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Resumo 
A investigação trata-se de uma análise no campo visual e textual, tendo como objeto de               
pesquisa as capas da revista TPM, que ao longo de suas 171 edições impressas, teve               
apenas 15 capas com mulheres negras. A revista se notabilizou por propor um discurso              
ativista em relação às causas sociais. Se apresentou como uma publicação sempre a             
frente do seu tempo, com temas considerados tabus por outras revistas femininas. A             
proposta do artigo é entender como a concepção da capa se enquadra no discurso              
editorial dado, uma vez entendido que os elementos gráficos também se mostram como             
um meio de entender situações pautadas na sociedade, principalmente a construção do            
ser-negro dentro da revista. 
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1. Introdução 

O Brasil sempre foi tido como um país da miscigenação. O mito da democracia              

racial é um discurso dado e, muitas vezes, aceito na sociedade. É comum ouvirmos que               

somos "uma mistura que deu certo". No entanto o pequeno número de pessoas negras              

encontrado nos anúncios publicitários, em produções televisivas, músicas, no meio          

acadêmico e outros diversos polos comunicacionais de grande, médio e/ou pequeno           

alcance é uma herança do preconceito e da desigualdade social. O preconceito velado é              

grande. A preferência por ter o protagonismo dado aos brancos é refletida quando se              

deixa o negro apenas como figurante, até mesmo da sua própria história 

[...] O mito da democracia racial forja a crença de que a pessoa negra não               
enfrenta problemas no interior da sociedade brasileira, tendo em vista que não            
existem distinções raciais e as oportunidades são iguais para todos. Esta           
ideologia difundiu-se socialmente e se tornou senso comum, ritualmente         
celebrada nas relações do cotidiano ou na abordagem dos mais diversos temas            
pelas mídias brasileiras. (BARBOSA; SILVA, 2009, p.49) 

1 Trabalho apresentado no IJ 1 – Jornalismo do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação,                
realizado de 4 a 9 de setembro de 2017. 
2 Graduando em Jornalismo pela UFOP, bolsista de Iniciação Científica PIP-UFOP. E-mail:            
igormattospereira5@gmail.com  
3 Orientador do trabalho. Doutor em Ciências da Comunicação. Professor do curso de Jornalismo da               
UFOP. E-mail: fredtavares.ufop@gmail.com  
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No universo feminino não é o contrário. O paralelo de estereótipos entre a             

mulher negra e a mulher branca é visto nas representações em que ambas são postas.               

Enquanto uma simboliza a sensualidade, a mulata faceira, exótica, temos na outra uma             

imagem de pureza, castidade e bons modos. A partir desta herança cultural negativa,             

temos todo um caminho que perpassa para esta afirmação ainda presente na sociedade             

atual. Basta dar uma olhada nas capas de revistas femininas expostas nas bancas e filas               

de supermercados. Quantas são de mulheres brancas, com uma padronização européia e            

quantas são de mulheres negras reais?  4

A retratação estereotipada da mulher negra, além de causar desconforto, também           

pode ser destacada como um ponto negativo que interfere na sua auto-estima, ao não se               

enxergar no meio editorial – ou quando é feito, de forma defasada. A dualidade de               

sentimentos perante isso gera uma vontade da mulher em entrar em determinado padrão             

irreal proposto pela mídia e o mercado publicitário. Fatos que só atrelam mais ainda o               

preconceito, velado ou não, no Brasil. Segundo Hélio José Guilhardi, terapeuta           

comportamental, todo e qualquer indivíduo se relaciona com o meio social. Sendo a             

sociedade a criadora de preceitos que devem ser seguidos. 

 
[...] os sentimentos de auto-estima, de autoconfiança e de responsabilidade          
não são manifestações da mente do indivíduo, mas são estados corporais           
associados com eventos ambientais sociais ou físicos que os desencadeiam.          
(GUILHARDI, 2002, p.2) 

 

Dentro deste universo editorial, temos a revista TPM, que esteve em vigor no             

mercado de maio de 2001 até dezembro de 2016, publicada pela TRIP Editora. Surgida              

como uma extensão da Revista TRIP, versão voltada ao público masculino, teve em seu              

discurso editorial uma proposta de ser diferente das outras revistas femininas em            

circulação nacional. Com problematizações acerca da legalização do aborto, quebra de           

padrões de beleza, liberdade para amar, entre outros. A revista já trazia no seu primeiro               

editorial um pouco do mote orientador que iria reger suas páginas. 

