do gênero. (LÔBO, 2015, p. 22) 

Esse discurso modalizador, que apresenta produtos e serviços capazes de fornecer 

felicidade, beleza, sucesso e bem-estar, promove, na verdade, um estilo de vida. O estilo de 

vida é o principal “produto” promovido pelas revistas femininas. 

Há as capas que abrigam mapas cognitivos baseados concomitantemente na realização 
profissional e pessoal. A questão da dupla jornada de trabalho é um dos temas 
recorrentes a partir dos quais o enunciador convoca ao equilibrio e ensina como 
manter tudo sob controle. O foco do discurso não está mais no imperativo. Agora a 
enunciadora recorre aos tecnólogos do discurso (psicólogos, cientistas, professores) e 
à experiência (de sucesso) de outras mulheres, que atuam na reportagem como 
modelos de conduta. Através desses enunciados dá-se a modalização. (LÔBO, 2015, 
p. 24) 

O discurso das capas é reiterado de forma poderosa pelas celebridades que as ilustram: 

exemplos vivos de um estilo de vida de felicidade, sucesso (pessoal e profissional), beleza e 

saúde. Possível para qualquer mulher! Ou pelo menos para qualquer mulher leitora de 

CLAUDIA, afinal “a mulher de CLAUDIA consegue ter tudo e ser feliz” (LÔBO, 2015, p. 26). 

À semelhança das receitas de culinária, que mandam misturar ovos e farinha, sempre 
no imperativo, as matérias de moda, beleza, decoração etc. não passam de receituário 
que usam o mesmo modo verbal, dando as diretrizes para ser bonita, bem-vestida e 
morar bem. Tudo vira receita de como se deve fazer para ser o modelo de mulher 
apresentado. (BUITONI, 2009, p. 192)  
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A revista TPM vai em direção oposta. Há 14 anos no mercado, teve seu projeto 

idealizado após uma pesquisa de mercado que apontou interesse de mulheres pela revista 

masculina TRIP. TPM, Trip Para Mulheres, diferente de outras publicações femininas, informa 

o grau de escolaridade de suas leitoras – 88% têm ensino superior completo – e não informa 

sua classe social – “informação que fica subentendida ao destacar o nível de escolaridade” 

(LÔBO, 2015, p. 39). O público leitor de TPM é mais jovem: “60% apresentam entre 26 e 35 

anos. Os outros 40% estão assim distribuídos: 1% com até 18 anos, 25% entre 19 e 25 anos e 

14% com 36 anos ou mais” (LÔBO, 2015, p. 39). 

Também apresenta celebridades em suas capas, mas estas geralmente estão relacionadas 

ao tema da edição e há um cenário para ajudar a “contar a história” ou “criar o clima” para o 

tema que será apresentado. Suas edições, 11 por ano – mas alguns meses com duas ou três 

versões de capa – são temáticas, “recurso não utilizado nas publicações voltadas para o público 

feminino” (LÔBO, 2015, p. 40). 

Lôbo aborda o manifesto TPM, lançado em 2012, com um questionamento às mulheres: 

“Você é livre? Mesmo?”. Tal conteúdo não será analisado nesta pesquisa, mas é importante 

apresentá-lo aqui para revisitar os discursos promovidos e defendidos pela TPM, esses sim 

serão analisados no quarto capítulo desta dissertação. O manifesto questiona as convocações 

feitas pelas revistas femininas e coloca um novo discurso em circulação. Lôbo agrupou os 

questionamentos em quatro temas: maternidade, relacionamento-sexo, moda-beleza-corpo e 

trabalho doméstico, apresentados na figura abaixo: 
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Figura 24 – Manifesto TPM. 

 

Fonte: LÔBO, 2015, p. 42. 

 

Ao analisar o discurso do Manifesto TPM, Lôbo retoma o “mito do eterno feminino”, 

de Beauvoir, pois as imagens selecionadas e o discurso questionado “apontam para a 

cristalização do gênero na figura das mulheres dos anos 1950 e 1960, cujas possibilidades são 

Figura 25 – Imagens do Manifesto TPM (fonte: LOBO, 2015, p. 42)
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delimitadas pela premissa de uma identidade fixa e definitiva com aparência de uma maneira 

‘natural’ de ser mulher” (LÔBO, 2015, p. 43). 

Segundo a autora, a proposta editorial da TPM abre espaço para as diferentes formas de 

ser mulher, que são previstas nos discursos de outras revistas femininas, como CLAUDIA.  

As revistas femininas, desde seu início, tratam de uma mulher una e universal, 
hegemonizando a experiência particular de certas mulheres. O manifesto amplia o 
espectro de possibilidades para suas leitoras, deslocando a igualdade entre as mulheres 
ao previlegiar a diferença”. (LÔBO, 2015, p. 43) 

O formato de perguntas não se limita ao manifesto, mas é a “linha de força do discurso 

da TPM” (LÔBO, 2015, p. 48). Concordamos com Lôbo que a TPM não segue a mesma receita 

da CLAUDIA e demais publicações femininas, por meio da produção e circulação de discursos 

modalizadores. “Ao contrário, ela questiona a naturalização” (LÔBO, 2015, p. 48) e sobre isso 

refletiremos de forma mais detalhada no Capítulo 4. 

Abrimos este capítulo dizendo que a enunciatária não é uma mulher de carne e osso, 

mas sim um perfil massificado e idealizado com base em características definidas por pesquisas 

de mercado desenvolvidas pelas editoras das publicações, assim como o enunciador é uma 

entidade institucional, e no caso das revistas femininas um tipo de “enunciador complexo”, para 

usar as palavras de Prado (2013), que se torna um analista simbólico pelas necessidades e 

dinâmicas do contexto contemporâneo. Uma dinâmica na qual os enunciatários demandam esse 

tipo de discurso, “e o capitalismo tem se preparado para construir tais enunciadores” (PRADO, 

2013, p. 10). Na mesma reflexão o autor usa o GPS para explicar como funcionam os analistas 

simbólicos: 

Nesse caso [dos analistas simbólicos], o enunciador não faz cálculos referenciais que 
auxiliem o tráfego entre dois pontos geográficos, mas sim entre dois pontos 
simbólicos, numa escala temporal. Onde você está hoje em termos de administração 
de sua vida financeira (ou de sua vida amorosa, ou dos cuidados com seu corpo etc.) 
e aonde você quer chegar? Esse “lugar” almejado é construído a partir de produtos e 
serviços disponíveis no mercado. Trata-se de um lugar idealizado, projetado com base 
numa certa concepção da vida e do mundo desejado, do corpo próprio e dos sentidos 
de futuro disponibilizados a cada um pelo sistema de mercadorias. “Mercadoria” aqui 
assume um sentido muito amplo, de objetos e serviços ligados a casa, vestimentas, 
tratamentos corporais, embelezamento, viagens urbanas ou espaciais, educação e 
autoajuda. Se aprofundarmos um pouco nossa percepção sobre os regimes de 
visibilidade e de interação propostos por essa rede de produtos e serviços oferecidos 
pelos analistas simbólicos, veremos que há um não dito subjacente, ligado ao que se 
entende por bem viver no mundo atual sob a perspectiva da racionalidade instrumental 
desse sistema hegemônico. (PRADO, 2013, p. 10) 

Os analistas simbólicos indicam, por meio de enunciados, o estilo de vida ideal e 

oferecem o caminho para performar tal estilo de vida com os pacotes modalizares que indicam 
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produtos e serviços para concretizar ideais e padrões hegemônicos – caso você tenha poder 

aquisitivo para isso! 

As vozes institucionalizadas apresentam-se por meio de enunciados que convocam, 

criam e reforçam saberes e verdades. Os enunciados que se repetem criam condições para o 

funcionamento do mecanismo ideológico de uma sociedade e momento histórico, assim como 

criam as condições para a produção, a manutenção e/ou a modificação do sistema e práticas de 

consumo. Retomamos, então, a perspectiva positiva que Foucault tem do discurso, com a 

intenção de refletir e encontrar a “existência acumulada de discursos”, estes formados por 

enunciados, para encontrar as regularidades e problematizar as condições que permitiram sua 

produção. Afinal, Foucault quer entender as regras e condições nas quais o poder se apoia para 

produzir os saberes e discursos de verdade. Continuaremos com esta reflexão, para avançar, 

agora, com o conceito de convocações biopolíticas e as representações midiáticas do corpo. 
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3 DISCURSOS DE BIOPOLÍTICA E CONVOCAÇÕES PARA O CORPO 

 

“A verdadeira identidade é agressiva, grosseira, desordenada, sexual; a falsa, que as mães e a 
sociedade nos ensinam a assumir, é limpa, arrumada, contida, educada, e se contenta em colher um 

casto botão de rosa com uma tesoura folheada de prata. ‘Um dia conseguirei viver sem ela’. Nenhum 
de nós consegue viver sem um pouco de matéria rígida e branca das convenções sociais em torno de si, 

a carapaça que protege e oculta nosso núcleo instintivo.”  
Janet Malcom – em livro sobre Sylvia Plath 

 

3.1 O CORPO COMO INSTÂNCIA DE CONVOCAÇÃO BIOPOLÍTICA 

 

O corpo, eixo central desta pesquisa, assume, na contemporaneidade, um 

protagonismo complexo que o coloca numa encruzilhada de narrativas de convocação, 

práticas de consumo e (re)constituição de subjetividades em um contexto neoliberal de 

busca por ideais hegemônicos. 

O protagonismo do corpo dentro da dinâmica que estamos falando nesta 

pesquisa começa na Modernidade, com a Revolução Industrial e demais transformações 

sociais, culturais, políticas e econômicas que aconteceram durante e por causa desse 

momento histórico. 

A partir da Modernidade, o corpo passa a ter importância e função econômica 

na engrenagem capitalista. Nessa nova conjuntura o corpo do indivíduo é investido de 

uma série de normas por meio de dispositivos disciplinadores do Estado, que produzem 

poder e discursos de verdade (saber) para convocar, disciplinar e docilizar indivíduos e 

populações. 

As convocações educam sentidos, criam gostos e condutas, modos de viver, 

trabalhar e se socializar. Vimos a convocação para o ideal de mulher nos Capítulos 1 e 

2, e aqui apresentaremos alguns conceitos para refletir as produções de sentido da 

experiência burguesa e do corpo convocado para performar um estilo de vida. Para tal 

reflexão nos apoiamos nos estudos de Gay e Lipovestky. 

Ao final, no item 3.1.3, voltaremos aos estudos de Prado para entrar 

especificamente no conceito de discurso de convocação biopolítica no contexto atual. 
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3.1.1 “A educação dos sentidos”: a experiência burguesa e a intensificação das 
convocações para a vida em sociedade 

 

Gay (1989) afirma que não houve uma “experiência burguesa do século XIX”, mas sim 

“experiências de burgueses”, afinal a experiência de cada sujeito é individual, ainda que dentro 

do mesmo contexto difira para cada um, mesmo que a diferença seja mínima – relembramos 

aqui que uma das filiações de Gay foi Freud, e isso fica claro e coerente no uso da psicanálise 

ao traçar o percurso histórico das pesquisas que desenvolve, neste caso a da burguesia.  

A filiação religiosa, a vizinhança urbana, a comunidade linguística e, no século XIX, 
a classe social, moldam o indivíduo de forma a torná-lo reconhecível como membro 
de diversas sociedades. Ao atingir a idade escolar, a criança já é uma pequena 
antologia viva de sua cultura particular – uma cultura parcial, de fato única, um 
indivíduo, sem dúvida alguma, mas ainda sim, uma testemunha altamente informativa 
dos vários mundos de que faz parte. (GAY, 1989, p. 22). 

Trazendo essa reflexão para o contexto da nossa pesquisa, o mesmo pode ser pensado 

para a figura da mulher: há padrões, há ideais hegemônicos e convocações impostas a todas, 

mas a busca, a reflexão e a experiência são individuais. Apesar de ler a mesma chamada e ver 

a mesma modelo na capa, cada leitora de CLAUDIA é afetada e reage de forma diferente ao 

discurso e às convocações presentes. 

Alguns historiadores entendem a figura do burguês como “perseverante, ordeiro, 

prudente (…) o burguês era antes de tudo um chato. Era, ou aspirava a ser, alguém que vivia de 

rendas. Outros entendem o burguês como “o explorador materialista e hipócrita” (GAY, 1989, 

p. 33). Não havia um modelo único de burguês, além “da qualidade negativa de não serem nem 

aristocratas nem operários, e de se sentirem mal em suas próprias peles” (GAY, 1989), 

experimentando um novo papel na sociedade, papel este que era uma folha em branco e permitia 

que com trabalho um futuro fosse construído, mas que também, justamente por esse fator, um 

papel que poderia desaparecer dependendo das circunstâncias. 

Ser moderno é contraditório (BERMAN, 1986): é estar em um contexto de poder, 

possibilidades, alegria, crescimento e transformação, com uma ameaça constante de destruição 

do que somos, temos e sabemos. 

É importante revisitar a Modernidade para tentar entender a origem de um fenômeno 

contemporâneo: o vazio, a ameaça de destruição da tranquilidade e da estabilidade, a sensação 

de que “tudo que é sólido desmancha no ar” (Marx).  

Em seu livro, que tem como título a célebre frase de Marx, Berman (1986) apresenta 

um estudo da dialética da modernização e do modernismo, dividindo a história da Modernidade 
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em três fases: 1) início do século XVI até final do século XVIII; 2) começa com a grande onda 

revolucionária de 1790 – nesse período as pessoas partilham a ideia de viver uma era 

revolucionária, com a herança de saber como é viver num mundo de tradições. Dessa dicotomia, 

dessa sensação de viver em dois mundos tão diferentes, surgem e se desenvolvem as ideias de 

modernismo e modernização; 3) século XX – aqui o processo de modernização se expande e 

abraça o mundo todo, cultura, arte e pensamento. 

À medida que se expande, o público moderno se multiplica em uma multidão de 
fragmentos, que falam linguagens incomensuravelmente confidenciais; a ideia de 
modernidade, concebida em inúmeros e fragmentários caminhos, perde muito de sua 
nitidez, ressonância e profundidade e perde sua capacidade de organizar e dar sentido 
à vida das pessoas. Em consequência disso, encontramo-nos hoje em meio a uma era 
moderna que perdeu contato com as raízes de sua própria modernidade. (BERMAN, 
1986, p. 17) 

Produção e consumo tornaram-se cada vez mais internacionais e cosmopolitas, a escala 

de comunicação torna-se mundial e o capital concentra-se cada vez mais nas mãos de poucos. 

Em seu Manifesto, Marx afirma que a burguesia desempenhou um papel altamente 

revolucionário na história a partir do momento que mostraram do que a atividade humana é 

capaz. A burguesia realizou feitos que poetas, artistas e intelectuais modernos apenas sonharam, 

em termos de modernidade. 

De acordo com Berman (1986), a ironia e a contradição residem no fato de que a única 

atividade ou objetivo que realmente conta para a burguesia é a acumulação de capital. Seus 

empreendimentos e atividades são feitos com essa finalidade. A moderna tecnologia, a 

organização social, os poderes e processos ativos – que tanto interessam a Marx – são, na 

verdade, incidentes e subprodutos para os membros ativos e produtivos da burguesia. 

A classe burguesa quebrou paradigmas, produziu novas imagens e representações 

sociais. Provou que é possível mudar o mundo. Por meio de uma ação organizada e concentrada, 

os burgueses provaram que uma classe pode se tornar dominante pelo que produz, e não apenas 

pelo nome de família que carregam ou herdam. 

E por que deveria o homem moderno, que viu do que é capaz a atividade humana, 
aceitar passivamente a estrutura da sociedade, tal como se lhe oferece? Já que a ação 
organizada e concentrada pode mudar o mundo de tantas maneiras, porque não 
organizar, trabalhar e lutar juntos para mudar ainda mais? (BERMAN, 1986, p. 92-
93) 

Berman diz ainda que, para Marx, a segunda realização da burguesia foi liberar a 

capacidade e o espaço humanos para o desenvolvimento: para a mudança permanente, para a 

perpétua sublevação e renovação de todos os modos de vida pessoal e social. Contexto que gera 

uma competição inacabável, além da pressão constante de evolução, superação, melhora e 
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inovação de seu negócio e de si mesmo. Comportamento presente nos dias de hoje e nos 

discursos midiáticos com convocações de modos de viver. 

O constante revolucionar da produção, a ininterrupta perturbação de todas as relações 
sociais, a interminável incerteza e agitação distinguem a época burguesa de todas as 
épocas anteriores. Todas as relações fixas, imobilizadas, com sua aura de ideias e 
opiniões veneráveis, são descartadas; todas as novas relações, recém-formadas, se 
tornam obsoletas antes que se ossifiquem. Tudo o que é sólido desmancha no ar, tudo 
o que é sagrado é profanado, e os homens são finalmente forçados a enfrentar com 
sentidos mais sóbrios suas reais condições de vida e sua relação com outros homens. 
(BERMAN, 1986, p. 93 apud MARX, p. 338) 

Para sobreviver numa sociedade moderna, é preciso ser fluido, estar aberto e buscar 

mudanças – semelhante ao contexto contemporâneo. Na visão de Marx, segundo Berman 

(1986), tudo o que a sociedade burguesa constrói é construído para ser posto abaixo em algum 

momento. Tudo o que é sólido é feito para ser desfeito amanhã, pulverizado, dissolvido para 

ser substituído.  

