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O texto tem por objetivo apresentar dados preliminares de uma pesquisa 

empírica qualitativa com mulheres leitoras da revista feminina TPM. Trata-se de 

um estudo de mestrado, em desenvolvimento, cujo objetivo central é investigar 

que caminhos de liberdade a revista Trip Para Mulheres (a TPM), da editora 

Trip, constrói em relação ao modelo heteronormativo das outras revistas 

femininas, bem como se ela imprime deslocamentos em relação às 

possibilidades do ser mulher, ampliando as limitações do domínio do gênero 

presentes no discurso hegemônico.   

Desde o início de sua história, no final do século XIX, as revistas 

femininas investem numa produção imaginária sobre o que é “ser mulher”. 

Nessa busca por esgotar e fixar seus sentidos, perde-se o horizonte do caráter 

histórico e aberto do significante mulher instaurando um regime de verdade. 

Esse dizer verdadeiro instaurado como hegemônico articula posições de 

sujeitos. Tais revistas, enquanto dispositivos midiáticos, implicam “em uma 

convocação” (PRADO, 2013, p.58) e em “processos de subjetivação” 

(AGAMBEN, 2009, p.38). As enunciadoras constroem narrativas ligadas à cena 

imaginária da fantasia “para que os sujeitos nelas se constituam” (PRADO, 

2013, p.63), através de promessas de corpo perfeito, da conquista do marido 
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ideal, da família margarina, etc. Nesse sentido, a “linha tradicional” de revistas 

femininas (BUITONI, 2009) que constituiu e estabilizou seus discurso sobre a 

mulher ao longo do tempo, é assumida aqui como linha hegemônica.  

A revista TPM, lançada em 2001, tem por traço distintivo a crítica ao 

simulacro da identidade feminina presente nas demais revistas consolidadas ao 

final do século XX. Em 2014 completou seu 13º aniversário, mostrando 

consolidação no mercado, com tiragem mensal de 50 mil exemplares ao mês e 

distribuição nacional. Segundo dados desse público leitor divulgados pela 

revista em 2014, 92% são mulheres, 88% têm ensino superior completo, 25% 

estão entre os 19 e 25 anos e 70% entre os 26 e 45 anos .  

A amostra pesquisada foi composta por dois grupos de discussão, nos 

quais participaram 10 mulheres, entre 24 e 45 anos, residentes na cidade de 

São Paulo.  As leitoras da revista foram contatadas através da rede social 

Facebook e selecionadas a partir da assiduidade de leitura e do tempo de 

intimidade com a revista. As discussões seguiram as orientações de um roteiro 

de perguntas abertas que se iniciaram pela exploração do perfil das leitoras e 

da relação de cada uma com as revistas femininas em geral, seu hábitos e 

motivações de leitura. Em seguida, foram distribuídos exemplares da revista 

TPM com o propósito de coletar informações sobre as percepções da revista, 

seus pontos fortes e fracos, e de saber se ela cumpre sua promessa de ser 

uma revista feminina diferente das demais. A técnica projetiva foi empregada 

para personificar a figura da mulher TPM, levantando traços da imagem da 

revista. A discussão foi encerrada com a coleta de informações sobre os 

fatores de envolvimento, mobilização e aspectos de interação dos conteúdos 

lidos nas vidas cotidianas de suas leitoras. Os principais resultados obtidos 

nessas discussões serão detalhados no texto, seguindo a ordem do roteiro, 

explorando aspectos consensuais e opiniões parciais.           
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