4 “O mal, a sombra e o feio estão representados no estilo Blackface, isto é, na imagem da mulher negra, já                     
o oposto – o bem, a luz e o belo – é representado pela mulher branca, a Angel Face”. (CAMPOS, 2014,                     
p.32). 
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[...] descobrimos que há hoje no Brasil um número enorme de mulheres que             
busca e exige para sua vida uma experiência mais rica. Mulheres que querem             
construir, aprender, se divertir, mudar o planeta, vivenciar opções bem          
diferentes das previstas nos planos traçados sem sua participação. (LIMA,          
2001, s/p) 

 

A mulher TPM, ou mulheres TPM, seriam diversas e sem nenhum padrão            

imposto. O convite de entrada para a revista é a ideia que ali a leitora iria encontrar                 

pautas relevantes ao universo feminino, sem cair na futilidade vigente neste meio. A             

partir desta premissa o presente artigo pretende analisar todas as capas da revista, de              

circulação nacional, que trouxeram personagens negros no período no qual foi           

publicada, durante esses 15 anos. Leva-se em conta que foi uma proporção bastante             

reduzida de personagens fotografadas para as capas - cerca de 90% das capas eram com               5

pessoas brancas.  

Existe também, o gancho que está interligado entre matéria de capa e o conteúdo              

principal da revista. A análise das matérias se dá de forma secundária neste primeiro              

momento. Busca-se analisar como esta representatividade de inserção do negro se dá;            

para, pela construção de sentidos, além de entender qual o lugar da mulher negra dentro               

desta publicação e como ela aparece exposta.  

 

[...] Esse mito influência no processo de percepção dos indivíduos, sejam eles            
brancos ou negros, e, portanto, no modo de construção de representações           
sociais. As representações têm a função de tornar familiar o que nos é             
estranho. Quando uma representação é introduzida na subjetividade, ela será          
remodelada e reconstruída para relacionar-se e articular-se com outras         
representações. Stuart Hall compreende a identidade como ponto de “sutura”,          
ou seja, encontro entre discursos e práticas sociais (nível social) e processos            
subjetivos (nível psíquico). (FERNANDES, SOUZA, 2015, P.110) 

 

Tendo em vista, os sentidos editoriais que norteiam a publicação, considerada           

vanguardista e em prol de causas feministas. Uma questão que me despertou grande             

interesse é saber quem é a mulher negra que a TPM (re)trata. Através disso, proponho               

esta análise. 

5 Do total de 171 edições publicadas, apenas 15 vezes a mulher  negra aparece na capa da revista. 
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2. Metodologia 

 

No presente artigo, foram analisadas ao todo 15 capas da revista, o material foi               

encontrado online, dentro do próprio site da TPM . Apesar de termos capas com homens              6

negros, o recurso quantitativo conta apenas com capas de mulheres negras. O corte é              

necessário, tendo em vista o jornalismo feminino, em razão da maioria do público leitor              

da publicação. 

É necessário trazer à luz o entendimento do conceito de representatividade no            

meio jornalístico, através de recursos gráficos e do entendimento das matérias. Em sua             

obra, Jan V. White, especialista americano em projetos gráficos, apresenta a           

importância de elementos gráficos na imprensa e na ajuda de construção de sentido para              

o leitor. Recursos como estes garantem a atenção do leitor diante da banca de jornal e                

assim o levar a comprar determinada publicação. “É por isso que temos que usar todos               

os truques psicológicos, intelectuais e visuais (ou seja, edição) para as pessoas reagirem             

de primeira vez que vêem a matéria” (WHITE, 2006, p.20). 

Ao seguir esta idéia da importância dada sobre o sentido de representação e a              

força que a imagem tem, o assunto pautado será sobre a representação da mulher negra               

nas páginas de revistas brasileiras – contexto onde temos a publicação Raça Brasil,             

voltada para o público negro – e como o tal personagem toma forma nas capas e dentro                 

das matérias que vinculam com a personagem da primeira página da revista TPM. Para              

entender os dados, é construída uma análise com as principais características da capa             

com mulheres negras. É válido lembrar que a TPM geralmente oferece ao público leitor              

duas opções de capas.  