O mundo moderno (e o contemporâneo também!) é controlado pela lógica do mercado, 

como se o sujeito deixasse de ser cidadão para exercer o papel de consumidor e exercer sua 

cidadania por meio de práticas de consumo. Nesse contexto, quem garante o bem comum? Na 

lógica liberal cada indivíduo é responsável por seu sucesso ou fracasso. As catástrofes e 

choques da vida, na sociedade burguesa, permitem que os modernos descubram quem são, 

porém é muito difícil alguém se fixar em uma individualidade real num mundo tão volátil. 

Para Bauman, este novo tempo gera problemas de identidade localizados na escolha 
do “melhor padrão” entre os muitos disponíveis para se tornar o que ainda não se é. 
Neste contexto, o indivíduo não pode apostar em algo firme e duradouro, pois tudo é 
incerto na vida cotidiana, as cidades são inseguras, as relações pessoais são 
descartáveis, o consumo está acima da produção, o excesso de informação amplia o 
leque de possibilidades e é preciso experimentar tudo, viver o mais possível e 
consumir o presente infindável. Os excessos da tecnologização, inclusive a discursiva, 
que amparam as narrativas da conquista de uma saúde perfeita, têm como efeito a 
transformação dos corpos – do indivíduo e do planeta. (PRADO (org.), 2011, DVD) 

O mercado passa a ter cada vez mais poder na vida interior do homem moderno. A busca 

de respostas a questões tanto práticas quanto metafísicas passa a acontecer também no processo 

de consumo. Os valores são transmudados em valor de troca e passa a existir um preço para 

tudo. 

Quando afirma que todos os demais valores foram “transmudados” em valor de troca, 
Marx aponta para o fato de que a sociedade burguesa não eliminou as velhas estruturas 
de valor, mas absorveu-as, mudadas. As velhas formas de honra e dignidade não 
morrem; são, antes, incorporadas ao mercado, ganham etiquetas de preço, ganham 
nova vida, enfim, como mercadorias. Com isso, qualquer espécie de conduta humana 
se torna permissível no instante em que se mostre economicamente viável, tornando-
se “valiosa”; tudo o que pagar bem terá livre curso. Eis a essência do niilismo 
moderno. (BERMAN, 1986, p. 109) 
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O sujeito, que antes era definido por seu sobrenome ou pelo ofício que exercia, passa a 

ser definido também por suas práticas de consumo, este último, considerado nesta pesquisa 

como elemento indissociável da prática social. 

 

3.1.2 Produções de sentido do corpo a partir da Modernidade 

 

Os estudos de Foucault abrangem um universo que extrapola a História, a Filosofia e o 

Discurso. Uma das grandes contribuições para a academia é o conceito de biopolítica e seus 

dispositivos disciplinares, que não estão contemplados em sua teoria do discurso, porém serão 

utilizados nesta pesquisa: o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e o exame. São esses os 

conceitos que abordaremos nos próximos tópicos. Passaremos, então, a um Foucault 

genealogista que dá continuidade aos seus estudos, analisando textos que mostram que “o poder 

está fundamentalmente ligado ao corpo, em todas as sociedades modernas, uma vez que é sobre 

ele que se impõem as obrigações, as limitações e as proibições” (GREGOLIN, 2006, p. 131-

132). 

Segundo Foucault (2008), o poder é algo exercido, é uma prática social constituída 

historicamente, que funciona por meio de uma rede de dispositivos que atravessam o corpo 

social e atinge a todos. Em sua concepção não existe “o poder”, e sim relações de poder.  

Por não entender o poder como algo concreto e central, Foucault o estuda por meio de 

seus dispositivos e capilaridades, ou seja, não é o Estado ou uma instituição que detém o poder, 

este atravessa a estrutura social e, para ser captado, deve ser analisado em suas extremidades, 

lá onde ele se torna capilar; captar o poder nas suas formas e instituições mais 
regionais e locais, principalmente no ponto em que, ultrapassando as regras de direito 
que o organizam e o delimitam, ele se propaga, penetra em instituições, corporifica-
se em técnicas e se mune de instrumentos de intervenção material, eventualmente 
violentos. (FOUCAULT, 1979, p. 182) 

O que não quer dizer que o Estado não tem importância nessa estrutura de poder. Para 

entender tal concepção, é necessário caminhar com Foucault desde seus estudos que começaram 

em 1970 e resultaram em obras como Vigiar e punir, Nascimento da biopolítica e Em defesa 

da sociedade. É o que faremos agora, de forma breve e levantando pontos que são fundamentais 

para a condução da análise desta pesquisa. 

Foucault estudou a passagem do poder soberano para o poder de Estado, nos séculos 

XVII e XVIII. Em tal estudo, Foucault mostra a transformação da monarquia em sociedades 

disciplinares, por meio do surgimento de instituições geradoras de técnicas de disciplinarização 



95 
 

do corpo, pois este passa a ter um novo papel na engrenagem capitalista. As primeiras 

instituições do Estado para docilizar e disciplinar o corpo foram os reformatórios e as prisões, 

surgidos no século XVII, seguidos por escolas, fábricas e hospitais, que surgiram a partir do 

início do século XVIII e se desenvolveram até o século XIX. 

Com o surgimento da Modernidade e da Revolução Industrial, a importância do corpo 

sofreu uma mudança significativa, que transformou os rumos de seu papel na engrenagem social 

e nas técnicas de poder e controle nele investidos. 

Dizer que o soberano tem direito de vida e de morte significa, no fundo, que ele pode 
fazer morrer e deixar viver; em todo caso, que a vida e a morte não são desses 
fenômenos naturais, imediatos, de certo modo originais ou radicais, que se 
localizariam fora do campo do poder político. (…) A vida e a morte dos súditos só se 
tornam direitos pelo efeito de vontade soberana. (FOUCAULT, 2010, p. 286-287) 

O poder soberano de fazer morrer e deixar viver fica evidente logo no início do livro 

Vigiar e punir (2013), com a transcrição de um suplício ocorrido na França de 1757. Em poucas 

dezenas de anos adiante, “desapareceu o corpo supliciado, esquartejado, amputado, marcado 

simbolicamente no rosto ou no ombro, exposto vivo ou morto, dado como espetáculo” 

(FOUCAULT, 2013, p. 13). Passando então a um “direito de fazer viver e deixar morrer” 

(FOUCAULT, 2010, p. 287), que investe em técnicas para, além de disciplinar, proteger a vida.  

Nos séculos XVII e XVIII, viram-se aparecer técnicas de poder que eram 
essencialmente centradas no corpo, no corpo individual. Eram todos aqueles 
procedimentos pelos quais se assegurava a distribuição espacial dos corpos 
individuais (sua separação, seu alinhamento, sua colocação em série e em vigilância) 
e a organização, em torno desses corpos individuais, de todo um campo de 
visibilidade. Eram também as técnicas pelas quais se incumbiam desses corpos, 
tentavam aumentar-lhes a força útil através do exercício, do treinamento etc. Eram 
igualmente técnicas de racionalização e de economia estrita de um poder que devia se 
exercer, de maneira menos onerosa possível, mediante todo um sistema de vigilância, 
de hierarquias, de inspeções, de escriturações, de relatórios: toda essa tecnologia, que 
podemos chamar de tecnologia disciplinar do trabalho. (FOUCAULT, 2010, p. 288) 

A passagem do suplício para a penalidade incorpórea carrega o nascimento de uma nova 

tecnologia, que vai transformar o controle sobre o corpo do indivíduo até se transmudar numa 

forma de controle e poder sobre a população, como abordaremos a seguir. 

A disciplina é um tipo de tecnologia específica do poder, utilizada para fabricar 

indivíduos úteis: disciplinados e docilizados. De nada adianta ser um corpo disciplinado se não 

for docilizado para a produção. Nesse contexto, a disciplina tem um triplo objetivo: “tornar o 

exercício do poder menos custoso (…) estender e intensificar os efeitos do poder o máximo 

possível (…) tenciona ampliar a docilidade e a utilidade de todos os indivíduos submetidos ao 

sistema” (POGREBINSCHI, 2004, p. 192). São três os principais dispositivos disciplinares:  
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– olhar hierárquico: ideia ampla e implícita de vigilância. A principal engrenagem do 

poder disciplinar, possibilitado pela arquitetura do panóptico de Bentham, que, ao ser adotada 

em prisões, escolas, hospitais e fábricas, enfim, em todo tipo de instituição que tenha a marca 

da disciplina, o poder converte-se em algo invisível e inverificável, passando a introjetar-se no 

sujeito porque este passa a ser potencialmente vigiado; 

– sanção normalizadora: os indivíduos são diferenciados, avaliados e, mais uma vez, 

individualizados para serem comparados, diferenciados, hierarquizados, homogeneizados, 

excluídos, normalizados. Sai de cena “a codificação dos comportamentos para entrar em cena 

a normalização das condutas” (POGREBINSCHI, 2004, p. 194);  

– exame: articulação entre a vigilância e a sanção normalizadora constitui o indivíduo 

como objeto para análise e posterior comparação. “Com o exame, o indivíduo passa a ser, ao 

mesmo tempo, efeito e objeto do poder e do saber” (POGREBINSCHI, 2004, p. 194).  

A técnica disciplinar com foco no indivíduo, anatomopolítica do corpo humano, foi 

transformada ao longo da história, principalmente pelo crescimento da população, que tornou 

muito onerosa a manutenção das técnicas de disciplinarização do corpo de forma individual. 

Surge então uma “nova tecnologia que se instala, se dirige à multiplicidade dos homens, não na 

medida em que eles se resumem em corpos, mas na medida em que ela forma, ao contrário, 

uma massa global, afetada por processos de conjunto que são próprios da vida” (FOUCAULT, 

2010, p. 289). 

Essa segunda tomada de poder sobre o corpo não é mais individualizante e teve como 

os primeiros objetos de saber os controles dos processos de nascimento, morte, desemprego, 

enfim, as primeiras demografias e medições estatísticas. 

Isso também foi o esboço de uma política de natalidade ou, em todo caso, de esquemas 
de intervenção nesses fenômenos globais da natalidade. Nessa biopolítica, não se trata 
simplesmente do problema da fecundidade. Trata-se também do problema da 
morbidade, não mais simplesmente, como justamente fora o caso até então (…) Em 
suma, a doença como fenômeno de população: não mais como a morte que se abate 
brutalmente sobre a vida – é a epidemia – mas como a morte permanente, que se 
introduz sorrateiramente na vida, a corrói perpetuamente, a diminui e a enfraquece. 
(FOUCAULT, 2010, p. 291) 

Dessa forma, o Estado passa a controlar os corpos como massas, inclusive para reduzir 

os custos com a saúde da população, otimizar a vida e maximizar sua força com o mínimo de 

custo e esforço. 

É um novo corpo: corpo múltiplo, corpo com inúmeras cabeças, se não infinito, pelo 
menos necessariamente numerável. (…) A biopolítica lida com a população, e a 
população como problema político, como problema a um só tempo científico e 
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político, como problema biológico e como problema de poder. (FOUCAULT, 2010, 
p. 292-293) 

“Poder disciplinar e biopoder, afinal, sobrepõem-se e superpõem-se constante e 

incessantemente” (POGREBINSCHI, 2004, p. 197). Foucault usa o tema da sexualidade para 

mostrar como essas duas formas de poder podem caminhar juntas, pois a sexualidade se tornou 

um campo de importância estratégica no século XIX, por depender, simultaneamente, “de 

processos disciplinares e biológicos, individualizantes e massificantes, controladores e 

regulamentadores (…) Enfim, a sexualidade se situa exatamente entre os corpos dos indivíduos 

singulares e a unidade múltipla da população” (POGREBINSCHI, 2004, p. 197). Outro campo 

que atua concomitantemente sobre os corpos e sobre as populações é a Medicina. O elemento 

comum que está tanto no poder disciplinar quanto no biopoder é a norma, que, aplicada tanto 

como disciplina quanto como regulamentação, dá origem ao que Foucault chama de Sociedade 

de Normalização. 

O que Foucault concebe, a partir dos estudos do poder como produtor de conhecimento, 

é que as instituições do Estado, ou seja, instituições como escolas, prisões, hospitais etc., 

também exerceram poder e foram fundamentais no controle dos corpos da sociedade, por meio 

de técnicas de disciplinarização e de produção de verdades promovidas por discursos, que 

fabricam indivíduos. Segundo Foucault (2013), “o indivíduo é sem dúvida o átomo fictício de 

uma representação ‘ideológica’ da sociedade; mas é também uma realidade fabricada por essa 

tecnologia específica de poder que se chama disciplina” (p. 185). Assim, a disciplina, por meio 

dos dispositivos disciplinares do Estado, é uma modalidade para exercer o poder e uma 

tecnologia para produzir indivíduos úteis e produtivos para a sociedade. 

Conforme já explicamos, a partir da segunda metade do século XVIII, os dispositivos 

disciplinares do Estado passam a ser acrescidos de um novo tipo de técnica, o biopoder, que 

passa da visão anatomopolítica do corpo do indivíduo para olhar as populações, ou seja, deixa 

de ser uma técnica com o objetivo de disciplinar o corpo de um indivíduo da sociedade, para 

atuar diretamente nas massas, em suas vidas. O biopoder intervém nos “fenômenos coletivos 

que podem atingir a população e afetá-la (...) o biopoder cria alguns mecanismos reguladores 

que o permitam realizar tais tarefas como, por exemplo, aumentar a natalidade e a longevidade, 

reduzir a mortalidade” (POGREBINSCHI, 2004, p. 196). Os mecanismos reguladores criados 

pelo biopoder são produtores de discursos de verdade que agem diretamente sobre a vida das 

populações e interferem no desenvolvimento de uma sociedade. 
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Esse último ponto, o da produção de discursos de verdade, leva-nos a outra característica 

do poder na perspectiva de Foucault: sua positividade e sua produtividade, rompendo com as 

concepções clássicas de poder – lei e repressão. Nessa nova concepção, o poder produz 

conhecimento e saberes, e passa a ser uma importante ferramenta de institucionalização de 

verdades e normas. Nesse novo contexto de análise proposto, o poder está antes em seu aspecto 

positivo, e se encontra nas verdades produzidas que atravessam e empoderam dispositivos, 

técnicas e mecanismos multiplicadores de saber (discurso), e geradores de poder.  

Além da positividade e da produtividade, o poder, nessa perspectiva, carrega outras 

características que, de certa forma, estão relacionadas aos discursos que convocam. São elas: a 

imaterialidade que o permite ser invisível e estar em todo lugar ao mesmo tempo, o que quer 

dizer que ele se concretiza, por exemplo, por meio das materialidades do discurso; sua 

imanência, isto é, ele não é exterior às relações/discursos nos quais está envolvido, ele é inerente 

a eles; não subjetividade, porque todos podem possuí-lo, ao mesmo tempo que ninguém o 

detém, “onde há poder ele se exerce (...) não se sabe ao certo quem o detém; mas se sabe quem 

não o possui” (POGREBINSCHI, 2004, p. 190, apud FOUCAULT, 1979, p. 75); por essa 

última característica é possível conceber o poder como não dualístico. 

O poder, portanto, institucionaliza a verdade. Ou, ao menos, ele institucionaliza a 
busca da verdade ao institucionalizar seus mecanismos de confissão e inquirição. A 
verdade se profissionaliza (...) a verdade é a norma: nesse sentido, e antes de mais 
nada, são os discursos verdadeiros que julgam, condenam, classificam, obrigam, 
coagem... trazendo sempre consigo efeitos específicos de poder. (...) Neste contexto, 
o poder transparece antes em seu aspecto positivo e produtivo; ele se encontra na 
verdade irrompendo em pequenos mecanismos, técnicas e procedimentos e, mais do 
que isso: o poder se encontra em mecanismos positivos, produtores de saber, 
multiplicadores de discurso, indutores de prazer e geradores de mais poder. 
(POGREBINSCHI, 2004, p. 186-187)  

Um discurso que institucionaliza e convoca tem o poder de transformar sociedades, e é 

o discurso que nos interessa nesta pesquisa, mais especificamente os discursos de convocação 

biopolítica que promovem um estilo de vida ideal, e, para entrar no objeto empírico desta 

pesquisa, vamos agora localizar a questão biopolítica na contemporaneidade e dentro do recorte 

do universo feminino. 

 

3.1.3 O sujeito no contexto de convocações biopolíticas: produção e circulação de sentidos na 

mídia 
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Prado (2013) localiza o conceito de biopolítica na contemporaneidade e mostra sua 

relação com os discursos midiáticos num contexto capitalista e neoliberal. Segundo o autor, a 

mídia está inserida em uma nova lógica de poder, atuando como analistas simbólicos por meio 

de narrativas moralizadoras, que legitimam a busca de uma vida de sucesso e superação. 

As palavras de ordem que circulavam antes através da escola, da família e da empresa 
passam a ter efeito ampliado e mais distribuído com os media: primeiro o rádio, depois 
a televisão, finalmente a internet. Nesse sentido, os media organizam a agenda do 
público, mas também realizam outras tarefas performativas de mapeamentos de 
mundos, principalmente apresentando narrativas de transformação. (PRADO, 2013, 
p. 107)  

Para dar continuidade ao pensamento e ao debate desenvolvidos nesta pesquisa, é 

importante conceituar os termos “sujeito” e “convocações biopolíticas”. Assim como fizemos 

com a forma proposta para desenvolver nossa análise de discurso, no Capítulo 1, 

apresentaremos aqui as concepções de sujeito para ADF e Foucault. 

Na episteme moderna há uma ruptura com a visão idealista de sujeito e com o 

entendimento da língua como função principal de representação do real, com ideal de 

representação pura, “essa função deixa de ser fundamental, emerge, assim, uma nova maneira 

de ver a língua, apreendendo-a enquanto função demonstrativa” (BRANDÃO, 2013, p. 53). 

