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Introdução 

 

Esse trabalho pretende analisar o Manifesto TPM - projeto da revista TPM (Trip para mulher) 

- à luz dos estudos de gênero. Sabe-se que a mídia - incluindo as revistas - tem papel 

fundamental na construção da identidade do sujeito, portanto torna-se de grande relevância o 

estudo dos meios de comunicação para entender a formação social dos gêneros.  

 

Como o Manifesto propõe justamente questionar a posição da mulher retratada pelas “outras” 

revistas, ao analisar esse projeto podemos refletir e discutir sobre a questão da feminilidade. A 

proposta principal desse estudo é entender como a TPM propõe novas maneiras de falar 

de/com a mulher e como a revista age numa tentativa de desconstruir o feminino. Ou seja, 

com esse Manifesto, a publicação busca sair do padrão ideal de feminilidade esperado pela 

sociedade. 

 

O que se pretende aqui é mostrar como os papéis sociais são construídos por meio das revistas 

destinadas a cada gênero e investigar como tais papéis de gênero são moldados dentro de uma 

esfera cultural.  

 

A relevância desse trabalho se deve ao fato de que, quando a TPM questiona as fórmulas 

padrão de se comunicar com a mulher, ela também coloca em xeque a construção social dos 

gêneros. 

 

A revista TPM 

 

Desde o seu lançamento, em abril de 2001, a revista TPM - Trip para mulher - tem como 

principal proposta ser uma revista diferente das outras publicações femininas existentes no 

mercado. Segundo o editor Paulo Lima, no editorial da TPM #1, a idéia de criar a revista veio 

após pesquisas que descobriram que 25% dos leitores da revista TRIP - direcionada ao 

público masculino - eram, na verdade, leitoras. Dessa forma percebeu-se um nicho no 

mercado de revistas femininas. Segundo Euzébio (2010), a proposta de Lima era romper com 

os modelos editoriais do segmento feminino, que, na sua concepção, menosprezavam a 

inteligência da mulher. O slogan da TPM à época do seu surgimento era “TPM: uma revista 

que não trata a mulher como idiota”.  

 



Buitoni (2009) afirma que a TPM é uma revista que tenta subverter alguns imperativos da 

publicidade e da modelagem social. Nessa tentativa de subversão, a linha editorial segundo o 

mídia kit1 da própria revista é a seguinte: 

 

Uma carreira de sucesso e uma vida familiar equilibrada. 
Conhecer moda sem ser escrava da indústria. Conhecer o 
mundo e curtir o prazer de ficar em casa. Ter e criar filhos sem 
deixar de ser mulher. Sexo e consumo sem culpa. Ver  como 
pensam e vivem mulheres (e homens) interessantes.  Tratar 
celebridades como pessoas normais e pessoas  normais como 
celebridades. Beleza sem stress, esportes,  corpo equilibrado, 
trabalho como forma de expansão, dinheiro para construir um 
mundo menos desigual, humor e amor. A Tpm mostra como as 
mulheres brasileiras contemporâneas estão vivendo todo o seu 
potencial, com prazer, leveza, inteligência e com muita 
diversão. Uma revista que mexeu com os padrões da mídia 
feminina no Brasil. 
 

Euzébio (2010) afirma que desde o início a TPM caracterizou-se como uma publicação de 

nicho.  Ainda de acordo com o mídia kit, registra-se a tiragem de 42.000 exemplares por mês, 

número pequeno comparado ao de outras publicações mensais femininas. Outros dados 

importantes para esse estudo referem-se às características do público leitor da revista; a 

maioria (46%) das leitoras tem idade entre 18 e 24 anos, 28% possui superior completo e 22% 

se encontram cursando universidade e 81% pertencem às classes A e B. 

 

Manifesto TPM 

 

O Manifesto TPM2 (anexo) foi apresentado em maio de 2012 no editorial da revista #120. O 

projeto foi criado com o intuito de questionar a postura das revistas direcionadas ao público 

feminino.  

 

Nas palavras de Fernando Luna, diretor editorial, no editorial da TPM #1203: 

 

Você é livre? 
 