Uma tabela de visualização, categoriza todas as vezes que uma mulher negra foi             

capa da revista. A ideia é buscar compreender a construção de sentido nela dado –               

regularidades e repetições – e como o conceito verbo-visual trabalhado ajuda a            

configurar uma representação sobre a negra na revista TPM. A primeira capa com uma              

mulher negra na revista veio em abril de 2002, com a atriz Camila Pitanga e a última foi                  

6 http://revistatrip.uol.com.br/tpm 
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com a rapper Karol Conká, dividindo a capa com a atriz Maria Ribeiro.  

 

3. Desenvolvimento 

 

3.1. Os sentidos dentro da imagem 

 

Em sua obra sobre análise de imagens, Martine Joly (2007) nos adentra ao             

mundo de símbolos e o quão eles são personagens fundamentais na construção de             

sentido para a imagem. Processo fundamental para se conduzir uma mensagem. Ao            

pensarmos tal viés no meio comunicacional impresso, onde a fotografia é um dos             

carros-chefe para prender o leitor, a necessidade dela ser forte simbolicamente é grande.             

Artifício que ganha cada vez mais espaço. 

 
A imagem invasora, a imagem onipresente, aquela que criticamos e que faz            
ao mesmo tempo parte da vida quotidiana de cada um, é a imagem             
mediática. Anunciada, comentada, adulada ou vilipendiada pelos próprios        
media, a imagem torna-se então sinônimo de televisão e de publicidade           
(JOLY, 2007, p.14) 

 

No nicho impresso, vários elementos são acordados para promover este campo           

interacional entre o produto e o leitor. Segundo White (2006), diversos elementos têm             

seu papel relevante na trama. Desde a capa, diagramação, tipografias, cores, fotografias,            

etc.  

[...] Portanto, assim como o texto, a imagem não representa o real, mas sim é               
um arbitrário mecanismo de representação que gera o efeito de sentido de            
neutralidade. A interpretação de uma imagem depende do ponto de vista do            
sujeito que a produz e a interpreta, âmbito em que o contexto é fundamental:              
“(...) a imagem seria (...) um objeto segundo, em relação a uma outra que ela               
representaria de acordo com algumas leis particulares” (JOLY, 2007, p. 1213).           
Dessa forma, os modos de ler as imagens dependem das posições de sujeito e              
dos tipos de representação que são por eles acionadas. (REGINATO, 2013,           
p.275) 

 

Ao criar um vínculo identitário, ao mesmo tempo de sobrepor as concorrentes,            

“[...] a capa deve ter sangue-frio e ser comercial primeiro e acima de tudo” (WHITE,               

2006 p. 185). Ela não só é a página mais “vital por ser uma vitrine que representa                 
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‘você’, mas também porque tem outras funções essenciais e inter-relacionadas”          

(WHITE, 2006 p. 185). As escolhas dadas são formas como a publicação afirma seu              

posicionamento sobre o mundo por ela ali criado. Toda uma ideologia de sentidos é              

formada neste momento. Além de ser uma estratégia de marketing em manter um leitor              

fiel, ao passo de este ter pouco tempo reconhecer a peça jornalística ali exibida.  

 

 

3.2. Imprensa feminina no Brasil 

 

O mercado editorial brasileiro possui atualmente diversas publicações voltadas         

para o público feminino. Revistas desse porte costumam apresentar um manual de            

regras e comportamentos sobre o qual a leitora deve seguir para ser bem-sucedida.             

Desde regras de como organizar a casa, cuidar dos filhos até a roupa ideal para uma                

entrevista de emprego. O discurso lido nestas publicações é claro. A todo o momento é               

ressaltado sobre a noção do ser-mulher na sociedade.  

Segundo César Maia, as publicações femininas no Brasil começaram no século           

XIX. Ao longo dos anos várias revistas com este mesmo caráter foram lançadas. Como              

o Jornal das Senhoras, fundado em 1852 no Rio de Janeiro. Com o passar dos anos, as                 

temáticas foram tomando mais forma para aquilo considerado do universo da mulher. 

 
Nas primeiras décadas do século XX, já eram muitas as revistas dirigidas às             
mulheres. Mas foi principalmente a partir do fim da Segunda Guerra           
Mundial que elas assumiram papel de destaque nas mudanças ocorridas no           
jornalismo. Foram elas que começaram a ouvir o leitor, a pesquisar quais os             
temas de maior interesse para o seu público alvo. Elas que ajudaram a             
aprofundar tendências e a registrar e cristalizar novos hábitos e atitudes,           
novas formas de agir e de pensar. O aproveitamento dos modernos recursos            
gráficos se fez mais intenso nas revistas femininas, integrando         
definitivamente texto e imagem (MAIA, 2002, p.s/n). 