Nessa nova concepção, “o sujeito passa a ocupar uma posição privilegiada, e a linguagem passa 

a ser considerada o lugar da constituição da subjetividade. E porque constitui o sujeito, pode 

representar o mundo” (BRANDÃO, 2013, p. 54)  

A ADF reconhece no sujeito “um caráter contraditório que, marcado pela incompletude, 

anseia pela completude, pela vontade de ‘querer ser inteiro’. Assim, numa relação dinâmica 

entre identidade e alteridades, o sujeito é ele mais a complementação do outro. O sujeito só se 

completa na interação com o outro” (BRANDÃO, 2013, p. 55). 

Apesar de, em toda a sua obra, Foucault não considerar a ideologia como elemento a ser 

estudado e ponderado, entendemos que sua concepção de sujeito pode ser utilizada com a 

conecpção de sujeito da ADF. Segundo Brandão (2013), 

Na perspectiva da análise do discurso, a noção de sujeito deixa de ser uma noção 
idealista, imanente; o sujeito da linguagem não é o sujeito em si, mas tal como existe 
socialmente, interpelado pela ideologia. Dessa forma, o sujeito não é a origem, a fonte 
absoluta do sentido, porque na sua fala outras falas se dizem. Para Pêcheux, “a ilusão 
discursiva do sujeito consiste em pensar que ele é a fonte, a origem do sentido do que 
diz”. (BRANDÃO, 2013, p. 110)  

Tanto que Pêcheux criou um termo para especificar o sujeito interpelado pela ideologia: 

forma-sujeito. Também aqui as perspectivas não são contraditórias, mas sim complementares 

no olhar para o conceito de sujeito, conforme veremos a seguir. 
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Uma coisa em todo o caso é certa: é que o homem não é mais o velho problema nem 
o mais constante que se tenha colocado ao saber humano. Tomando uma cronologia 
relativamente curta e um recorte geográfico restrito – a cultura europeia desde o século 
XVI – pode-se estar seguro de que o homem é aí uma invenção recente. Não foi em 
torno dele e de seus segredos que, por muito tempo, obscuramente o saber rondou. De 
fato, dentre todas as mutações que afetaram o saber das coisas e de sua ordem, o saber 
das identidades, das diferenças, dos caracteres, das equivalências, das palavras – em 
suma, em meio a todos os episódios dessa profunda história do Mesmo – somente um, 
aquele que começou a um século e meio e que talvez esteja em via de se encerrar, 
deixou aparecer a figura do homem. E isso não constitui liberação de uma velha 
inquietude, passagem à consciência luminosa de uma preocupação milenar, acesso à 
objetividade do que, durante muito tempo, ficara preso em crenças ou em filosofias: 
foi o efeito de uma mudança nas disposições fundamentais do saber. O homem é uma 
invenção cuja recente data a arqueologia de nosso pensamento mostra facilmente. E 
talvez o fim próximo. (FOUCAULT, 1999, p. 536) 

Para Foucault, não há um sujeito unificado, mas sim a dispersão desse sujeito, que 

aparece nas enunciações: “nos diversos status, nos diversos lugares, nas diversas posições que 

pode ocupar ou receber quando exerce um discurso, na descontinuidade dos planos de onde 

fala” (FOUCAULT, 2002, p. 61). Portanto, nesta concepção, o discurso não manifesta o sujeito 

pensante que determina e conhece seu enunciado, mas antes um discurso que determina a 

dispersão e a descontinuidade desse sujeito, um sujeito que é, na verdade, o resultado de 

diferentes formas de subjetividade que coexistem e se manifestam sem que uma seja soberana 

à outra. 

“O problema do sujeito é, para Foucault, o problema da história da forma-sujeito” 

(CASTRO, 2009, p. 407). Tendo como objetivo estudar a história do sujeito23, Foucault 

determina os modos de subjetivação, sendo estes modos de objetivação do sujeito, “isto é, 

modos em que o sujeito aparece como objeto de uma determinada relação de conhecimento e 

de poder” (CASTRO, 2009, p. 408) – sendo que as “formas de atividade sobre si mesmo” são 

modos de subjetivação. Podemos entender, no contexto desta pesquisa, que a forma-sujeito 

mulher, no discurso produzido pela imprensa feminina – com convocações biopolíticas e modos 

de subjetivação –, promove saberes para gerenciamento da vida e das práticas de consumo. 

Os processos de objetivação e subjetivação a que Foucault se refere constituem 
procedimentos que concorrem conjuntamente na constituição do indivíduo. Os 
primeiros fazem parte dos estudos em que Foucault se dedica a mostrar “as práticas 
de dentro da nossa cultura tendem a fazer do homem um objeto”, ou seja, os estudos 
que mostram como, a partir dos mecanismos disciplinares, foi possível constituir o 
indivíduo moderno: um objeto dócil e útil. Os segundos, por sua vez, localizam-se no 
âmbito dos trabalhos em que Foucault procura compreender as práticas que, também 
dentro da nossa cultura, fazem do homem um sujeito, ou seja, aquelas que constituem 

                                                 
23 “Meu objetivo, ao contrário, foi criar uma história dos diferentes modos pelos quais, em nossa cultura, os seres 
humanos tornaram-se sujeitos. (…) Assim, não é o poder, mas o sujeito, que constitui o tema geral de minha 
pesquisa. É verdade que me envolvi bastante com a questão do poder (…) Era necessário estender as dimensões 
de uma definição de poder se quiséssemos usá-la ao estudar a objetivação do sujeito” (POGREBINSCHI, 2004, p. 
179 apud FOUCAULT, 1995, p. 231). 
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o indivíduo moderno, sendo ele um sujeito preso a uma identidade que lhe é atribuída 
como própria. (FONSECA, 2003, p. 25)  

Ressaltamos, portanto, que nossa concepção de sujeito é a da episteme moderna. 

Concebemos sujeito como dispersão, como incompleto, não sendo a fonte originadora de suas 

enunciações por ser interpelado pela ideologia ou verdades construídas e modos de subjetivação 

de seu momento histórico, econômico e politico. Definido nosso entendimento de sujeito, 

podemos abordar as convocações biopolíticas. 

De acordo com Prado (2013), as convocações biopolíticas acontecem à medida que os 

media produzem e promovem convocações específicas para o corpo e a vida do indivíduo. São 

convocações para saúde, beleza, sucesso profissional e pessoal. Dessa forma, os media têm, 

além do papel informativo, um papel formativo com a oferta de pacotes modalizadores. Quando 

acompanhadas de manuais com as etapas necessárias para que a convocação seja concretizada, 

as convocações biopolíticas estão articuladas às práticas de consumo que, num contexto 

neoliberal, colocam nas mãos de cada indivíduo a responsabilidade de responder às 

convocações e ter uma vida ou corpo dentro do padrão hegemônico. 

Vimos, ao estudar a pesquisa de Buitoni, que a imprensa feminina sempre teve o papel 

de formação de gostos e condutas, desde sua origem no Brasil ou na Europa. E vemos, por meio 

da análise dos corpora desta pesquisa, que algumas publicações, como a revista CLAUDIA, 

reforçaram seu posto de fonte de pacotes modalizadores das convocações biopolíticas. 

A mídia cria regimes de visibilidade que determinam o que pode e deve ser visto. 

Produzem discursos de convocação biopolítica e oferecem pacotes modalizadores que 

participam na constituição da subjetividade de cada leitora. Assim, determinam os símbolos e 

redes de significantes que constituem o Mesmo, aquele que está no padrão hegemônico 

esperado, em comparação com o Outro.  

A biopolítica de Foucault conceitua os “modos de subjetivação como resultado da ação 

do poder” (PRADO (org.), 2011, DVD). O poder soberano dá lugar ao poder disciplinar e 

normativo, a partir da modernidade e com as transformações geradas pela Revolução Industrial 

– o poder de matar passa a ser o poder de fazer viver. Essa nova lógica, a de produzir regras 

para a sobrevivência das populações, produz uma cadeia de significantes que exclui indivíduos 

das populações para que exista uma categoria dos “Mesmos”. Prado (2011) utiliza como 

exemplo a colonização, para explicar a formação da cadeia de significantes: 

Neste caso, uma longa cadeia de significantes (a cor da pele, vestimentas, objetos de 
uso comum etc, associados aos colonizadores) passa a ter como significado o regime 
de colonização. Estes significantes, que em outra situação não formariam um 
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conjunto, fazem parte da mesma cadeia de significação a partir de uma operação 
discursiva. (PRADO (org.), 2011, DVD) 

O autor ainda explica que tal processo de formação de cadeia de significantes acontece 

nos dias de hoje, criando símbolos de poder e status, que vão desde objetos (carro, óculos, 

bolsas, celulares etc.) até viagens, “o corpo, os gostos e as preferências culturais. A criação de 

símbolos de status gera uma rede de equivalências que produzem o Outro, aquele que não 

pertence porque não possui tais símbolos” (PRADO (org.), 2011, DVD).  

As revistas femininas, assim como a grande parte dos media, fazem parte de uma 

engrenagem capitalista que mostra o caminho do gozo, da felicidade e do sucesso. Participam 

da construção de “regimes discursivos de visibilidade, fortemente sensorializados, em que 

certos itens são tornados positivos e podem vir às cenas mediáticas com seus modos de usar e 

suas receitas de vida boa, enquanto outros são disforizados e relegados ao ostracismo” 

(PRADO, 2013, p. 31).  

Prado (2013) classifica o Mesmo como visível e o Outro como invisível, e usa mais um 

exemplo para ilustrar como acontece de forma natural a invisibilidade daquele que está fora: 

Ao atravessar certa vez a praça da República, presenciei uma cena que nos coloca 
diante de um exemplo (…) de fascismo social. O segurança de um banco ordenava 
que um engraxate saísse da calçada da praça em frente ao banco. O engraxate 
protestava irritado, dizendo que ali era um local público! O engraxate poderia 
simplesmente ter dado as costas ao segurança, mas não arredou o pé e defendeu seu 
lugar no espaço público. As pessoas que passavam não se puseram a defender o 
engraxate. Essa cena é paradigmática em relação ao lugar em que certas pessoas são 
postas como invisíveis na cena social, podendo ser destituídas do lugar de sujeito. 
Quando por alguma razão se tornam visíveis, é iniciada uma ação de expulsão ou 
recusa. (PRADO, 2013, p. 25)  

A cadeia de significantes da revista CLAUDIA classifica como Mesmo as mulheres que 

possuem os seguintes símbolos de status:  

- Uma vida feliz e em busca de melhoria de performance. Exemplos: “Viva mais feliz – 

pesquisas e conselhos de especialistas para dar um up no amor, na saúde, no trabalho…” 

(setembro/2014); “Mais feliz – lições de sabedoria de Oprah” (outubro/2014); “Sim, 

você pode! Especialistas ensinam como se tornar mais autoconfiante e conseguir tudo o 

que quer” (novembro/2014); “Viva o novo! Um plano possível para você se reinventar 

no amor, na carreira, na vida financeira… e ser ainda mais feliz em 2015” 

(dezembro/2014). 

- Corpo saudável e em forma. Exemplos: “Plano verão – Os alimentos e exercícios para 

começar já a entrar em forma” (setembro/2014); “Transformações de beleza – 4 

mulheres encontram a melhor versao de si mesmas” (outubro/2014); “Vacina também 
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é coisa de adulto – Saiba quais são as indicadas pelos médicos” (fevereiro/2015); “Dieta 

– Os alimentos ideais e a hora certa de comer para não acumular gordura” (março/2015); 

“O que querem os idosos? A resposta pode nos ajudar a envelhecer melhor” / “Conheça 

a slow medicine e entenda como ela pode ser útil a você” (ambos de abril/2015). 

- Sucesso na vida profissional e pessoal. Exemplos: “Bom conselho – Mulheres de 

sucesso contam o que diriam a si mesmas aos 20 anos” (dezembro/2014); “Garantido – 

um plano para não desistir nunca dos seus sonhos” (janeiro/2015); “Parceria ideal – os 

segredos para achar o sócio certo na hora de empreender” / “Aposte do amor – Expert 

diz que os dias de hoje são perfeitos para a vida a dois e mostra como melhorar ainda 

mais as relações (ambos de fevereiro/2015). 

- Roupas e acessórios da moda atual – que destaquem beleza e sensualidade. Exemplos: 

“192 achados de moda para arrasar nas festas e no verão” (dezembro/2014); “Combo 

verão – Bermudas, shorts, bolsas, sapatos e outras peças-chave para ficar linda e 

fresquinha” (janeiro/2015); “Eu uso óculos – como fazer a maquiagem que destaca seus 

olhos” (fevereiro/2015); “Moda prática – jeans para todos os tipos de corpo. Clássicos 

repaginados para usar no trabalho” (abril/2015). 

O corpo gordo ou “fora de forma” não aparece nas imagens das capas, nem há 

convocações das melhores tortas ou chocolates para saborear numa tarde chuvosa, curtindo 

pequenos prazeres que a vida pode proporcionar. Também não existe a presença de um corpo 

que não esteja sorrindo, com pouca maquiagem ou com o cabelo simplesmente lavado e 

penteado – como é a rotina de boa parte das mulheres. Os “problemas”, quando aparecem, vêm 

em formato de histórias de superação ou guias para sair de uma situação complicada – 

geralmente acompanhadas de casos reais de superação para reforçar a real possibilidade de 

sucesso. 

“Os aparelhos de comunicação (os media) entram nessa história da biopolítica após a 

Segunda Guerra Mundial” (PRADO, 2013, p. 28), período que Prado denomina a era das 

convocações. Os discursos de convocação biopolítica produzidos e circulados mobilizam 

estratégias de comunicação e consumo que produzem sentidos, afetam a constituição de 

subjetividade e a economia da sociedade. 

Ao consumir mídia – conforme já abordamos no Capítulo 2, principalmente no item 2.1 

–, acontece o consumo de seus símbolos, suas representações e sentidos produzidos. Acontece 

também o consumo de ideias, sonhos, planos, estilos de vida, que são refletidos na constituição 
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da subjetividade de cada um e na forma como cada indivíduo lida com a vida: desde a escolha 

do tipo de creme para hidratar o corpo até a roupa para a entrevista ou a decisão de reciclar o 

lixo de casa. Dessa forma, com base nos discursos consumidos, cada um (re)constrói seus 

próprios significados e (re)significa as coisas e o mundo a sua volta. Os bens e serviços 

consumidos, além da questão da sobrevivência, são formas de praticar gostos e performar 

identidades e estilos de vida.  

Lipovetsky (2007) diz que “uma nova modernidade nasceu: ela coincide com a 

civilização do desejo que foi construída ao longo da segunda metade do século XX” 

(LIPOVETSKY, 2007, p. 11), e nós entendemos que os discursos produzidos e veiculados pelos 

media contribuíram para a circulação de sentidos e criação de desejos e necessidades 

consumíveis. “Essa revolução é inseparável das novas orientações do capitalismo posto no 

caminho da estimulação perpétua da demanda, da mercantilização e da multiplicação indefinida 

das necessidades” (LIPOVETSKY, 2007, p. 11). 

O discurso veiculado na mídia reforça constantemente a necessidade de consumo: 

compre, viaje, estude, conheça, fique mais bonita, coma alimentos mais saudáveis etc. As 

práticas de consumo, assim como a convocação para o novo e para a superação, estão presentes 

em todas as capas analisadas da revista CLAUDIA. Segundo Lipovetsky (2007), se “as 

manifestações da má vida se multiplicam, os indivíduos têm igualmente mais oportunidade de 

poder recomeçar mais depressa” (LIPOVETSKY, 2007, p. 18). Vemos isso ilustrado nos textos 

verbais das capas: 

- “Quero ter o direito de me reinventar” (depoimento de Débora Nascimento na capa de 

novembro/2014); 

- “Gosto de pensar que o melhor está por vir” (depoimento de Lilia Cabral na capa de 

dezembro/2014); 

- “Você pronta para o sucesso – Ajuste o foco, dê mais valor às conquistas e experimente 

o poder do otimismo” (fevereiro/2015); 

- “Coragem para mudar – O que levar em conta na hora de dar uma virada radical em 

momentos decisivos na carreira, no relacionamento e na vida em família” (abril/2015); 

- “De volta à vida depois da separação” (janeiro/2015). 

A sociedade de hiperconsumo funciona como uma sociedade de desorganização 
psicológica que é acompanhada por numerosos processos de “recuperação” ou 
redinamização subjetiva. Mais do que nunca, acelera-se a sucessão dos altos e baixos 
da vida: movimentos de vaivém que justificam tanto o pessimismo quanto um certo 
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otimismo. Sem dúvida, há mais esperança a ser depositada nessa aceleração dos dados 
da existência que nas promessas dos novos gurus da sabedoria. (LIPOVETSKY, 2007, 
p. 18) 

Nesse sentido, a revista TPM, outra publicação analisada, segue uma conduta 

jornalística diferente da revista CLAUDIA e demais publicações femininas. Há publicidade e 

seções da revista que estimulam o consumo – como a editorial de moda –, porém não 

percebemos convocações diretas ao consumo nas capas analisadas.  

 

3.2 ESTILO DE VIDA: O IDEAL PROMOVIDO NAS REVISTAS ANALISADAS 

 

O que é estilo de vida? Existe um estilo de vida ideal? Caso exista, será que o mesmo é 

ideal para todos? E será que é ideal para as pessoas ou para a engrenagem capitalista? Como o 

ideal de estilo de vida é mobilizado nas estratégias de produção dos discursos midiáticos? Antes 

de continuar com os questionamentos e de tentar responder algumas das perguntas, precisamos 

conceituar, de forma breve, e definir o que entendemos por estilo de vida. 

