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RESUMO 

  As indústrias utilizam da mídia para expor belezas e padrões a serem seguidos. A 

indústria cultural dita moda, ideias e principalmente uma forma de ser no mundo. Está 

em construção uma revista impressa que quebra paradigmas com o intuito de mostrar 

que a beleza das mulheres vai além do que é exibido em meios midiáticos e não é 

preciso seguir modelos pré-formatados impostos como “bonito” para realmente ser.  

 INTRODUÇÃO 

Pensar na criação de uma revista de beleza feminina, cujo intuito é levar o bem-

estar e exibir a realidade da mulher do século XXI. Em meio a tantas discussões de 

empoderamento feminino é preciso fomentar discussões acerca do belo, do certo, do 

errado e principalmente nas construções de padrão que são disseminados diariamente 

pelos mais tradicionais meios de comunicação. O jornalismo que tem como prática o 

trabalho para a sociedade possui ferramentas e teorias que permitem pensar uma nova 

forma de construção midiática. A revista em construção traz essa temática: desconstruir 

padrões, fórmulas e principalmente mostrar que existem sim novas formas de 

informação e entretenimento. 

 Na contemporaneidade apesar da mulher acumular as diversas 

responsabilidades como trabalho e família, Raquel Moreno (2008) afirma que elas não 

deixam de se cuidar e busca cada dia mais estar bem consigo mesma. Para firmar a ideia 

e resgatar a personalidade de cada uma, o produto tende a bater de frente com alguns 

padrões de beleza exibidos pela mídia, para assim fortalecer o instinto feminino, 

podendo trazer à tona o encanto individual de cada uma, independente de cor, altura, 

peso, crenças e gostos. 

Em suma, essa revista traz como principal norte temas como curiosidades e bem-

estar para aquelas que se sentem insatisfeitas com seus corpos, o sorriso para as que não 

gostam do seu tom de pele e a alegria para as mulheres que não têm o cabelo da modelo 

exposta nos outdoors. 

 

OBJETIVOS 

Criar uma revista feminina impressa para valorizar e exibir belezas pouco 

apresentadas pela mídia, desenvolvendo um conceito próprio de beleza para a produção 

em questão. 

 

METODOLOGIA 



Após estudos, pesquisas bibliográficas e entrevistas, foi feito uma pesquisa 

através da rede social, facebook, com o intuito de reunir pontos de vista e preferências 

do público alvo com relação ao tema, para aplicar no produto final. 

Uma comparação foi feita com as principais revistas femininas voltadas para o 

mesmo público alvo, para obter uma base no formato, produtos e cores a serem 

aplicadas no produto.  

Em paralelo está sendo produzida a revista, reunindo todo conhecimento 

adquirido até então. A diagramação será terceirizada baseada no esboço de minha 

autoria. Com isso, o material está sendo desenvolvido, página por página, de forma que 

atraia o público alvo a adquirir o produto e se sinta satisfeito com o conteúdo presente. 

 

DESENVOLVIMENTO  

Revista e sua responsabilidade com o indivíduo  

A revista impressa é um meio de comunicação que trata seu leitor de maneira 

íntima chamando-o de você e falando diretamente para cada um, em individual. Ela 

busca informar e revisar os acontecimentos no mundo a fora e contém algumas 

vantagens além dos outros meios: é portátil, com linguagens simples, fácil de 

compreensão e com uma grande quantidade de informação, capaz de ampliar o 

conhecimento do leitor. 

          Cada revista carrega consigo a sua própria identidade, fazendo com que o leitor se 

identifique com o seu formato, estilo de texto, design, seções e colunas, uma vez que a 

mesma é composta por muitas características que a faz ser única. A autora afirma que a 

revista ajuda os leitores a adquirir conhecimento e compreender os fatos que afetam a 

vida em particular. 

Pensar sobre a beleza           

O conceito de belo varia de acordo com os indivíduos. Cada cultura, com sua 

concepção de belo, sempre colocou a própria ideia do feio, embora não tenha como 

comprovar se o que está sendo representado realmente é feio. De acordo com Eco 

(2010, p.131), diversas teorias estéticas veem o feio como uma antítese do belo, uma 

desarmonia que vai contra as regras daquela proporção sobre o qual é fundamentada a 

beleza, tanto físico quanto moral, ou uma falta que tira do ser aquilo que por natureza 

ele deveria ter.  

          É comum perceber que as pessoas se vestem de acordo com o evento que irá 

participar. ECO exemplifica que aqueles que visitam uma exposição de arte de 



vanguarda, ou compram uma escultura “incompreensível”, ou que participam de um 

happening (espetáculo dramático inusitado), vestem-se e penteiam-se segundo os 

cânones da moda, usam jeans ou roupas assinadas, maquiam-se segundo o modelo de 

beleza proposto pelas revistas, pelo cinema, pela TV, ou seja, pela mídia. “Eles seguem 

os ideias proposto pelo consumo comercial, aquele contra os quais a arte das vanguardas 

lutou durante mais de cinquenta anos.” (p. 418) 

          O conjunto de comunicação de massa, ou seja, a mídia, tem o poder de propor um 

padrão de beleza para cada tipo de pessoa. Eco (2010, p. 425) expõe pessoas como 

paradigmas do que outros devem seguir. Eco cita que os veículos de comunicação 

oferecem “um modelo de beleza” para quem já é dotada de graça aristocrática, outro 

para a proletária de formas opulentas, outra para quem não pode se adequar às 

avantajadas e também para quem não tem a beleza máscula. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

É possível perceber que sim, há um universo mais amplo de beleza. Já foram 

produzidas as nove primeiras páginas da revista, incluindo capa, contracapa, oi da 

editora, sumário, uma matéria para a sessão “de bem com a gente” e sessões de fotos 

para expor no “dicas de looks para trabalhar”. Todas as matérias são feitas com pessoas 

que “teoricamente” não se encaixam nas revistas comerciais. 
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