 

Tais publicações, neste pouco mais de um século de vida sempre trouxeram para             

as suas páginas um determinado ideal de felicidade e sucesso. As revistas femininas             

criam nos seus horizontes de expectativas um manual de como a mulher tem que se               

comportar para ser feliz. Uma guinada de receitas do bem-viver chega às bancas             
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semanalmente voltado para o público feminino.  

[...] Em geral,estes são os assuntos pautados em qualquer revista feminina do            
mundo. Mas são bastante questionados, chegando a ser chamados de          
alienantes. Gostem ou não os críticos, é este o cenário apresentado pela            
imprensa feminina para que as mulheres vivam sua realidade e seus sonhos. É             
através destes temas, considerados fúteis, que as revistas esperam dar a elas a             
oportunidade de realiza. (SOUZA, 2002, p. 6/7) 
 

Porém, até mesmo dentro da cultura editorial das revistas, sempre deixaram às            

margens a mulher negra. Se a mulher sofre retaliações por viver em uma sociedade              

machista e patriarcal, a mulher negra sofre, além dessas, o preconceito racial. Sua             

representação é ínfima ao comparada com a mulher branca, sempre em destaque.            

Mesmo com mais de um século da abolição da escravatura, a população negra continua              

marginalizada na sociedade. No meio editorial não seria diferente. 

 
Compreender como as revistas direcionadas ao público feminino retratam         
uma parcela desse público – a mulher negra – no plano simbólico por meio              
dos textos da mídia impressa e como isto pode manter determinados           
discursos hegemônicos é essencial para entender a estrutura social atual          
(BARBOSA; SILVA, 2009, p.52) 

 

A falta de páginas para a leitora negra é algo totalmente negativo se pensarmos              

nos campos de inclusão social. Ao não se ver representada tanto como uma mulher              

branca é, a mulher negra perde importante parâmetros referenciais positivos de alicerce            

de seu próprio ser. A busca para se tornar aquilo ali representado está dado, seja através                

dos cabelos alisados, de intervenções cirúrgicas ou até mesmo hábitos de consumo            

hegemônicos.  

Um produto contrário a essa perspectiva é a revista Afro Brasil. Lançada em             

meados da década de 1990, com o nome de Raça Brasil, a publicação da Editora               

Minuano se propôs a ter a população negra como foque editorial. A edição é marcada               

como uma das pioneiras e exemplo nesta área no Brasil. 

 
As diferenças étnicas e sua política de afirmação e de reconhecimento, da            
maneira como são assumidas pela revista Raça Brasil, são colocadas na           
esteira de um movimento que busca, também, visibilidade e aceitação social.           
Aceitação que deriva, nesse caso, de uma inclusão no mercado de consumo            
de bens materiais simbólicos em que a beleza e a sensualidade dos            
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indivíduos da raça negra – em particular da mulher negra – assumem            
dimensões expressivas (MENDONÇA, 2006, p.11). 

 

A articulação da Raça Brasil é diferente das demais, pois abrange a maior fatia              

da população brasileira. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e             

Estatística (IBGE), em seu censo de 2010 cerca de 7,6%, em torno de 15 milhões de                

pessoas se auto declarava preta. Este número, associado aqueles que se declaravam            

pardos, 82 milhões de brasileiros, daria mais de 50% da população brasileira. O             

mercado em geral, nos últimos anos, passou a dar mais voz a essa maioria, mas mesmo                

assim continua sendo algo ajustado dentro de um conceito reacionário para abranger os             

negros no centro das atenções. Existindo “cotas” invisíveis para eles. 

 

3.3. A mulher negra na revista TPM 

Vigente no mercado editorial brasileiro, a revista TPM circulou em território           

nacional no período entre maio de 2001 até dezembro de 2016. A publicação foi lançada               

como um produto de extensão da Revista TRIP. Ao longo das edições analisadas fica              

claro a opinião da revista, com um discurso sempre voltado para a desconstrução do              

manual do que é ser mulher, tão comum em publicações femininas. 