A palavra estilo, original do latim stilus, é um “ponteiro ou haste de metal, osso etc., 

com uma ponta aguda e outra achatada, usada pelos antigos para escrever sobre tábuas cobertas 

de cera” (HOUAISS, 2009, p. 835). O mesmo dicionário também nos diz que estilo é 

2 modo pelo qual um indivíduo usa os recusros da língua para expresser, verbalmente 
ou por escrito, pensamentos, sentimentos, ou para fazer declarações, pronunciamentos 
(…) 3 maneira de exprimir-se, utilizando palavras, expressões que indicam e 
caracterizam o feitio de determinados grupos, classes ou profissões (…) 4 maneira de 
escrever que segue o padrão social de correção gramatical e elegância (…) 5 cada um 
dos graus de formalidade de um discurso escrito ou falado (…) 6 conjunto de 
tendências, gostos, modos de comportamento característicos de um indivíduo ou 
grupo. (HOUAISS, 2009, p. 835) 

Para a reflexão proposta nesta pesquisa, destacaremos o sexto possível significado da 

palavra estilo, uma vez que tratamos aqui das estratégias de comunicação e consumo 

mobilizadas para a produção de discursos de convocação biopolítica. Ora, se já definimos que 

as convocações biopolíticas acontecem à medida que os media produzem e promovem 

convocações específicas para o corpo e a vida do indivíduo, utilizaremos aqui estilo como 

gostos e condutas performadas por um indivíduo, que o caracteriza fazer parte de um grupo ou 

momento histórico. 

Segundo Enne (2010, p. 16),  
as construções dos estilos de vida estão imersas em projetos, que sempre se dão dentro 
de campos de possibilidades, sendo que a estreiteza e a amplitude das fronteiras desses 
campos são mutáveis e dependentes de uma série de variáveis. Assim, se são os 
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indivíduos que constroem, pelos mais diversos recursos, sua realidade social, eles o 
fazem dentro de sistemas mais ou menos rígidos de regras, valores, hábitos etc. A isso 
Norbert Elias (ELIAS, 1997) e Pierre Bourdieu (BOURDIEU, 2007) chamaram de 
habitus, que são os valores introjetados que carregamos, quase sempre manifestos no 
nosso corpo, que em muitos aspectos condicionam nossas escolhas e possibilidades 
de construção de si. 

Com base nos conceitos que apresentamos, entendemos por estilo de vida códigos 

(éticos e estéticos) pertencentes a uma rede de significantes que, juntos, significam um conjunto 

de gostos e condutas que exprimem a posição de um indivíduo dentro de uma sociedade. 

Afirmamos que exprime a posição do indivíduo numa sociedade, porque a sociedade 

compartilha a rede de significantes, e porque performar um estilo de vida implica consumir tal 

estilo por meio de produtos e serviços. 

As revistas femininas participam do processo de formação e reforço das cadeias de 

significantes, e a “convocação oferece, portanto, não uma satisfação pura e simples para uma 

necessidade natural, mas dá forma a uma demanda latente, fazendo-a expressar-se num querer 

cultural” (PRADO, 2013, p. 12). 

Com a conceituação do termo estilo de vida, podemos agora identificar os ideais 

promovidos nos corpora desta pesquisa. As pubicações selecionadas para análise promovem, 

por meio de seus discursos, alguns estilos de vida. Conforme apresentado anteriormente, apesar 

de existir promoção de padrão nos discursos das duas publicações, os padrões são diferentes, 

além da diferença de existência de pacotes modalizadores apenas na revista CLAUDIA.  

Nossas sociedades são cada vez mais ricas: apesar disso, um número crescente de 
pessoas vive na precariedade e pecisa fazer economias em todos os itens de seu 
orçamento, tornando-se a falta de dinheiro uma preocupação cada vez mais obsessiva. 
Somos cada vez mais bem cuidados, o que não impede que os indivíduos se tornem 
uma espécie de hipocondríacos crônicos. Os corpos são livres, a miséria sexual é 
persistente. As solicitações hedonísticas são onipresentes: as inquietudes, as 
decepções, as inseguranças sociais e pessoais aumentam. (LIPOVETSKY, 2007, p. 
17)  

Apesar da democratização das “visões de mundo” (PRADO, 2013) e dos gostos, a 

revista CLAUDIA estimula sua leitora a encontrar seu “eu” verdadeiro e especial, convoca a 

leitora e ser a melhor versão dela mesma, num tom individualista que a destaque na multidão. 

O enunciador apresenta a missão da performance do eu, com a individualização conseguida via 

práticas de consumo. “O consumo ordena-se cada dia um pouco mais em função de fins, de 

gostos e de critérios individuais” (LIPOVETSKY, 2007, p. 41), estes sugeridos por pacotes 

modalizadores que determinam, juntamente com os regimes de visibilidade, os modos de 

subjetivação do indivíduo. Como nos exemplos da revista CLAUDIA: 
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- “Tradição e inovação. Receitas e ideias de decoração para inspirar um Natal 

inesquecível.” (dezembro/2014); 

- “Bermudas, shorts, sapatos e outras peças-chave para ficar linda e fresquinha.” 

(janeiro/2015); 

- “55 achados de beleza bons e baratos. Tudo até R$ 50” (janeiro/2015); 

- “54 cortes de cabelo para quem quer fios curtos, médios ou longos (todos lindíssimos!)” 

(fevereiro/2015); 

- “193 ideias de moda para a nova estação em diferentes estilos e faixas de preço” 

(março/2015); 

- “Cabelo de verão. Aposte nas luzes sombré, nas novas tranças, no wet hair, nos fios 

com texturas” (novembro/2014); 

- “Linda & Loira. Tudo que você precisa saber sobre os três tons do momento – encontre 

o seu!” (dezembro/2014). 

O consumo promovido no discurso midiático pode ser claro e direto como na matéria 

“Linda & Loira”: compre o produto ou serviço X para conseguir o resultado Y. E mesmo nesse 

cenário, o consumo, que, inicialmente, parece prático na verdade é parte de um processo 

sociocultural, de formação de identidade, de tentativa de se tornar quem se quer ser ou de 

potencializar alguma característica que é valorizada em tal cultura. O significado do discurso 

será construído no par midiático Revista-Leitora, e sua interpretação e sua realização se darão 

de acordo com a cultura de um tempo e/ou sociedade, até porque entendemos o consumo como 

um processo livre e natural de escolha do indivíduo, “o consumo não é imposto, a escolha do 

consumidor é sua escolha livre (...) ele exerce uma escolha soberana” (DOUGLAS; 

ISHERWOOD, p. 99) de acordo com seu contexto sociocultural, claro. E pautar suas escolhas 

de acordo com guias de conduta promovidos pelo discurso midiático também é uma escolha. 

Ao analisar os enunciados dos corpora é possível identificar o ideal de estilo de vida 

promovido por cada uma das publicações: 

- TPM: a questionadora do status quo e padrões impostos. 

- CLAUDIA: a supermulher – corpo em forma (belo) e saudável; imperativo da 

felicidade; necessidade de melhoria contínua. 
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A partir da apresentação do nosso entendimento de sujeito e explicação do conceito de 

convocação biopolítica, podemos nos apoiar nos ideais de estilo de vida identificado em cada 

publicação, para dar continuidade à análise e responder às perguntas propostas nesta pesquisa. 

No próximo capítulo daremos continuidade à análise proposta e retomaremos as noções de dito 

e não dito, condições de produção e positividade em diálogo com os textos verbais e não verbais 

dos corpora. 
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4 DISCURSOS NO DIVÃ: ANÁLISE DAS CONVOCAÇÕES BIPOLÍTICAS PARA UM 

ESTILO DE VIDA IDEAL 

 

4.1 METODOLOGIA 

 

Conforme explicado no Capítulo 1, desenvolvemos uma pesquisa com metodologia 

transdisciplinar, que combina alguns princípios de análise do discurso de linha francesa (ADF), 

com a teoria do discurso foulcaultiana, conduta analítica para compreender como são 

mobilizadas as estratégias de comunicação e consumo nos discursos de convocação biopolítica 

nos corpora selecionados. Apenas retomando, conforme apresentado de forma detalhada no 

Capítulo 2, os corpora desta pesquisa são formados por textos verbais e não verbais das capas 

das revistas CLAUDIA e TPM (edições de setembro de 2014 a abril de 2015). 

Procuramos compreender os discursos analisados em seu aspecto de produção de efeitos 

de sentido. Para isso, construímos 

um dispositivo de interpretação. Esse dispositivo tem como característica colocar o 
dito em relação ao não dito, o que o sujeito diz em um lugar com o que é dito em outro 
lugar, o que é dito de um modo com o que é dito de outro, procurando ouvir, naquilo 
que o sujeito diz, aquilo que ele não diz mas que constitui igualmente os sentidos de 
suas palavras. (ORLANDI, 2013, p. 59) 

Buscamos o “sentido em sua materialidade linguística e histórica” (ORLANDI, 2013, 

p. 59). Sendo assim, analisaremos os enunciados dos textos dos corpora, tendo como chaves 

de análise as condições de produção e os ditos e não ditos.  

É importante ressaltar que a conduta teórico-metodológica escolhida, bem como o 

caminho a ser trilhado, não tem o objetivo final de encontrar “a verdade”, mas sim de tentar 

identificar e reconstruir falas, discursos, textos, que são, ou foram, saberes ou a verdade num 

determinado momento e deram contorno ao contexto sociocultural e rumo de desenvolvimento 

de uma sociedade. 

Para complementar a análise, utilizaremos o conceito de positividade, da teoria do 

discurso de Foucault, por entender que tal conceito dialoga com a ADF, e pelo fato desse 

conceito estar diretamente relacionado à questão-problema desta pesquisa: como são 

mobilizadas as estratégias de comunicação e consumo nos discursos de convocação biopolítica 

das revistas femininas analisadas? 
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Entendemos consumo como um fenômeno sociocultural complexo, que vai além e 

aquém do processo transacional de aquisição de uma mercadoria. Sendo um fenômeno 

sociocultural, “o consumo constitui um código por meio do qual nós nos relacionamos com os 

nossos pares e com o mundo a nossa volta” (ROCHA; CASTRO, 2012, p. 269). 

Segundo Canclini (2010), “consumir é tornar mais inteligível um mundo onde o sólido 

se evapora” (p. 61). Ao consumir, fenômeno do qual não escapamos, fazemos parte de um 

processo sociocultural no qual nos apropriamos e usamos produtos e bens simbólicos. Os 

motivos pelos quais consumimos são “algo mais do que simples exercícios de gostos, caprichos 

e compras irrefletidas, segundo os julgamentos moralistas, ou atitudes individuais, tal como 

costumam ser explorados pelas pesquisas de mercado” (CANCLINI, 2010, p. 60). 

Dando continuidade ao entendimento de consumo, seguindo o raciocínio de Canclini 

(2010), “consumir é participar de um cenário de disputas por aquilo que a sociedade produz e 

pelos modos de usá-lo” (p. 62), e, nesse contexto, os discursos de convocação biopolítica 

presentes em revistas femininas têm um papel importante na movimentação da engrenagem 

capitalista, na constituição de subjetividade e no reforço de estereótipos que reiteram o padrão 

hegemônico dentro de uma lógica neoliberal – que julgamos ser injusta. 

No âmbito das práticas de consumo – por meio da articulação das teorias de Butler, 

Canclini, Gay, Prado, Douglas, Isherwood e Lipovetsky –, esta pesquisa pretende problematizar 

as articulações e dinâmicas de processos comunicacionais, da vida social e de práticas de 

pertencimento e adequação, entendendo o consumo como algo indissociável do processo social 

e manifestação de uma racionalidade sociopolítica interativa. Atualizando o conceito de 

biopolítica de Foucault, de acordo com a teorizacão de Prado (2013), investigaremos os 

discursos analisados com as práticas de consumo. 

Dessa forma, poderemos cumprir com os objetivos propostos: 

- Mapear os discursos das capas das revistas CLAUDIA e TPM, e apontar as convocações 

biopolíticas presentes; 

- Analisar os discursos de convocação biopolítica encontrados; 

- Problematizar a produção social de sentidos gerada por meio da materialidade das 

linguagens. 
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Para isso, perguntamo-nos: como se apresentam os sentidos nas convocações 

biopolíticas para um estilo de vida ideal nas revistas analisadas? Tal prática está presente nas 

duas publicações analisadas? Todas estão na mesma formação discursiva? 

 

4.2 NOSSA PROPOSTA DE REFLEXÃO 

 

Para desenvolver a análise proposta, serão necessárias quatro etapas, conforme 

detalhamento abaixo: 

1. Mapear os discursos das capas dos corpora (verbais e não verbais). O mapeamento 

será, inicialmente, apresentado em formato de tabela, com as imagens das capas das 

revistas, os títulos dos editoriais e a identificação de categorias para cada revista – 

exemplo de categoria: saúde, comportamento, beleza (apresentados no Capítulo 2). 

2. Apontar as convocações biopolíticas presentes em cada edição dos corpora (textos 

verbais das capas). 

3. Agrupar as convocações biopolíticas presentes em categorias e analisá-las de acordo 

com os conceitos de ADF e teoria do discurso, escolhidos e abordados no Capítulo 1: 

dito e não dito, condições de produção e positividade. Nessa etapa, os conceitos 

analisados serão articulados com as teorias de consumo, para problematizar como são 

mobilizadas as estratégias de comunicação e consumo na produção dos discursos de 

biopolítica das revistas femininas analisadas. 

4. Com as descobertas da etapa 3, problematizar a produção social de sentidos dos 

discursos analisados, a partir do conceito de “gestão de si” na contemporaneidade e sua 

conexão com a lógica neoliberal e as práticas de consumo.  

 
4.2.1 Mapeamento das convocações biopolíticas 
 

Ao analisar os textos verbais das capas da revista CLAUDIA, encontramos frequência 

de convocações biopolíticas e de pacotes modalizadores. Em todas as edições há, pelo menos, 

três convocações biopolíticas nos textos verbais das capas. Apresentamos abaixo o mapeamento 

realizado: 

 



112 
 

Edição de setembro/2014: 

- Três convocações biopolíticas: 1) “Viva mais feliz. Pesquisas e conselhos de especialistas 

para dar um up no amor, na saúde, no trabalho…”; 2) “Plano verão. Os alimentos e exercícios 

para começar já a entrar em forma”; 3) “O que faz um amor durar? As mulheres de Belo 

Horizonte respondem”. 

- Quatro pacotes modalizadores: 1) “Viva mais feliz. Pesquisas e conselhos de especialistas 

para dar um up no amor, na saúde, no trabalho…”; 2) “Segredos de salão. Os melhores 

truques dos profissionais da beleza”; 3) “Plano verão. Os alimentos e exercícios para 

começar já a entrar em forma”; 4) “O que faz um amor durar? As mulheres de Belo Horizonte 

respondem”. 

 

Edição de outubro/2014: 

- Quatro convocações biopolíticas: 1) “Mais feliz. Lições de sabedoria de Oprah”; 2) “Filhos. 

especialistas ensinam a criar consumidores conscientes”; 3) “Salve seu cabelo. Solução para 

pontas duplas, fios ressecados e cor desbotada + Ideias de cortes e penteados”; 4) “Dieta. 

Quem impede você de emagrecer”. 

- Cinco pacotes modalizadores: 1) “Mais feliz. Lições de sabedoria de Oprah”; 2) “Filhos. 

especialistas ensinam a criar consumidores conscientes”; 3) “Salve seu cabelo Solução para 

pontas duplas, fios ressecados e cor desbotada + Ideias de cortes e penteados”; 4) “42 saias 

incríveis (e que combinam com toda mulher)”; 5) “Dieta. Quem impede você de emagrecer”. 

 

Edição de novembro/2014: 

- Cinco convocações biopolíticas: 1) “Sim, você pode! Especialistas ensinam como se tornar 

mais autoconfiante e conseguir tudo o que quer”; 2) “Perdoar faz bem. A reverenda inglesa 

Mpho Tutu mostra o valor de afastar as mágoas do coração”; 3) “Será que você é dependente 

digital?”; 4) “Cabelo de verão. Aposte nas luzes sombré, nas novas tranças, no wet hair, nos 

fios com texturas”; 5) “Combo antigordura. Os alimentos, os exercícios e os tratamentos 

mais eficazes para ficar linda até o verão – ainda dá tempo!”. 

- Seis pacotes modalizadores: 1) “Sim, você pode! Especialistas ensinam como se tornar mais 

autoconfiante e conseguir tudo o que quer”; 2) “Perdoar faz bem. A reverenda inglesa Mpho 
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Tutu mostra o valor de afastar as mágoas do coração”; 3) “Será que você é dependente 

digital?”; 4) “Cabelo de verão Aposte nas luzes sombré, nas novas tranças, no wet hair, nos 

fios com texturas”; 5) “Combo antigordura. Os alimentos, os exercícios e os tratamentos 

mais eficazes para ficar linda até o verão – ainda dá tempo!”; 6) “43 biquínis e maiôs 

perfeitos para todos os tipos de corpo (e para todos os bolsos)”. 

 

Edição de dezembro/2014: 

- Três convocações biopolíticas: 1) “Viva o novo! Um plano possível para você se reinventar 

no amor, na carreira, na vida financeira… e ser ainda mais feliz em 2015”; 2) “Bom conselho. 

Mulheres de sucesso contam o que diriam a si mesmas aos 20 anos”; 3) “Linda & Loira. 

Tudo que você precisa saber sobre os três tons do momento – encontre o seu!”. 

- Cinco pacotes modalizadores: 1) “Viva o novo! Um plano possível para você se reinventar 

no amor, na carreira, na vida financeira… e ser ainda mais feliz em 2015”; 2) “Bom conselho. 

Mulheres de sucesso contam o que diriam a si mesmas aos 20 anos”; 3) “Novidades no 

tratamento da depressão”; 4) “Linda & Loira. Tudo que você precisa saber sobre os três tons 

do momento – encontre o seu!”; 5) “192 achados de moda para arrasar nas festas e no verão: 

branco chique, vestidos leves, clutches de efeito…”; 6) “Tradição e inovação. Receitas e 

ideias de decoração para inspirar um Natal inesquecível”. 

 

Edição de janeiro/2015: 

- Três convocações biopolíticas: 1) “Sucesso garantido. Um plano para não desistir nunca dos 

seus sonhos”; 2) “O que você pode fazer este ano pelo futuro do seu filho”; 3) “Combo verão. 

Bermudas, shorts, bolsas, sapatos e outras peças-chave para ficar linda e fresquinha”. 

- Sete pacotes modalizadores: 1) “Sucesso garantido. Um plano para não desistir nunca dos 

seus sonhos”; 2) “O que você pode fazer este ano pelo futuro do seu filho”; 3) “Combo verão. 

Bermudas, shorts, bolsas, sapatos e outras peças-chave para ficar linda e fresquinha”; 4) 

“Como conseguir o bronzeado perfeito”; 5) “4 formas de atualizar o rabo de cavalo”; 6) “O 

jeito certo de usar adoçantes”; 7) “Clima de bistrô. Um menu do apresentador Olivier 

Anquier para reunir os amigos e a família”. 
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Edição de fevereiro/2015: 

- Três convocações biopolíticas: 1) “Você pronta para o sucesso. Ajuste o foco, dê mais valor 

às conquistas e experimente o poder do otimismo”; 2) “Aposte no amor. Expert diz que os 

dias de hoje são perfeitos para a vida a dois e mostra como melhorar ainda mais as relações”; 

3) “Proteção total. Vacina também é coisa de adulto. Saiba quais são as indicadas pelos 

médicos”. 

- Oito pacotes modalizadores: 1) “Você pronta para o sucesso. Ajuste o foco, dê mais valor às 

conquistas e experimente o poder do otimismo”; 2) “Parceria ideal. Os segredos para achar 

o sócio certo na hora de empreender”; 3) “Aposte no amor. Expert diz que os dias de hoje 

são perfeitos para a vida a dois e mostra como melhorar ainda mais as relações”; 4) “Proteção 

total. Vacina também é coisa de adulto. Saiba quais são as indicadas pelos médicos”; 5) “54 

cortes de cabelo para quem quer fios curtos, médios ou longos (todos lindíssimos!)”; 6) “Eu 

uso óculos. Como fazer a maquiagem que destaca seus olhos”; 7) “Vai com tudo! O clássico 

preto em looks fresquinhos”; 8) “As táticas anti-stress das cearenses”. 

 

Edição de março/2015: 

- Três convocações biopolíticas: 1) “Mais tempo para você. Experts e pesquisa de CLAUDIA 

revelam como aproveitar melhor seu dia – com menos culpa e mais alegria”; 2) “Fique 

esperta. O que pesar antes de uma mudança radical de beleza”; 3) “Fique linda. Como usar 

e abusar da cor do momento no make”. 

- Cinco pacotes modalizadores: 1) “Mais tempo para você. Experts e pesquisa de CLAUDIA 

revelam como aproveitar melhor seu dia – com menos culpa e mais alegria”; 2) “Fique 

esperta. O que pesar antes de uma mudança radical de beleza”; 3) “Fique linda. Como usar 

e abusar da cor do momento no make”; 4) “193 ideias de moda para a nova estação em 

diferentes estilos e faixas de preço”; 5) “Dieta. Os alimentos ideais e a hora certa de comer 

para não acumular gordura”. 

 

Edição de abril/2015: 

- Três convocações biopolíticas: 1) “Coragem para mudar. O que levar em conta na hora de 

dar uma virada radical em momentos decisivos na carreira, no relacionamento e na vida em 



115 
 

família”; 2) “O que querem os idosos? A resposta pode nos ajudar a envelhecer melhor”; 3) 

“Diga não à obesidade infantil! Como convencer as crianças a sair do sofá e mexer o corpo”. 

- 7 pacotes modalizadores: 1) “Coragem para mudar. O que levar em conta na hora de dar uma 

virada radical em momentos decisivos na carreira, no relacionamento e na vida em família”; 

2) “O que querem os idosos? A resposta pode nos ajudar a envelhecer melhor”; 3) “Diga não 

à obesidade infantil! Como convencer as crianças a sair do sofá e mexer o corpo”; 4) 

“Conheça a slow medicine e entenda como ela pode ser útil a você”; 5) “Cabelo cheio de 

saúde. Para cada problema uma solução: repare os danos causados por secador, química e 

até poluição”; 6) “Chega de manchas! Os produtos que resolvem, os últimos tratamentos e o 

make para a cobertura perfeita”; 7) “Moda prática. Jeans para todos os tipos de corpo; 

clássicos repaginados para usar no trabalho”. 

O cenário na revista TPM é um pouco diferente: ao analisar os textos verbais das capas, 

descobrimos que não há frequência de convocação biopolítica nos mesmos moldes da revista 

CLAUDIA. Percebemos que as convocações da TPM fogem ao padrão das revistas femininas 

atuais, bem como ao contrato comunicacional padrão, o de fornecedor de guias de conduta que 

a imprensa feminina performa desde seu surgimento, conforme apontado no Capítulo 2 e de 

acordo com a pesquisa de Buitoni. 

Ao analisar os textos verbais da TPM, identificamos duas convocações biopolíticas que 

utilizam a mesma estratégia retórica de redação das convocações presentes na revista 

CLAUDIA. São convocações que falam diretamente com a leitora, colocando-a dentro do 

enunciado apresentado, e geralmente usam do recurso da função conativa. O ponto que 

diferencia as convocações biopolíticas encontradas nas edições da TPM é que estas chamam a 

leitora para pensar sobre temas que vão além da individualidade de cada uma, além da 

autogestão do corpo e estilo de vida no dia a dia: 

- “Precisamos falar sobre aborto. Chega de silêncio. Aborto é a questão feminina mais urgente 

e menos discutida no país. Leandra Leal, Alessandra Negrini, Gregorio Duvivier, Jean 

Wyllis, Marília Gabriela, Denise Fraga, Walter Salles e mais de 80 personalidades querem 

mudar isso. E você?” (TPM #148 Novembro/2014); 

- “Dietas, bullying, ‘corpo perfeito’, programas de TV. Quanto a obsessão pelo peso pesa sobre 

nossas cabeças?” (TPM#152 Abril/2015). 
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Essas são convocações para repensar e discutir questões relativas ao feminino no âmbito 

social, isto é, no âmbito da sociedade brasileira, e não no individual, tal como as convocações 

biopolíticas para a leitora em suas escolhas e batalhas diárias, numa gestão de si, voltada às 

questões individuais. 

A TPM também se diferencia da CLAUDIA na ausência de pacotes modalizadores – 

porém há sim uma modalização presente, conforme apresentaremos ao longo da análise. Há 

regularidade na presença de convocações para questionamento de padrões – todos relacionados 

ao corpo – e uso recorrente de ironia nos textos, conforme mapeamento abaixo:  

 

Edição de setembro/2014: 

- “Cirurgia estética na vulva. Sério?”; “Modo de usar: peluda ou pelada?”  

 

Edição de outubro/2014: 

- “Fernanda Gentil, a nova queridinha do esporte da Globo: bem mais que um rostinho bonito”. 

- “Betty Faria. Da musa alternativa de Bye Bye Brasil à novela Boogie Oogie, sem perder a 

rebeldia: ‘sou uma senhora, não quero que encham o saco’”. 

 

Edição de novembro/2014: 

- “Ser puta não me faz uma pessoa sem princípios. A garota de programa Lola Benvenutti 

conta tudo” (TPM#148 Novembro/2014). 

 

Edição de dezembro/2014: 

- “A monogamia está em crise? Histórias de quem saiu do padrão e experimentou novos 

arranjos afetivos e sexuais”. 

- “Badulaque retrospectiva 2014: frases que não queríamos ter ouvido, palavras que não 

aguentamos mais e o pior tipo de selfie”. 

- “‘Não sou artista, sou jornalista’. A âncora do Jornal Hoje fala sobre fama e machismo na 

televisão”. 
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Edição de fevereiro/2015: 

- “Baixar a ansiedade com apps. Será?!”. 

 

Edição de março/2015: 

- “Mallu Magalhães. A vida em Portugal com Marcelo Camelo e a banda do mar, 

antidepressivos e a alegria como um dom: ‘sucesso é fazer as coisas, não ser reconhecida ou 

ganhar grana’”. 

- “Bunda na nuca é a nova barriga negativa”; “A atriz Martha Nowill conta como é não ter 

bunda no país do Carnaval”. 

- “Autumn Sonnichsen. A mais surpreendente fotógrafa de nu feminino: “não é machista olhar 

para o corpo e achar bonito. As mulheres que fotografo são donas de seus corpos, têm 

autonomia”. 

No enunciado “Dietas, bullying, ‘corpo perfeito’, programas de TV. Quanto a obsessão 

pelo peso pesa sobre nossas cabeças?” (TPM#152 Abril/2015), vemos que “corpo perfeito” está 

entre aspas, o que indica um questionamento à real existência de um corpo perfeito. Entretanto, 

notamos que cinco das 10 capas de TPM analisadas promovem um corpo sensualizado e dentro 

do padrão hegemônico – padrão que é reforçado pela imprensa feminina. A análise e o 

tensionamento entre os textos verbais e as imagens veiculadas na revista TPM serão abordados 

de forma mais detalhada no próximo item, 4.2.2. Neste momento, estamos apresentando o 

mapeamento das convocações biopolíticas das duas revistas, e aproveitando para introduzir 

pontos importantes que serão problematizados na análise. 

Outro ponto que diferencia a revista TPM da revista CLAUDIA, como mencionamos 

acima, é o fato de não haver oferta de pacotes modalizadores. Porém, questionamos aqui se a 

recorrente presença de convocações para questionamento do status quo não seria uma forma de 

modalizacão. Ora, entendemos que se trata da modalização do questionamento constante, ou 

seja, a convocação a um comportamento que concerne ao modo de cuidado do corpo e da vida. 

Entendemos como uma “convocação saudável”, pois questionar é importante, mas precisamos 

deixar claro que se trata de uma convocação, assim como o discurso do imperativo de felicidade 

e da melhoria contínua. 
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O contrato comunicacional das duas revistas analisadas é diferente. Embora a mesma 

mulher possa ser, ao mesmo tempo, leitora de CLAUDIA e de TPM, a enunciatária entende 

cada contrato e “sabe o que esperar” de cada publicação. Cada revista interpela sua leitora de 

forma diferente, assim como encara o papel social da mulher de forma distinta e deixa tal 

posicionamento claro em seus discursos. No contexto da revista CLAUDIA o contrato de 

comunicação abriga “narrativas pelas quais os indivíduos podem pautar aspectos de suas 

histórias de vida a perspectiva desses projetos biopolíticos ligados ao consumo, ancorados em 

valores de sucesso individual, erotização do corpo saudável e busca de riqueza” (PRADO, 2011, 

p. 51). 

A CLAUDIA chama para reflexões sobre as questões mais tradicionais do gênero 

feminino: família, filhos, cuidados com o lar, sucesso profissional, beleza para conquistar o 

sexo oposto e se sentir poderosa. Enquanto isso, a TPM chama sua leitora para refletir questões 

de gênero de uma mulher “atualizada” – localizada nos dias atuais –, que quebra com os 

estereótipos construídos e reforçados até hoje: prazer, posicionamento político, autonomia 

sobre seu corpo, trabalho, diferentes formas de relacionamento amoroso. Nesta, vemos a 

convocação para a autogestão e a transformação das verdades construídas acerca do gênero 

feminino ao longo da história. 

A TPM apresenta sim convocações biopolíticas, mas convoca para uma transformação 

que passa pela questão individual e vai além do estilo de vida de cada um, incitando a pensar e 

discutir o padrão de mulher. Isso tem um impacto nas populações, e não apenas no indivíduo. 

É uma sofisticação das convocações biopolíticas presentes nas revistas dirigidas ao público 

feminino. No quadro apresentado abaixo, destacamos as principais diferenças das convocações 

biopolíticas das revistas analisadas. 
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Tabela 1 – Quadro comparativo das convocações biopolíticas presentes nas revistas analisadas. 

 

Fonte: Autora. 

 

Com o mapeamento e as questões apresentadas acima, podemos seguir com as próximas 

etapas da análise proposta. A partir de agora, apresentaremos as reflexões colocando os 

enunciados de CLAUDIA e TPM em diálogo e comparação, por entender que esse formato 

pode enriquecer o conteúdo da análise e também para tentar identificar qual ou quais as 

formações discursivas mobilizadas por cada uma das revistas. 

 

4.2.2 Estratégias de comunicação e consumo mobilizadas para a produção do discurso de 
convocação do estilo de vida ideal 
 

“Dada a ordem contemporânea de ser, o que posso ser?” 
Butler 

 

Como abordamos no Capítulo 1, um discurso posto, ou dito, carrega um pressuposto 

não dito, que o complementa de alguma forma e também produz significados (ORLANDI, 

PERSONA

CARACTERÍSTICAS 

DAS CONVOCAÇÕES 

BIOPOLÍTICAS

CARACTERÍSTICAS 

DAS MODALIZAÇÕES

CONTRATO DE 

COMUNICAÇÃO

Supermulher. Questionadora do status quo.

Assumir conduta para a gestão de si e 
melhora de performance na vida
(individual).

Assumir conduta de desafiar padrões e pensar os
ideais hegemônicos - para escolher o que
preferir –, para redefinir questões do gênero
feminino e o papel social da mulher.

Pacotes modalizadores que
democratizam gostos e condutas. Modalizacão para o questionamento

dos padrões hegemônicos.

Figura 26 – Quadro comparativo das convocações biopolíticas presentes nas revistas analisadas (quadro elaborado pela autora)

Mulher que procura conteúdo dentro do 
paradigma das revistas femininas. Quantidade
maior de chamadas e diversidade por capa, e 
temas abordados de forma mais superficial.

Mulher que procura conteúdo não disponível no 
paradigma das revistas femininas. Quantidade menor
de chamadas por capa e temas discutidos de forma 
mais profunda e abrangente, por diferentes ângulos. 
TPM sabe que sua enunciatária é culta.
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2013). Também por isso, esta pesquisa se propõe a analisar os ditos e os não ditos dos textos 

verbais e não verbais das edições de CLAUDIA e TPM selecionadas para compor os corpora.  

O não dito depende do contexto (ORLANDI, 2013). Por exemplo, no não dito do 

enunciado “Modo de usar: peluda ou pelada?” (Setembro/2014 #146) há uma piada, uma ironia 

sobre a quantidade e tipos de manuais de conduta oferecidos por revistas femininas – além de 

um complemento aos demais questionamentos apresentados pela revista TPM. Agora, o mesmo 

enunciado na capa da revista CLAUDIA teria não ditos diferentes. Um exemplo poderia ser: 

“você tem se depilado de acordo com as últimas tendências?”.  

Se digo “Deixei de fumar”, o pressuposto é que eu fumava antes. O posto (o dito) traz 
consigo necessariamente esse pressuposto (não dito mas presente). Mas o motivo, por 
exemplo, fica como subentendido. Pode-se pensar que é porque fazia mal. Pode ser 
também que não seja essa razão. O subentendido depende do contexto. (ORLANDI, 
2013, p. 82)  

A autora ainda explica que os conceitos de interdiscurso, formação discursiva e 

ideologia encampam os não ditos: “quando se diz ‘x’, o não dito ‘y’ permanece como uma 

relação de sentido que informa o dizer de ‘x’. Isto é, uma formação discursiva pressupõe uma 

outra: ‘terra’ significa pela sua diferença com ‘Terra’” (ORLANDI, 2013, p. 82). 

Ressaltamos aqui que analisamos o não dito relativo ao dito dos corpora, partindo “do 

dizer, de suas condições e da relação com a memória” (ORLANDI, 2013, p. 83), pois nem todos 

os não ditos são relativos a esta análise. Também por esse motivo trabalhamos com as noções 

de condições de produção e positividade: nosso intuito foi trabalhar com o não dito relevante 

para a problematização desta pesquisa. 

Retomamos também a noção de condições de produção, que “constituem a instância 

verbal de produção do discurso: o contexto histórico-social, os interlocutores, o lugar de onde 

falam e a imagem que fazem de si, do outro e do referente” (BRANDÃO, 2013, p. 105). Ou 

seja, é tanto o contexto imediato da produção do discurso quanto seu contexto socio-histórico 

e ideológico (Orlandi, 2013). 

Ao analisar as condições de produção também temos como embasamento teórico parte 

das reflexões sobre verdades construídas, elaboradas por Foucault. 

Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” da verdade, isto é, os 
tipos de discurso que ela aceita e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e 
as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros ou falsos, a maneira 
como se sancionam uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados 
para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm a função de dizer o que 
funciona como verdadeiro. (FOUCAULT, 1994, p.112 apud CASTRO, 2009, p. 423) 
Foucault distingue cinco características historicamente importantes da “economia 
política da verdade” em nossas sociedades: ela está centrada no discurso científico e 
nas instituições que o produzem; está submetida a uma constante incitação política e 
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econômica; é objeto de difusão e consumo; é produzida e distribuída sob o controle 
dominante de grandes aparatos políticos e econômicos; é a colocação em jogo do 
debate político e das lutas sociais. (CASTRO, 2009, p. 423) 

Foucault diz que o “regime de verdade não é simplesmente ideológico: ele foi uma 

condição da formação e do desenvolvimento do capitalismo” (CASTRO, 2009, p. 423). regime 

de verdade participa da formação dos regimes de visibilidade, que determinam o que pode e 

deve ser visto de acordo com os interesses das instituições e do sistema capitalista. 