A TPM sempre coloca em pauta assuntos como aborto, a busca por um              

relacionamento ideal, como o discurso de alcançar o corpo perfeito é falido,            

envelhecimento, maternidade e sexo. Nas matérias referentes a estes conteúdos, a           

revista utiliza como estratégia discursiva a comparação entre o seu produto com as             

publicações concorrentes, numa tentativa de mostrar como os temas são abordados de            

maneira mais plural e sensato em suas páginas. 

Ao abordar a construção da Mulher-TPM, a revista em seus editoriais – ou             

mesmo dentro das próprias matérias – costuma articular não existir uma mulher padrão             

para qual a publicação é voltada. Mas na contramão deste discurso, muitas vezes a              

revista coloca falando que a leitora da TPM é uma mulher perspicaz, de personalidade              

forte e bem resolvida. Deixando esta dualidade narrativa nas revistas. 

A revista é escrita para esta leitora “não tão à vontade no lugar comum”. Ao               

mesmo tempo temos nos conteúdos pautas que se auto afirmam diferentes daquelas que             
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encontradas em outras revistas femininas. O uso da auto-referência em suas matérias de             

cunho militante é uma estratégia jornalística para aproximar ainda mais esta leitora e             

mostrar, que todo o universo constituinte da relação obra-leitor está sempre a frente do              

seu tempo, onde juntos estão prontos para discutir temas de grande importância, mas             

marginalizados pela mídia “comum”. 

[...] Dessa forma, infere-se que a TPM adota como linha editorial temas            
direcionados a uma mulher menos consumidora de cosméticos, que possui          
conteúdo além de beleza e maquiagem. A revista projeta uma mulher           
moderna, cujas preocupações vão além dos relacionamentos como fonte de          
satisfação e realização, mas que dá importância aos valores profissionais, ao           
seu aperfeiçoamento pessoal e outros assuntos. (MANDAJI, SOUZA,        
TERHAAG, 2016, p.103) 

 

A TPM escreveu, ao longo de mais de 170 publicações, diversas reportagens na             

qual se mostra como uma “precursora” de assuntos militantes nas publicações femininas            

no Brasil. Entretanto, mesmo com o discurso pautado em uma publicação diferente das             

outras, a revista TPM segue a lógica do mercado majoritário em vigência em que é               

preferido apresentar a pessoas brancas na capa em detrimento a pessoas negras. 

 
A presença demarcada da negra pode ser posta em reflexão à pergunta sobre             

qual é sua a representatividade e como ela é transmitida pela TPM. Na presença da               

repetição, geralmente a mulher negra, está como enfoque quando os assuntos envolvem            

questões raciais. Diferentes das outras capas com mulheres brancas - no qual recorre a              

diferentes conteúdos considerados do universo feminino - quando a mulher negra é            

estampada na capa da revista TPM, é dado nas chamadas o seu lugar de fala como luta                 

editorial perante o racismo no país.  

Nas revistas analisadas, foi separado em dois momentos: uma de análise do             

conteúdo vinculado à matéria da mulher que ocupa a capa da revista e outro em que põe                 

a luz na própria capa em si. O conteúdo das matérias geralmente não expõem um               

posicionamento muito diferente de como a mulher negra geralmente é representada.           

Sempre associada ao samba, sexo ou exotismo. Mesmo que a matéria se proponha a              

falar de assuntos importantes, como a edição 84, com a atriz Juliana Alves na capa, no                

corpo da reportagem o enfoque é fluído.  
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4. Tabela de dados 
  
Foi necessário criar uma tabela, com os dados principais de todas as quinze edições.              
Nele é possível visualizar a relação da personagem na capa, com o texto que o               
acompanha. Criando sentidos narrativos para atrair a leitora. 
 
EDIÇÃO PERSONALIDADE MANCHETE BIGODE 
Edição 10 
Abr.2002 

 Camila Pitanga, 
Atriz 

Moda Camila Pitanga revela os segredos da Lapa, no 
Rio de Janeiro 

Edição 57 
Ago/ 
2006 

Thalma de Freitas, Atriz Eu uso 
vibrador 

Thalma de Freitas, Tatiana Mancini e Joana 
Ceccato quebram o silêncio e o tabu 

Edição 70 
Out.2007 

Taís Araújo, 
Atriz 

Taís Araújo A editora convidada desta TPM dá o tom da 
edição 

Edição 84 
Fev.2009 

 Juliana Alves, 
Atriz 

Juliana Alves Ex-BBB, atriz global, destaque de escola de 
samba, militante de ONG feminista e estudante de 
psicologia. Sim, estamos falando da mesma 
mulher, uma carioca que quebra qualquer tabu. 