O corpo tem papel fundamental nas narrativas com convocações biopolíticas e no modo 

de operação do capitalismo, que conseguiu seu desenvolvimento “à custa da inserção controlada 

do corpo no aparelho de produção e por meio de um ajustamento dos fenômenos de população 

aos processos econômicos” (FOUCAULT, 1999 apud CASAQUI; HOFF, 2010, p. 49). 

Ao utilizar a noção de positividade, fizemos uma análise discursiva dos saberes 

repetidos no discurso. Determinamos a acumulação discursiva, entendendo o discurso em sua 

dispersão e exterioridade, apontando as condições de exercício da função enunciativa, podendo 

então refletir sobre as condições que possibilitam a produção de um discurso. 

No caso da revista CLAUDIA, desenvolvemos a análise com 21 enunciados. 

Delimitamos a quantidade de enunciados, porque das 27 convocações biopolíticas encontradas 

21 convocam a leitora ao estilo de vida identificado e apontado no final do Capítulo 3: a 

supermulher. Além disso, entendemos que essas 21 convocações biopolíticas selecionadas 

sugerem uma transformação no corpo das leitoras e estão no cerne da questão-problema desta 

pesquisa. Não é a quantidade de convocações biopolíticas, mas os sentidos produzidos e 

verdades construídas por tais enunciados que nos interessam neste momento. 

O funcionamento dos contratos comunicacionais visa (...) tornar íntimas as 
identificações com uma imagem corporal e vivencial trazida pelos dispositivos, 
tratamentos, substâncias, produtos, objetos com apelo para o consumo com o objetivo 
de transformar o corpo e a mente. O empuxo ao consumo é uma forma de modalizar 
a busca por essa individuação privilegiada tomando por base uma apresentação 
passionalizada de valores, ligados a marcadores culturais. (PRADO, 2008, p. 99) 

Abaixo apresentamos as categorias encontradas nas edições analisadas da revista 

CLAUDIA e as convocações biopolíticas correspondentes. Para a revista TPM não foi possível 

colocar as convocações biopolíticas em categorias, porém há um ponto comum em todas que é 

a modalização para pensar criticamente padrões impostos e condutas consideradas “femininas” 

e corretas, além do tom irônico que permeia os textos para criticar a oferta de pacotes 

modalizadores de revistas femininas como a CLAUDIA. 



122 
 

- Imperativo da felicidade (sete convocações biopolíticas): “Viva mais feliz. Pesquisas e 

conselhos de especialistas para dar um up no amor, na saúde, no trabalho...”; “Mais feliz. 

Lições de Oprah”; “Perdoar faz bem. A reverenda inglesa Mpho Tutu mostra o valor de 

afastar as mágoas do coração”; “Mais tempo para você. Experts e pesquisa de CLAUDIA 

revelam como aproveitar melhor seu dia – com menos culpa e mais alegria”; 

- Necessidade de melhoria contínua (sete convocações biopolíticas): “Sim, você pode! 

Especialistas ensinam como se tornar mais autoconfiante e conseguir tudo o que quer”; “Viva 

o novo! Um plano possível para você se reinventar no amor, na carreira, na vida financeira... 

e ser ainda mais feliz em 2015”; “Bom conselho. Mulheres de sucesso contam o que diriam 

a si mesmas aos 20 anos”; “Sucesso garantido. Um plano para não desistir nunca dos seus 

sonhos”; “Você pronta para o sucesso. Ajuste o foco, dê mais valor às conquistas e 

experimente o poder do otimismo”; “Aposte no amor. Expert diz que os dias de hoje são 

perfeitos para a vida a dois e mostra como melhorar ainda mais as relações”; “Coragem para 

mudar. O que levar em conta na hora de dar uma virada radical em momentos decisivos na 

carreira, no relacionamento e na vida em família”; 

- Corpo belo e saudável (dez convocações biopolíticas): “Plano verão. Os alimentos e 

exercícios para começar já a entrar em forma”; “Salve seu cabelo. Solução para pontas 

duplas, fios ressecados e cor desbotada”; “Dieta. Quem impede você de emagrecer”; “Cabelo 

de verão. Aposte nas luzes sombré, nas novas tranças, no wet hair, nos fios com texturas”; 

“Combo antigordura. Os alimentos, os exercícios e os tratamentos mais eficazes para ficar 

linda até o verão – ainda dá tempo!”; “Linda & Loira. Tudo que você precisa saber sobre os 

três tons do momento – encontre o seu!”; “Proteção total. Vacina também é coisa de adulto. 

Saiba quais são as indicadas pelos médicos”; “Fique esperta. O que pesar antes de uma 

mudança radical de beleza”; “O que querem os idosos? A resposta pode nos ajudar a 

envelhecer melhor”; “Diga não à obesidade infantil! Como convencer as crianças a sair do 

sofá e mexer o corpo”.  

O discurso da necessidade de ser feliz está presente nas convocações biopolíticas que 

categorizamos como “imperativo da felicidade” e é reforçado pelas histórias de sucesso e 

testemunhais de matérias e entrevistas com a celebridade da capa. Mês após mês a revista 

CLAUDIA destaca em suas capas celebridades sempre sorridentes e matérias com manuais de 

conduta para ser melhor, viver mais feliz, crescer na carreira ou conseguir o cabelo do próximo 

verão.  
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São narrativas que promovem estilos de vida e os passos para realizá-los. Essa troca, 

esse simulacro de situação dialógica entre enunciador e enunciatário se dá na narrativa inserida 

no dispositivo comunicacional, isto é, na revista. Os dispositivos comunicacionais não apenas 

informam, mas produzem verdades que, dentro do contrato comunicacional, são aceitas pelos 

leitores e entendidas como algo que é verdade, como realidade possível de ser alcançada.  

Para a revista CLAUDIA, é feliz a mulher que está bem em seus relacionamentos, saúde, 

trabalho, é uma pessoa correta e sabe separar um tempinho para si sem se sentir culpada por 

relaxar um pouco, deixando de ser tão produtiva ou de olhar para os outros – filhos, marido, 

família, funcionários etc. Mas tal equação nunca fecha, porque não basta ser feliz. Isto é, não é 

apenas “seja feliz”, mas “Viva mais feliz” (CLAUDIA, setembro/2014), e “como aproveitar 

melhor seu dia – com menos culpa e mais alegria” (CLAUDIA, março/2015) ou ainda “Mais 

feliz. Lições de Oprah” (CLAUDIA, outubro/2014). E também isso não é suficiente, porque o 

corpo precisa ser belo e saudável, dentro do padrão hegemônico desfilado pelas celebridades, e 

a melhoria de performance para alcançar o sucesso, contínua.  

O que fazer para ser tudo isso? Para ter esse estilo de vida? Ora, consumir os produtos 

e serviços oferecidos pelos pacotes modalizadores que acompanham as convocações: o 

enunciatário diz onde chegar, o que consumir e quais os passos para chegar lá. Consumindo os 

significantes que visibilizam o pertencimento ao grupo dos Mesmos, a leitora está livre de cair 

no ostracismo. E o consumo é contínuo, porque a cada edição a revista apresenta novas roupas 

da moda, novas cores de cabelo, novo tratamento corporal ou a última tendência em educação 

para seu filho ser o líder do futuro: “o capitalismo constrói discursos sobre consumidores 

saudáveis, dedicados a seus corpos prazerosos, completados por identificações rápidas e 

ancoradas em um espaço-tempo do aqui e do agora” (PRADO, 2006, p. 23). 

O consumo é um fenômeno sociocultural muito complexo que envolve diversos fatores 

econômicos, políticos e socioculturais. Sabemos que o consumidor não é alienado, ao mesmo 

tempo que “não são as necessidades ou gostos individuais que determinam o que, como e quem 

consome. O modo como se planifica a distribuição dos bens depende das grandes estruturas de 

administração do capital” (CANCLINI, 2010, p. 61); existe uma racionalidade envolvida no 

processo de consumo. No caso do consumo para autogestão do corpo com a finalidade de 

desenvolver temas biopolíticos, podemos dizer que há uma forte relação com convocações 

presentes na mídia. 

Certas condutas ansiosas e obsessivas de consumo podem ter origem numa 
insatisfação profunda, segundo analisam muitos psicólogos. Mas em um sentido mais 
radical, o consumo se liga, de outro modo, com a insatisfação que o fluxo errático dos 
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significados engendra. (...) consumir é tornar mais inteligível um mundo onde o sólido 
se evapora (...) como afirmam Douglas e Isherwood, ‘as mercadorias servem para 
pensar’. É neste jogo entre desejos e estruturas que as mercadorias e o consumo 
servem para ordenar politicamente cada sociedade. O consumo é um processo em que 
os desejos se transformam em demandas e em atos socialmente regulados. 
(CANCLINI, 2010, p. 65) 

No contexto das convocações biopolíticas de CLAUDIA, podemos entender que os não 

ditos da categoria que chamamos de “imperativo da felicidade” dizem que a leitora não é tão 

feliz quanto poderia ser. Nesse sentido, é possível afirmar que esse não dito tem um impacto 

importante na autogestão que cada leitora fará de sua vida, ao incitar a um autoexame para 

avaliar como está sua felicidade e o que pode ser feito para que sua vida seja mais feliz. 

O novo supereu (tenha prazer, viva intensamente, seja uma nova pessoa num novo 
corpo) aparece figurativizado nas capas das revistas semanais e mensais sobre o culto 
ao corpo: aprender a gozar; dicas para enriquecer; cinco passos para dinamizar seu 
corpo; como se tornar outra pessoa nesse verão etc. (PRADO, 2006, p. 24)  

Entendemos que há um não dito “geral” nas convocações biopolíticas das edições 

analisadas da revista CLAUDIA: “você ainda não está na sua melhor versão, e só depende de 

você”. Queremos detalhar mais esta questão, por ser de extrema importância para a questão-

problema desta pesquisa, mas antes apresentaremos uma breve reflexão de Bruno (2013) sobre 

a noção de práticas de vigilância, além de retomar as noções de olhar hierárquico, sanção 

normalizadora e exame – estas apresentadas no Capítulo 3, item 3.1.2.  

Com base nos estudos de Foucault, Bruno (2013) nos ensina que qualquer atividade de 

vigilância que tenha como alvo um indivíduo ou uma população possui três elementos centrais: 

a observação, o conhecimento e a intervenção. A observação, que pode acontecer de diferentes 

formas, “implica a inspeção regular, sistemática e focalizada de indivíduos, populações, 

informações ou processos comportamentais, corporais, psíquicos, sociais, entre outros” 

(BRUNO, 2013, p. 18). Após a observação, a prática de vigilância precisa possibilitar a 

produção de conhecimento acerca do corpo vigiado para posterior formalização do 

conhecimento coletado, ou seja, “as informações apreendidas pela observação devem ser 

convertidas em conhecimento a respeito daqueles sob vigilância, de modo a permitir agir sobre 

suas escolhas, subjetividades, comportamentos” (RUNO, 2013, p. 18). Com a produção de 

conhecimento há a possibilidade de intervenção no corpo vigiado: “nem a observação nem o 

conhecimento que dela derivam se caracterizam como vigilância se não houver a perspectiva 

de intervir sobre os indivíduos ou populações em foco. Tal intervenção é, sobretudo, da ordem 

do governo, entendido como a arte de conduzir condutas” (BRUNO, 2013, p. 18) 

No contexto contemporâneo de convocações midiáticas, podemos localizar o conceito 

de olhar hierárquico como o padrão hegemônico da sociedade circulado e reforçado pelas 
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revistas femininas; uma forma de sanção normalizadora seria a circulação recorrente e produção 

de sentidos que reforçam os ideais, e possibilita a produção de discursos de saber que, ao 

promover uma cadeia de significantes, diferencia as leitoras (indivíduos) para posterior 

comparação, exclusão, hierarquização e normalização; o exame, na dinâmica das revistas 

femininas, transmuda para o autoexame e a gestão de si.  

Assim como acontecia a articulação entre a sanção normalizadora e a vigilância, agora 

vemos uma autovigilância da enunciatária ao consumir os discursos de verdade e convocações 

biopolíticas veiculadas. Por meio do autoexame, que desencadeará a gestão de si, “o indivíduo 

passa a ser ao mesmo tempo, efeito e objeto do poder e do saber” (POGREBINSCHI, 2004, p. 

194). 

Dentro do contexto contemporâneo de convocações biopolíticas, conforme 

apresentamos ao longo desta pesquisa, podemos assumir que um corpo belo e saudável é um 

corpo disciplinado, um corpo que segue as receitas de cuidado e prevenção para continuar vivo 

e produtivo. No caso dos corpora desta pesquisa, tratamos do corpo feminino exposto a 

convocações biopolíticas para um estilo de vida ideal. Ora, se a vigilância contemporânea 

legitima suas práticas nos “circuitos de visibilidade midiáticos” (BRUNO, 2013, p. 21), a 

autovigilância promovida pelos ditos e não ditos dos enunciados analisados convoca ao 

autoexame e à gestão de si. 

Outro ponto que ancora o discurso de verdade da possibilidade da felicidade, da melhora 

e superação, bem como a verdade da realidade de um “corpo perfeito”, é discurso apoiado no 

saber científico: experts, médicos, psicólogos dão autoridade e veracidade aos pacotes 

modalizadores oferecidos pela revista CLAUDIA – uma posição de sujeito que legitima o 

enunciado. E o discurso científico está articulado às práticas de consumo porque ter um corpo 

belo e saudável implica ir ao salão para ter a cor do momento, hidratar os cabelos e fazer a dieta 

antigordura que, provavelmente, não é composta pelos alimentos mais baratos do mercado ou 

da feira do bairro. 

Neste sentido, cabe lembrar que Umberto Eco (2004, p. 144) termina seu luxuoso 
livro, quase enciclopédico, sobre a história da beleza ocidental (...) identificando a 
principal contradição que teria marcado o imenso e multifacetado século XX “até os 
anos 1960 no máximo (depois já é mais difícil)”, de acordo com suas próprias 
palavras. Tratar-se-ia de uma “luta dramática” entre certa beleza “da provocação” 
ligada à arte moderna, e outra mais padronizada embora extremamente pregnante: 
aquela “da mídia e do consumo”. (SIBILIA, 2013, p. 127) 

Voltando ao ponto da vigilância, é importante enfatizar que ao longo da história os 

processos vão se transformando e novos dispositivos vão surgindo. O que acontece hoje em dia 
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é “um processo de naturalização da vigilância como modo de olhar e prestar atenção” (BRUNO, 

2013, p. 55), o que gera alteração dos modos de ver e ser visto na contemporaneidade: a 

subjetividade exteriorizada e a “mudança no estatuto do olhar do outro” (BRUNO, 2013. p. 55). 

Uma vez que o olhar – tanto quem olha quanto quem é visto – é parte indissociável da 

constituição da subjetividade de cada um, 

esse cuidado com o que é imediatamente visível ao outro é um aspecto fundamental 
tanto na tessitura das relações sociais, das normas, regras de conduta e codificação 
dos costumes no processo civilizador, quanto na gênese da subjetividade, da 
interioridade e da intimidade (Cf. Elias, 1994). A hipótese histórica é a de que a 
atenção com o que é visto por outrem vai sendo progressivamente interiorizada, 
constituindo todo um campo de cuidados consigo, de autocontrole, autorregramento 
e autovigilância que passa a reger a esfera íntima e privada. (BRUNO, 2013, p. 56) 

Conforme apontamos acima, não foi possível categorizar as convocações biopolíticas 

da revista TPM. Entretanto, encontramos alguns padrões recorrentes de estratégias retóricas nas 

edições analisadas: 

- convocação ao questionamento do status quo; 

- convocação para assumir uma conduta de transformação da mulher no âmbito social, no 

coletivo; 

- as modelos selecionadas para ilustrar as capas possuem corpos de acordo com o padrão 

hegemônico; 

- texto cômico e irônico (que não é típico de publicações femininas). 

Identificamos que também há um não dito “geral” nos enunciados de TPM: “a mulher 

bonita (aquela que é visibilizada) é magra, bela e saudável”. Tal entendimento só pode ser 

identificado ao confrontar os textos verbais com as imagens das modelos das capas analisadas. 

Vemos, na mesma capa, textos verbais que convocam a leitora a criticar ideais de beleza e estilo 

de vida com imagens de celebridades que também estampam capas de outras revistas, 

reforçando os mesmos padrões hegemônicos. 