Edição 89 
Jul. 2009 

Camila Pitanga, 
Atriz 

Camila Pitanga Casamento, filhos, ciúmes, pequenos prazeres. De 
volta à TV depois de ser mãe, a atriz se reinventa 
mais uma vez. 

Edição 93 
Nov.2009 

Marina silva, 
Política 

Marina Silva Exclusivo: Negra, evangélica, candidata a 
presidente: “O Brasil é capaz de superar seus 
preconceitos”. Quem é a mulher capaz de mudar 
as próximas eleições no país. 

Edição 116 
Dez/ 
2011 

Taís Araújo, Atriz Tempo de 
Mudança 

Taís Araújo encara a maternidade e sai mais forte: 
“Ninguém é feliz o tempo todo’ 

Edição 117 
Fev/ 
2012 

Thalma de Freitas, 
Atriz 

A nova vedete. Thalma de Freitas agita o Carnaval carioca e bota 
a boca no trombone contra o machismo e 
racismo: “Quer mandar em mim? Ótimo, mas 
aprende”. 

Edição 123 
Ago/ 
2012 

Gaby Amarantos, 
Cantora 

Eu não visto 
38. E daí? 

Gaby Amarantos ocupa seu espaço “Acham que 
se você não é magra tem que ser infeliz. Eu me 
sinto sensual!” 

Edição 135 
Set. 2013 

Preta Gil, 
Cantora 

Páginas 
Vermelhas 

Preta Gil, a ex-celebridade “bafônica” se 
aproxima dos 40 em busca de paz e de um corpo 
mais saudável 

Edição 139 
Fev. 2014 

Dira Paes, 
Atriz 

O verão de 
Dira Paes 

De atriz Cult a sex symbol da temporada, ela fala 
de carreira, família, casamento, política...e cenas 
calientes: “Acho que sou sexy, sim!”. 

Edição 141 
Abr.2014 

Juliana Alves, 
Atriz 

Ser negra no   
Brasil é (muito)   
f*da 

Da atriz Juliana Alves à ministra Luiza Bairros: 
mais de 50 mulheres discutem o que é enfrentar 
machismo e racismo ao mesmo tempo. 

Edição 167 
Ago/ 
2016 

Taís Araújo, 
Atriz 

Insegurança,pr
econceito e  
realizações... 

Taís Araújo abre o jogo. 

Edição 169 
Out/ 

Bela Gil, 
Apresentadora de TV 

Entre a zoação   
e a devoção -    

Uma conversa franca sobre memes, agrotóxicos, 
parto na banheira e liberdade de escolha. 

10 
 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

2016 
 

Bela Gil 

Edição 171 
Dez/ 
2016 

Karol Conká e Maria 
Ribeiro, Rapper e 
Apresentadora de TV 

Girl Crush –   
Maria Ribeiro e   
Karol Conká 

Uma conversa sincera sobre trabalho, 
monogamia, preconceito, fama e choro. 

 
Em conjuntura, tem a concepção do design da página. A maioria traz o fundo claro,                

como uma espécie de base para dar mais enfoque na personagem da capa. Recurso              

gráfico utilizado para demarcar e chama atenção do leitor em razão do assunto ali              

enunciado. As fotografias seguem a linha editorial das demais capas da revista, com             

referências leves, contraste de cor e celebridades já em alta na grande mídia.  

 
Figura 1: Fotos ilustrativas das capas de algumas revistas TPM 

Fonte: http://revistatrip.uol.com.br/tpm/revistas  

Nota-se uma escolha usual por personalidades da mídia que estejam em alta no              

momento para ser capa da revista. Isto é uma visão de mercado, pois mesmo que a                

matéria de dentro seja curta, a capa é notoriamente dada para uma celebridade. Vale              

ressaltar a presença da atriz Taís Araújo, que foi a que mais apareceu. Ao todo em 3                 

revistas, das 15 com mulheres negras.  

Em suma, a mulher negra é abordada geralmente na capa quando o assunto             

dentro do corpo da revista busca abordar o preconceito racial no país. As capas seguem               

um padrão de mercado, com manchetes de matérias, para atrair a leitora. As chamadas              

são iguais às encontradas em revistas do mesmo segmento. 

 

5. Considerações finais 

 

Assim como todo produto, as revistas são feitas para vender. Quando voltadas            

para o público feminino, a ideologia do bem-viver é que mais ganha espaço nas              
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prateleiras. Seguir a lógica do mercado as fazem sobreviver entre as concorrentes e             

assim garantir sua vendagem. A revista TPM, com sua proposta alternativa, estava            

buscando garantir lucro. Quando coloca personagens negros em suas capas, mesmo que            

em pouco mais de 10% das publicações circuladas, ela procura reforçar seu            

embasamento editorial e assim manter o vínculo de ativista perante o leitor. É preciso              

pensar muito mais no lucro das vendas. Existe uma cultura muito maior e aberta,              

principalmente no nosso país, a ser dada e pautada de forma coerente no meio              

jornalístico sobre a abertura de espaço para a mulher negra nas imprensa.  

Diante da análise do objeto, fica claro afirmar que a maioria das capas da              

Revista TPM que apresentam negras só é dada quando um dos assuntos abordados serão              

sobre o própria forma de comportamento das personagens da capa. Quando o assunto             

alia o racismo, é aí que o tema entra em cana. Poucas edições encararam a pauta,                

quando colocaram homens e/ou mulheres negras em suas páginas. Reforçando ainda           

mais a associação de um tema com o outro. Outro fator importante é que geralmente só                

aparecem aqueles que estão em destaque na mídia, seja nas telenovelas, música, política             

ou outros campos comunicacionais. Assim, a mulher negra que aparece na revista é             

mais um produto do culto a celebridade, onde o sua forma de se comportar na vida que                 

ganha destaque. Há outras questões problemáticas na revista, onde é válido uma análise             

mais profunda das matérias de dentro. Porém neste primeiro momento é válido- e             

coerente - deixar o recorte desta maneira.  

São representados ali para dar a voz, de quem, mesmo com as dificuldades             

relacionadas ao preconceito, conseguiram alcançar “seu lugar ao Sol”. A revista           

apresenta um conteúdo de diversidade, mas muito pouco pautado e explorado, assim            

como um espaçamento de tempo muito grande entre uma personagem negra – chegando             

a ficar um ano inteiro só com homens e mulheres brancos. 

[..]Sobre a mulher negra, portanto, recai o peso da herança colonial, onde o             
sistema patriarcal apóia-se sobre a superioridade masculina branca na seguinte          
escala de valores: o poder político e econômico, social, cultural é privilégio do             
homem de cor branca; em seguida, numa degradação de valor, fica a mulher             
branca; abaixo dela, o homem de cor negra, ficando a mulher negra como o              
estrato mais desvalorizado da população brasileira. Por isso, a situação da           
mulher no Brasil parte dessa desigualdade histórica, entre a mulher branca e            
negra.(BARBOSA, SILVA, 2009, p.52/53) 
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O assunto mais apresentado é para falar sobre casamento, maternidade, beleza e            

no caso das edições estudadas, o preconceito. Vale ressaltar que não teve nenhum             

momento em que o negro aparecesse de forma menos prezada. A“beleza negra” é             

exaltada. Com corpos livres, felizes e sorridentes. Com fotografias que trazem o olhar             

direto ao público. Como se aquele lugar sempre fora ocupado por negro e não apenas               

em edições espaçadas. Um ponto fraco da revista é não explorar tão profundamente o              

assunto que tem em mãos. Ressaltando apenas a edição 141, de abril de 2014, especial               

sobre o ser negra no Brasil. Onde a temática do racismo perpassou as páginas da               

publicação.  

É importante destacar o quão significa para pessoas da comunidade negra serem             

representadas de forma respeitosa e honesta nas mídias. Não apenas uma ou duas vezes              

por ano e depois esquecidas. A influência dos formadores de opinião sobre a sociedade              

é grande. Se a questão é levada para o campo das mulheres negras, isso é mais                

importante ainda.  

Duplamente marginalizadas, a exclusão delas dentro do jornalismo feminino é          

altamente preocupante. A relação de construção de identidade positiva é uma forma            

para qual é possível amenizar o preconceito de gênero e raça, infelizmente, vigente em              

nossa cultura. A mulher negra, até mesmo mais que o homem, precisa ter uma voz mais                

presente e bem-sucedida em todas as parcelas da sociedade. 
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