É uma contradição importante, e recorrente em todas as capas analisadas, e talvez seja 

um indício da existência dessa busca generalizada pelo padrão hegemônico de beleza corporal, 

e quem tem recursos financeiros consome produtos e serviços para ter tal corpo – o caso das 

celebridades, que geralmente são quem estampa as capas de revistas. Pode ser uma lógica 

cultural ou padrões tão naturalizados que passam “despercebidos” mesmo por aqueles que 

questionam padrões hegemônicos e pacotes modalizadores. 
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A imagem fotográfica é a impressão física de um referente único; então a fotografia 
evidencia a existência daquele objeto capturado. Por isso, muitos dizem que a foto 
certifica e atesta; daí decorrem os usos como foto de identidade e para fins judiciais. 
No entanto, a única coisa que a fotografia comprova é de que houve um momento em 
que aquele referente foi clicado. A fotografia não prova quando foi, nem quem são os 
personagens, nem se a cena é instantânea ou produzida. (BUITONI, 2010, p. 5) 

No dia a dia, quando somos impactados por uma imagem, não paramos para pensar em 

tudo isso. Os sentidos produzidos por imagens, personagens ou situações, como as de capas de 

revistas femininas, reforçam as convocações biopolíticas dos textos verbais que as 

acompanham. Também afetam a constituição de subjetividades e incitam o autoexame e a 

gestão de si no objetivo de melhoria de performance. Buitoni ainda afirma que o senso comum 

geralmente atribui verdade aos registros fotográficos, considerando a fotografia como um 

documento: “ainda hoje, mesmo quando as pessoas comprovam com seus olhos e mãos as 

inúmeras possibilidades de manipulação da imagem, a crença na sua veracidade persiste. Tal 

crença sustenta, por assim dizer, todo um ideário de justificativa de uso da imagem fotográfica 

pelo jornalismo” (BUITONI, 2010, p. 5). 

Ao estudar os textos verbais das capas selecionadas, foi possível identificar o estilo de 

vida promovido por cada uma das publicações analisadas. Com base em tais descobertas, foi 

possível desenvolver personas para ilustrar as leitoras de CLAUDIA e TPM. De cara, a persona 

de CLAUDIA parece ser a “supermulher”, por estar em forma, ser bem-sucedida, ser bela e 

estar em constante melhoria de performance. Porém, ao refletir as características de estilo de 

vida promovidas pelo discurso de CLAUDIA com mais calma e em mais profundidade, e 

refletir como se apresentam os sentidos de suas convocações biopolíticas, associados aos 

processos e dinâmicas de vida social e práticas de pertencimento e adequação, adequamos sua 

persona para a pseudo-supermulher ou ainda a mulher em busca da supermulher. A busca do 

irreal. O caminho da frustração. Quero ser celebridade.  

A persona da TPM é a questionadora do status quo. Ora, assim como fizemos com a 

persona de CLAUDIA, também revisitamos várias vezes os textos verbais da TPM, 

identificamos uma convocação recorrente para desconstruir verdades construídas e reforçadas 

ao longo da história, com a utilização, em muitos momentos, de um texto cômico e irônico. 

Apesar do dito, do discurso posto, ser questionador, é impossível não perceber o contraste com 

as imagens que ilustram metade de suas capas: mulheres que possuem corpos belos e em forma, 

totalmente adequados ao padrão hegemônico criticado pela publicação. Para entrar na onda da 

verve cômica dos textos de TPM, tomamos a liberdade de renomear sua persona para a 

questionadora crônica.  
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Queremos deixar claro aqui que identificamos o trabalho editorial da TPM de ocupar 

um lugar fora do paradigma das revistas femininas, bem como sua tentativa de participar do 

processo de atualização da produção de sentidos acerca do corpo e vida femininos. Porém 

entendemos que há uma contradição importante nas imagens e modelos selecionadas para suas 

capas, pois estas reforçam o ideal hegemônico, e vimos que as convocações biopolíticas 

presentes nos textos verbais chamam a leitora justamente para refletir a mulher na 

contemporaneidade.  

Todos costumam ver na fotografia um modelo de veracidade de objetividade; no 
entanto o aspecto do real fixado pela fotografia é sempre o resultado de uma seleção 
arbitrária. A fotografia é considerada um registro realista do mundo visível porque 
desde seu início os usos sociais atribuíam-lhe esta função. Para compreender 
adequadamente uma fotografia, não basta recuperar suas significações mais evidentes; 
é preciso decifrar o excedente de significação que revela traços do simbólico de uma 
época, de uma classe, de um grupo artístico. (BUITONI, 2010, p. 4) 

O dito é questionador, mas as imagens carregam um não dito forte de presença de corpo 

e beleza. Por que não colocar bonequinhas da Rainha má no lugar da “princesinha” Branca de 

Neve na edição #149? Por que não colocar uma bunda com celulite, mas bumbum 

“empinadinho” na edição #151? Talvez porque é uma estética que não vende e vivemos num 

sistema capitalista. Talvez porque esteticamente um bumbum lisinho e empinadinho seja mais 

bonito mesmo. E daí? Qual é o problema com isso? Quem quiser perder horas na academia para 

desfilar bundas e barrigas invejáveis na praia, ok. Quem quiser perder horas vendo séries no 

Netflix, ok. Quem quiser trabalhar 16 horas por dia para comprar um apartamento com varanda 

gourmet e carro do ano, ok também! E, nesse sentido, achamos que existe um posicionamento 

nobre da TPM de não impor padrões para que cada uma encontre o seu estilo de vida, mas isso 

não fica claro logo de cara pela quantidade de questionamentos e piadas com ideais capitalistas 

apresentados nas capas. 

Talvez seja um indício de que sim, apesar do movimento de ir na “contramão” do 

paradigma das revistas femininas, a TPM ainda está na mesma formação discursiva das demais 

publicações direcionadas às mulheres brasileiras, afinal o ideal de mulher e estilo de vida, por 

mais que venha sendo revisitado e transformado ao longo dos anos, mantém algumas 

características embrionárias que ainda prendem a mulher ao universo doméstico, que discute 

apenas a criação dos filhos, a dieta da família e os cremes para não estragar o cabelo no verão.  

Todos são assuntos importantes, entretanto consideramos que esse lugar ocupado pela 

TPM, nesse sentido, é o de utilizar as estratégias de comunicação e consumo para produzir 

discursos de convocação biopolítica mais sofisticados, ou seja, que convocam a leitora a pensar 

o gênero feminino, e não “apenas” a gestão de sua individualidade. Outro ponto que diferencia 
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a TPM da revista CLAUDIA é que os assuntos abordados tratam também de política, economia, 

cultura etc.  

Relembramos aqui algumas capas de TPM que nos permitem lembrar o quanto essa publicação 

quebra o ideal hegemônico e reforça os questionamentos e desconstrução de verdades, saberes 

e poderes:  

 

Figura 25 – Capa TPM #134. 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Capa TPM #161. 
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Figura 27 – Capa TPM #123. 

 

Figura 28 – Capa TPM #115. 
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Figura 29 – Capa TPM #84. 

 

 

 

Figura 30 – Capas TPM #132. 

Figura 30 – Capa TPM #115

Figura 31 – Capa TPM #84



132 
 

 

 

Como pesquisadora e também leitora de revistas femininas, pensava encontrar mais 

imagens/modelos como esses exemplos, mas durante a pesquisa descobri que mesmo quem 

questiona pode estar preso a verdades construídas que naturalizam produções de sentido, e 

muitas vezes nem percebemos porque somos interpelados pela ideologia. Não podemos 

esquecer que somos produto de um discurso construído historicamente, somo interpelados pela 

ideologia de nossa sociedade e momento histórico. Lembramos aqui uma passagem da pesquisa 

de Hannah Arendt, que reflete o exercício da atividade de escolha de ações na vida, quando 

estamos aquém da capacidade de exercitar o pensamento crítico e questionar os discursos de 

verdade, questionar as produções de sentido geradas por meio das materialidades das 

linguagens. 

O fato é que a capacidade humana de vida no mundo implica sempre uma capacidade 
de transcender e alienar-se dos processos da vida, enquanto a vitalidade e a vivacidade 
só podem ser conservadas na medida em que os homens se disponham a arcar com o 
ônus, as fadigas e as penas da vida. É verdade que o enorme aperfeiçoamento de 
nossas ferramentas de trabalho – (...) – tornou o duplo trabalho da vida, o esforço de 
sua manutenção e a dor de gerá-la, mais fácil e menos doloroso do que jamais foi 
antes. Isso, naturalmente, não eliminou a compulsão da atividade do trabalho, nem a 
condição de sujeição da vida humana à carência e à necessidade. (...) O perigo aqui é 
óbvio. O homem não pode ser livre se ignorar estar sujeito à necessidade, uma vez 
que sua liberdade é sempre conquistada mediante tentativas, nunca inteiramente bem-
sucedidas, de libertar-se da necessidade. (ARENDT, 2016, p. 148-149)  

Conforme vimos, de acordo com a pesquisa de Bruno (2013), os regimes de verdade 

produzem regimes de visibilidade, e estes determinam o que pode e deve ser visto. As condições 

Figura 32 – Capas TPM #132
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de produção dessas publicações estão situadas no momento histórico atual e refletem não só os 

regimes de visibilidade como os desejos e necessidades de seu público consumidor. Tal 

contexto é realidade não apenas de CLAUDIA, mas também de TPM, que, apesar de pensar a 

mulher fora dos padrões hegemônicos e históricos, seleciona modelos de representação de 

beleza feminina que estão em linha com os ideais hegemônicos promovidos.  

Entendemos que as condições de produção são fatores importantes na positividade, no 

repetível do discurso. Ao analisar a positividade nos enunciados das duas publicações, foi 

interessante perceber que o repetível de TPM é o mesmo de CLAUDIA, mas seu contrário, 

como se fosse o negativo de uma foto. Ou seja, o repetível no discurso de CLAUDIA (seja 

exatamente isso, compre exatamente isso, coma exatamente isso) é o contrário do repetível em 

TPM (questione o padrão de beleza, faça sua depilação como bem entender, discuta questões 

políticas importantes como a legalização da prática do aborto), mas este repetível, o de TPM, 

em conjunto com as modelos de suas capas, de certa forma, reforça qual é o padrão ideal de 

mulher da sociedade brasileira.  

É como se o repetível de TPM reforçasse qual é a mulher ideal, apesar de ela ir contra 

e questionar esse padrão de mulher ideal. E a TPM vai além e oferece uma convocação 

biopolítica aprimorada – distanciando-se dos moldes clássicos como os de CLAUDIA –, 

chamando suas leitoras para gerir o coletivo e pensar padrões que, apesar de terem efeito na 

vida de cada um, extrapolam o indivíduo para pensar a sociedade.  

 
4.2.3 O discurso de convocação na contemporaneidade: descobertas, alguns resultados e 
considerações sobre as formas de poder sobre o corpo 

 

[Damiens] fora condenado, a 2 de março de 1757, a pedir perdão publicamente diante da porta 

principal da Igreja de Paris [onde deveria ser] levado e acompanhado numa carroça, nu, de 

camisola, carregando uma tocha de cera acesa de duas libras; [em seguida], na dita carroça, 

na Praça de Greve, e sobre um patíbulo que aí será erguido, atenazado nos mamilos, braços, 

coxas e barrigas das pernas, sua mão direita segurando a faca com que cometeu o dito 

parricídio, queimada com fogo de enxofre, e às partes em que será atenazado se aplicarão 

chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente, e a 

seguir seu corpo será puxado e desmembrado por quatro cavalos e seus membros e corpo 

consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, e suas cinzas lançadas ao vento.  
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Finalmente foi esquartejado [relata a Gazette d’Amsterdam]. Essa última operação foi muito 

longa, porque os cavalos utilizados não estavam afeitos à tração; de modo que, em vez de 

quatro, foi preciso colocar seis; e como se isso não bastasse, foi necessário, para desmembrar 

as coxas do infeliz, cortar-lhe os nervos e retalhar-lhe as juntas... 

Afirma-se que, embora ele sempre tivesse sido um grande praguejador, nenhuma blasfêmia lhe 

escapou dos lábios; apenas as dores excessivas faziam-no dar gritos horríveis, e muitas vezes 

repetia: “Meu Deus tende piedade de mim; Jesus, socorrei-me”. Os espectadores ficaram 

todos edificados com a solicitude do cura de Saint-Paul que, a despeito de sua idade avançada, 

não perdia nenhum momento para consolar o paciente...24 

 

------------- 

 

[Três décadas mais tarde, eis o regulamento redigido por Léon Faucher para a “Casa dos 

jovens detentos em Paris”]: 

Art. 17 – O dia dos detentos começará às seis horas da manhã no inverno, às cinco horas no 

verão. O trabalho há de durar nove horas por dia em qualquer estação. Duas horas por dia 

serão consagradas ao ensino. O trabalho e o dia terminarão às nove horas no inverno, às oito 

horas no verão. 

Art. 18 – Levantar. Ao primeiro rufar de tambor, os detentos devem levantar-se e vestir-se em 

silêncio, enquanto o vigia abre as portas das celas. Ao segundo rufar, devem estar de pé e fazer 

a cama. Ao terceiro, põem-se em fila por ordem para irem à capela fazer a oração da manhã. 

Há cinco minutos de intervalo entre cada rufar. 

Art. 19 – A oração é feita pelo capelão e seguida de uma leitura moral ou religiosa. Esse 

exercício não deve durar mais de meia hora. 

Art. 20 – Trabalho. Às cinco e quarenta e cinco no verão, às seis e quarenta e cinco no inverno, 

os detentos descem para o pátio onde devem lavar as mãos e o rosto, e receber uma primeira 

distribuição de pão. Logo em seguida, formam-se por oficinas e vão ao trabalho, que deve 

começar às seis horas no verão e às sete horas no inverno. 

                                                 
24 Trecho do livro Vigiar e punir (FOUCAULT, 2013, p. 9). 
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Art. 21 – Refeições. Às dez horas os detentos deixam o trabalho para se dirigirem ao refeitório; 

lavam as mãos nos pátios e formam por divisão. Depois do almoço, recreio até às dez e 

quarenta. 

Art. 22 – Escola. Às dez e quarenta, ao rufar do tambor, formam-se filas, e todos entram na 

escola por divisões. A aula dura duas horas, empregadas alternativamente na leitura, no 

desenho linear e no cálculo. 

Art. 23 – Às doze e quarenta, os detentos deixam a escola por divisões e se dirigem aos seus 

pátios para o recreio. Às doze e cinquenta e cinco, ao rufar do tambor, entram em forma por 

oficinas. 

Art. 24 – À uma hora, os detentos devem estar nas oficinas: o trabalho vai até às quatro horas. 

Art. 25 – Às quatro horas, todos deixam as oficinas e vão aos pátios onde os detentos lavam as 

mãos e formam por divisões para o refeitório. 

Art. 26 – O jantar e o recreio que segue vão até às cinco horas: neste momento os detentos 

voltam às oficinas. 

Art. 27 – Às sete horas no verão, às oito horas no inverno, termina o trabalho; faz-se uma 

última distribuição de pão nas oficinas. Uma leitura de um quarto de hora, tendo por objeto 

algumas noções instrutivas ou algum fato comovente, é feita por um detento ou algum vigia, 

seguida pela oração da noite. 

Art. 28 – Às sete e meia no verão, às oito e meia no inverno, devem os detentos estar nas celas 

depois de lavarem as mãos e feita a inspeção das vestes nos pátios; ao primeiro rufar de 

tambor, despir-se, e, ao segundo, deitar-se na cama. Fecham-se as portas das celas e os vigias 

fazem a ronda nos corredores para verificarem a ordem e o silêncio.25 

 

--------------- 

 

[2015, mais de duzentos anos depois] Circulação de revistas femininas, como CLAUDIA, com 

presença de pacotes modalizadores que reforçam as convocações biopolíticas para gestão de si 

(fonte: edições da revista CLAUDIA selecionadas para os corpora): 

Figura 31 – Capa revista CLAUDIA, setembro/2014. 

                                                 
25 Trecho do livro Vigiar e Punir (FOUCAULT, 2013, p. 11-13). 
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[2015, mais de duzentos anos depois] Circulação de revistas femininas, como TPM, com 

presença de convocações biopolíticas para gerir uma transformação no âmbito do coletivo, mas 

com imagens que reforçam os padrões hegemônicos de corpo e estilo de vida (fonte: edições 

da revista TPM selecionadas para os corpora): 

Figura 32 – Capa revista TPM#152, abril/2015. 
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Ao longo desta pesquisa abordamos o corpo nos paradigmas de comunicação e 

consumo. Trouxemos, para o campo da comunicação, o conceito de biopolítica de Foucault e 

os estudos de Prado, Bruno, Hoff e Sibilia, que localizaram a biopolítica na contemporaneidade.  

Partindo das descobertas de Foucault sobre as transformações na forma de investimento 

sobre o corpo, problematizamos a produção de discursos midiáticos de convocação biopolítica 
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nos dias de hoje, mantendo o corpo como eixo central da análise de investimento de poder e 

formação de saber. 

É por tais motivos que o vínculo das biopolíticas com a comunicação tornou-se 
primordial. Nesta arena (...) disputam-se os principais critérios que definem o que 
somos. Em cada período histórico, um regime de poder e saber delineia certos tipos 
de corpos e “Modos de ser”, estimulando o desenvolvimento de determinadas 
disposições corporais e subjetivas, tanto no plano individual como no coletivo, 
enquanto inibe outras características e habilidades. Essas pressões de época cinzelam 
nossos organismos e nossas subjetividades com diária devoção, e nesse complexo 
processo de humana ourivesaria, tornamo-nos mais compatíveis com o mundo em que 
vivemos. (SIBILIA, 2010, p. 8) 

O indivíduo é uma realidade fabricada pela tecnologia da disciplina. Os dispositivos 

disciplinares do Estado produziam indivíduos dóceis e produtivos, as disciplinas acarretadas 

por convocação biopolítica e pacotes modalizadores veiculados pelos discursos midiáticos 

produzem, no contexto contemporâneo, indivíduos saudáveis, preocupados em envelhecer 

“bem”, em produzir/trabalhar para ter capital para investir em próprio capital humano (e no dos 

filhos!) e estilo de vida feliz.  

Dentro da lógica neoliberal, essa dinâmica é interessante para o Estado por dois motivos: 

1) o cuidado de si passa a ser responsabilidade do indivíduo; e 2) com o indivíduo responsável 

pela sua saúde, educação, sucesso profissional etc., ele mesmo se mantém produtivo para 

consumir e perpetua o movimento positivo da roda capitalista que não para de girar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Quadro-resumo com as diferentes formas de poder sobre o corpo. 
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Fonte: Autora. 

 

Com base nas descobertas que fizemos ao analisar os corpora, foi possível identificar a 

forma de poder sobre o corpo na contemporaneidade, dentro da dinâmica comunicação e 

consumo, e em diálogo com as formas de poder delimitadas por Foucault (Tabela 2).  

Os modos de subjetivação são resultado da ação do poder, da convocação ancorada em 

discursos de verdade. As formas de atividade sobre si – a autogestão incitada pela convocação 

biopolítica – são modos de subjetivação. Sabemos que a mídia, ao participar da criação de 

regimes de visibilidade, determinam o que pode e deve ser visto, afetando a constituição de 

subjetividade de suas enunciatárias, bem como recriam e reforçam os símbolos e redes de 

significantes que constituem a Mesma e excluem a Outra. 

A forma-sujeito mulher das narrativas midiáticas de revistas como CLAUDIA e TPM 

promovem saberes para o gerenciamento da vida – autogestão e consumo para performance. 

São práticas discursivas que constituem esse ideal de estilo de vida, fazendo dessa mulher “um 

sujeito preso a uma identidade que lhe é atribuída como própria” (FONSECA, 2003, p. 25). 

Sendo assim, entendemos que na contemporaneidade o “poder de Estado” transmuda 

para uma forma de autopoder do sujeito. Este autopoder está dentro da engrenagem capitalista, 

ou seja, é uma forma de poder direcionada para esse sujeito, sendo que a performance desse 

PODER MONÁRQUICO PODER DE ESTADO AUTOPODER
(na engrenagem capitalista)

PODER ATUA NO CORPO
(suplício)

PENALIDADE INCORPÓREA PENALIDADE INCORPÓREA
E CORPÓREA

MONARCA DISPOSITIVOS DISCIPLINARES 
DO ESTADO

DISPOSITIVOS DE 
COMUNICAÇÃO

FORMAS DE PODER SOBRE O CORPO

FAZER MORRER FAZER VIVER FAZER CONSUMIR
(implícito na gestão de si)

Figura 35 – Quadro resumo com as diferentes formas de poder sobre o corpo (quadro elaborado pela autora)
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poder, da realização da vida, está ancorada nas realidades possíveis produzidas e circuladas 

pelas narrativas midiáticas. No caso das convocações biopolíticas presentes na revista 

CLAUDIA, esse autopoder está totalmente centrado no indivíduo e na gestão de si para realizar 

um estilo de vida e alcançar melhores performances. Já no caso da TPM, percebemos que a 

publicação entende a enunciatária como detentora de um autopoder que também pode 

transformar o âmbito coletivo, e as convocações biopolíticas caminham justamente nesse 

sentido: passar da gestão individual para a gestão da vida social, do papel e poder da mulher no 

mundo atual. 

A convocação para discutir a legalização do aborto é um exemplo muito claro. Ora, falar 

de aborto é falar de vida – taxa de natalidade – e de morte – mortalidade dos abortos 

clandestinos realizados diariamente no Brasil. Trata-se de discutir uma política de vida, e a 

leitora é convocada a pensar o aborto não para ela, mas para todas as mulheres que podem, em 

algum momento, engravidar e decidir interromper a gestação. Não importa o motivo ou quem 

é, importa que a mulher tenha autonomia sobre seu corpo e sua vida. Homens aparecem 

refletindo esta questão feminina. Ou seja, trata-se de uma questão que diz respeito às 

populações, que possui uma perspectiva social. 

A penalidade incorpórea, exercida pelos dispositivos disciplinares do Estado, encontra-

se também nos dispositivos comunicacionais do contexto atual. No âmbito contemporâneo, os 

chamamentos se dão por meio dos discursos midiáticos de convocação biopolítica, e as 

penalidades são tanto incorpóreas quanto corpóreas, pois o corpo, além de assumir maior 

protagonismo, é o locus de transformação para a concretização da convocação. 

O “fazer morrer” do poder monárquico, que passou a ser o “fazer viver” do poder de 

Estado moderno, desdobra-se para mais uma forma de poder: o fazer consumir, que está 

implícito nos discursos de verdade das práticas de gestão de si (tal forma de poder, o fazer 

consumir, coexiste com o “fazer viver” do Estado).  
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REVENDO O PROCESSO E AS BRECHAS DA PESQUISA 

 

Nesta dissertação investigamos os discursos de convocação biopolítica que promovem 

um estilo de vida feminino e ideal. Para isso, selecionamos como objeto empírico os textos 

verbais e não verbais das capas das revistas CLAUDIA e TPM, com o objetivo de problematizar 

a produção social de sentidos gerada a partir dos discursos de convocação biopolítica na 

articulação comunicação e consumo. A partir dos enunciados analisados, identificamos, nas 

convocações biopolíticas midiáticas, que, no contemporâneo, o sujeito encontra-se imbuído de 

poder sobre seu corpo, isto é, que as convocações biopolíticas midiáticas atribuem ao sujeito 

contemporâneo o poder e a responsabilidade de gestão do próprio corpo. Poder que se manifesta 

de duas formas: como práticas de cuidado de si para gestão da vida no âmbito individual e como 

práticas de questionamento de padrões para a gestão da vida no âmbito da coletividade – este, 

com potencial de transformação do papel social da mulher. 

Os paradigmas da comunicação e do consumo, alicerces desta pesquisa, constituem o 

eixo central de nossa reflexão. A problematização dos sentidos atribuídos ao corpo foi 

desenvolvida com base nos conceitos de discurso e consumo para tensionamentos e descobertas 

acerca da produção de sentido, das formas de poder e da construção de saber que foram 

investidos no corpo. Na perspectiva dos estudos do corpo, com as lentes teóricas do discurso e 

do consumo, observamos uma historicidade que bifurcou em diferentes formas de convocar o 

corpo feminino na contemporaneidade.  

Ao longo dos capítulos apresentamos como a mudança do papel do corpo na estrutura 

social e econômica o colocou num patamar de destaque a partir da Modernidade. O “corpo 

Moderno”, investido de poder e coadjuvante na construção de saberes e verdades, que nele 

tomavam forma, foi colocado numa encruzilhada de disciplinas, convocações e normas para 

docilização e otimização da produtividade. O sujeito “dono” desse corpo teve suas 

subjetividades (re)constituídas durante esse processo, o que permitiu, principalmente pelas 

possibilidades de trabalho, pela primeira vez na história, a mudança do rumo de sua vida, o 

consumo de produtos que antes eram permitidos apenas para nobres, além da oportunidade de 

ascender socialmente pelo trabalho, independentemente de seu sobrenome. 

Tal turbilhão de novidades, oportunidades e conquistas possibilitaram transformações 

que desmoronaram mundos e verdades construídos historicamente. A lógica de mercado passa 

a ser cada vez mais importante na dinâmica do mundo pós-Revolução Industrial, e suas 
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extensões afetam não só a política e a economia, mas também as políticas de ordenação e 

funcionamento da vida do indivíduo em sociedade. Esse foi o cenário que alicerçou o 

surgimento e o aprimoramento dos dispositivos disciplinares do Estado, das convocações que 

moldavam a construção do gosto burguês e das convocações que definiam e modalizavam o 

ideal de mulher.  

Os dispositivos disciplinares do Estado “caminhavam de mãos dadas” com a educação 

dos sentidos da experiência burguesa e, juntos, intensificaram o corpo como instância de 

convocação biopolítica para a vida em sociedade. Na contemporaneidade, o corpo toma um 

protagonismo cada vez maior na engrenagem capitalista, e vemos o corpo feminino, objeto de 

estudo dentro do recorte desta pesquisa, cercado por discursos midiáticos de convocação 

biopolítica que participam do reforço e/ou da renovação dos guias de conduta e oferta de 

pacotes modalizadores para a realização de um ideal de corpo e vida. 

Os discursos que institucionalizam verdades acerca do que é ser mulher ou de como 

uma mulher de sucesso deve viver e consumir para “ser” no contexto contemporâneo nos 

motivaram a desenvolver esta pesquisa. Problematizamos os discursos midiáticos que 

mobilizam estratégias de comunicação e consumo para produzir saber e atravessam o corpo 

social, tendo potencial de transformação da sociedade. Os regimes de verdade sobre o corpo, 

que promovem as condições de formação e desenvolvimento do capitalismo (Foucault), 

continuam se atualizando e mantendo ativa a dinâmica capitalista. Buscamos desenvolver uma 

pesquisa de relevância tanto acadêmica quanto social. Acadêmica no sentido: 1) de 

aprendizagem e crescimento como pesquisadora de “primeira viagem”; 2) de pertinência e 

importância no âmbito das pesquisas desenvolvidas pelo PPGCOM-ESPM e pela Profa. Dra. 

Tânia Hoff – orientadora desta dissertação de mestrado; e 3) de contribuição, mesmo que 

modesta, por se tratar de um trabalho de mestrado, para o debate sobre as convocações 

midiáticas e para o campo da Comunicação e do Consumo. 

A relevância social se dá, principalmente, pela questão-problema proposta: “como são 

mobilizadas as estratégias de comunicação e consumo nos discursos de convocação biopolítica 

de revistas femininas?”, pois a lógica de mercado que controlou o mundo Moderno se atualizou 

e continua imperando no controle do mundo contemporâneo. Por meio do consumo de discursos 

e imagens veiculadas na cena midiática a mulher participa do processo de produção de sentidos 

que afeta a (re)constituição de suas subjetividades. Por meio de práticas de consumo, a mulher 

performa um estilo de vida que a coloca na condição de Mesma ou de Outra.  
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Os discursos midiáticos participam da arquitetura dos ideais de corpo e vida. Ordenam 

as convocações, as etapas e os bens que devem ser consumidos para que o ideal seja 

concretizado. No contexto atual, com a mídia onipresente e ininterrupta, os discursos por ela 

veiculados formam a experiência contemporânea, visibilizam corpos e promovem cadeias de 

significantes que definem o pertencimento a certos grupos e a certos estilos de vida. 

As produções sociais de sentido geradas por meio dos discursos de convocação 

biopolítica, na articulação comunicação e consumo, participam da criação e do reforço dos 

ideais de mulher que afetam a constituição de subjetividades e os modos de cuidar do corpo, e 

estão inseridas na lógica neoliberal contemporânea do “depende de você chegar lá”. Mas o 

ponto de partida de cada indivíduo, pelo menos na sociedade brasileira, não é o mesmo. A 

democratização só vale para o “ponto de chegada”.  

No recorte definido para esta pesquisa, textos verbais e não verbais das capas das 

revistas femininas CLAUDIA e TPM, pudemos analisar os discursos de convocação 

biopolítica, nosso objeto teórico, para desenvolver os objetivos propostos. 

Mapeamos todos os enunciados presentes nos corpora para, a partir da delimitação dos 

conceitos de convocação biopolítica e estilo de vida, apontar os discursos midiáticos de 

convocação biopolítica presentes em cada publicação estudada. Tal dinâmica nos permitiu 

identificar que há presença de convocações biopolíticas e formas de modalização nas duas 

publicações, porém acontecem de formas diferentes.  

Nas edições analisadas de CLAUDIA, encontramos frequência de discurso de 

convocação biopolítica, além de oferta de pacotes modalizadores em todas as edições estudadas. 

Para essa revista, conseguimos identificar três categorias de convocação biopolítica: 1) 

imperativo da felicidade; 2) necessidade de melhoria contínua; e 3) corpo belo e saudável. 

As duas publicações analisadas mobilizam estratégias de comunicação e consumo para 

produzir discursos de convocação biopolítica. Entretanto, identificamos que as formas de 

convocação, bem como o resultado final da prática convocada, são diferentes. Conforme 

apontamos no parágrafo anterior, a revista CLAUDIA permanece nos moldes do paradigma das 

revistas femininas, produzindo discursos que dizem como viver e o que fazer/consumir para a 

gestão de si no âmbito individual: seu corpo, sua família, seu trabalho, suas compras para estar 

na moda ou ser sustentável etc. 

Já a revista TPM produz discursos de convocação biopolítica que, embora tragam 

componentes para a autogestão da vida da leitora, chamam para pensar temas importantes ao 
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universo feminino que vão além da vida individual da enunciatária. A convocação da TPM 

chama para uma transformação na coletividade. Sofistica-se a ponto de sair do âmbito do 

indivíduo para atuar no âmbito social. A constante modalização de questionamentos no 

contexto da convocação para uma mudança de práticas de vida da mulher, como no exemplo 

do aborto, abordado no item 4.2.3, tem potencial de força transformadora de uma sociedade. 

Para a revista CLAUDIA, o ideal é a mulher feliz, que está sempre em busca da melhor 

versão de si e tem um corpo saudável dentro do padrão hegemônico de beleza. Tal padrão fica 

evidente tanto nos textos verbais quanto nas celebridades escolhidas e produzidas para estampar 

suas capas. 

Para a revista TPM, o ideal é a mulher questionadora de padrões e ativa na 

transformação do papel social da mulher no contexto atual e futuro. A contradição estabelecida 

entre os textos verbais e as imagens analisadas, conforme apresentamos no capítulo quarto, 

evidencia a interpelação dirigida às mulheres/leitoras de TPM como sujeitos produtores de 

discurso coadjuvantes na produção de regimes e discursos de verdade.  

O não dito “geral” dos enunciados da revista revela a contradição estabelecida entre o 

verbal e o não verbal, e confirma sua presença na mobilização da mesma formação discursiva 

das demais revistas femininas. Ou seja, consideramos que a TPM apresenta modificações 

significativas nas convocações biopolíticas (pensar a sociedade, especialmente questões do 

gênero feminino); entretanto, a TPM mantém-se dentro das lógicas de convocação biopolítica 

que caracterizam a interpelação das revistas femininas junto a suas leitoras. Entendemos que 

tal contradição é relevante para os estudos de comunicação e consumo, pois se trata de um 

resultado de nossa análise que, por limitações de tempo e condições de produção da dissertação 

de mestrado, necessita ser investigado em outros projetos de pesquisa, desenvolvidos por 

estudiosos de comunicação e consumo. Trata-se, pois, de uma das brechas abertas por esta 

pesquisa. 

Ressaltamos que as condições de produção são as mesmas para as duas revistas, a partir 

das quais formamos os corpora analisados. A TPM também participa de um mercado que cobra 

lucros, vendas, ampliação do número de leitoras: assim como qualquer publicação, tem uma 

meta de vendas e isso pode, talvez, influenciar algumas escolhas de tema, modelos, roupas etc. 

Outro aspecto que precisa ser considerado e que foi abordado de forma mais detalhada, 

principalmente, nos itens 2.2.1.1 e 4.2.2 desta pesquisa: as pessoas que estampam as capas da 

TPM são celebridades que, em sua maioria, estão dentro dos padrões hegemônicos de beleza. 

Elas são a vitrine dos ideais de sucesso, corpo e felicidade convocados na mídia em geral. Nesse 
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sentido, apesar de trazer, em suas capas, muitos questionamentos e muitas imagens de corpo 

fora do padrão de beleza, como apresentamos nos itens 4.2.1 e 4.2.2, pode ser que a TPM não 

tenha outra “saída” a não ser seguir algumas práticas estabelecidas pelo mercado editorial de 

revistas femininas, ou ainda que a seleção da modelo seja fruto da ideologia contemporânea 

que interpela os sujeitos, mesmo sendo profissionais de comunicação.  

Outra contradição nos textos de TPM, que abre possibilidades para a continuidade da 

pesquisa, é o fato de a positividade do discurso dessa revista, de certa forma, reforçar o padrão 

hegemônico de mulher veiculado na cena midiática. A repetição dos questionamentos aos 

padrões e o uso de ironia mostram um distanciamento do tema abordado/ironizado, e sugerem, 

no nível do funcionamento do discurso, um possível esvaziamento de sentido desse discurso. 

Tal questão não faz parte do escopo de nossa pesquisa, mas se apresenta como um tema com 

potencial para possível desdobramento deste trabalho. 

Para finalizar, retomamos aqui a forma de poder identificada nas convocações 

biopolíticas presentes nos corpora analisados: autopoder, isto é, o sujeito investido de um poder 

controlado para a autogestão do corpo e da vida. Controlado porque o autopoder acontece 

dentro da dinâmica capitalista e das convocações presentes na mídia. Entendemos tratar-se de 

um poder que confere autonomia aos sujeitos, o que, parece-nos, seja uma transformação das 

noções de poder que ainda responde aos interesses do Estado – pois este se livra de parte das 

responsabilidades de saúde, educação etc. de seus cidadãos – e do mercado – pois os próprios 

corpos mantêm-se produtivos. 

No contexto atual de convocações biopolíticas e na perspectiva da fundamentação 

teórica desta pesquisa, assumimos que o corpo belo e saudável é um corpo disciplinado: segue 

as práticas de cuidado e prevenção para continuar vivo e produtivo. É também um corpo 

doutrinado para as práticas de autoexame e autogestão para a melhoria contínua – impecável 

para a engrenagem capitalista. Ocorre que agora identificamos a presença de convocações mais 

sofisticadas, que se diferenciam das convocações clássicas voltadas para o público feminino, e 

que parecem dotadas de um potencial para modificar as práticas de disciplina do corpo, bem 

como para modificar o regime de verdade sobre o corpo da mulher. 
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