Se alguém acredita que vai encontrar numa revista, qualquer 
revista, a fórmula para: 
 

                                                 
1 Disponível em: http://revistatrip.uol.com.br//midiakit/2012/TpmProdutos2012.pdf 
2 Disponível em: http://revistatpm.uol.com.br/manifesto 
3 Disponível em: http://revistatpm.uol.com.br/manifesto 



1) ficar jovem para sempre,  
2) botar silicone sem risco,  
3) barriga zerada com aula de 8 minutos,  
4) ser linda, poderosa e feliz, aos 20, 30 e 40 anos,  
5) looks certeiros para ter sucesso no trabalho,  
6) pílulas que vão deixar cabelo, pele e corpo perfeitos,  
7) feitiço do tempo: tudo para adiar (e muito) sua plástica, 
8) ler nas cartas como despertar sua força interior,  
9) ter qualquer homem, um superemprego, todo o tempo do 
mundo,  
10) alcançar sucesso, dinheiro, glamour... e todos os homens a 
seus pés,  
11) fazer qualquer homem se comprometer,  
12) a plástica light,  
13) desvendar 100 dilemas amorosos, 
14) superar a ex dele na cama,  
15) etc. etc. etc.  
 
Enfim, se alguém acredita mesmo que isso tudo seja possível ou 
ao menos razoável, não precisa de uma revista. Precisa de ajuda 
profissional. Urgente. Então por que, com  uma ou outra 
exceção, se insiste nessa cantilena? Pois é, todos os desatinos 
acima, absolutamente todos, estamparam capas recentes de 
publicações femininas. Inclusive a “plástica light” – que 
certamente engorda menos que a “plástica regular” e talvez 
mais que a “plástica zero”. 
 
Olhando por outro ângulo: se uma empresa decidisse usar uma 
dessas frases para vender seu produto, o Procon entraria em 
ação. Propaganda enganosa. Essas promessas funcionam como 
uma versão cor-de-rosa daqueles anúncios antigos, em que 
médicos defendiam os benefícios do cigarro à saúde do 
fumante.  
 
Se você está aqui (ótimo, teria sido estranho falar sozinho até 
agora), é porque quer ficar longe dessa conversa de comadres. 
Prefere ser tratada como mulher, não como mulherzinha. E você 
não está sozinha. Só de Tpm são 49 mil exemplares impressos, 
mais 40 mil seguidores no Twitter, 18 mil no Facebook e 230 
mil visitantes no site. 
 
Uma turma que se espanta quando lê “operação biquíni” na 
caixa de cereais (você só queria tomar seu café da manhã 
sossegada). Que quer autonomia para decidir o que fazer com o 
próprio corpo. Não se conforma em ganhar menos que o cara na 
mesma função. E ainda estranha tanta mulher meio pelada 
fazendo o papel de cenário em programas de TV.  
 
Daí o Manifesto Tpm, escrito a muitas mãos aqui na redação 
dirigida pela Carol Sganzerla, com participação especial de 
Paulo Lima, Ciça Pinheiro, Nina Lemos, Rafaela Ranzani, Ana 
Paula Wheba e Denise Gallo.  
 
Contra os novos clichês femininos e os velhos estereótipos, que 
cismam em se reinventar desde o tempo de nossas avós (aliás, 



devidamente homenageadas nas fotos do manifesto). Contra 
qualquer tentativa de enquadrar a mulher em um padrão, cercar 
seu desejo e diminuir suas possibilidades. Essas ideias dão o 
tom a uma série de eventos, ações e reportagens pelas próximas 
edições – a primeira delas é “Toda mulher sonha em ter filhos. 
Hein?!?”. 
 
Se liberdade é ser a mulher que você quer ser, diz aí: você é 
livre?  

 

Metodologia 

 

Como visto anteriormente, o Manifesto TPM foi apresentado na edição de Maio de 2012. Por 

ser um projeto novo, que dá início a uma nova fase da publicação não faria sentido analisar 

edições anteriores da revista, uma vez que a linha editorial poderia ter se alterado.  

 

Em função do tempo de produção deste artigo, o trabalho é direcionado ao texto e as frases de 

apresentação do Manifesto (anexo). Também foi analisada a linha editorial apresentada no 

mídia kit de TPM. Durante todo o tempo de produção do trabalho também foram 

acompanhadas as divulgações do projeto nas redes sociais da revista: Twitter e Facebook.  

 

lém disso, a autora do artigo também esteve presente na Casa TPM4, evento promovido pela 

publicação nos dias 4 e 5 de agosto de 2012 e que teve como objetivo divulgar e reafirmar a 

filosofia do Manifesto por meio de discussões práticas, debates e palestras nas esferas de 

comportamento, moda, padrões de beleza e política. É importante ressaltar que o evento foi 

analisado como um todo - e não cada discussão individual - juntamente ao Manifesto, com o 

intuito de entender qual o objetivo do projeto. 

 

Em relação às teorias de gênero foram escolhidas três principais teóricas: Butler (2003), Mead 

(1971/2009) e Strathern (2006). A escolha se deu pela viabilidade de relacionar as teorias com 

a proposta do Manifesto e também pela possibilidade de relação das teorias entre si. Outros 

textos foram utilizados como complemento e também para entender melhor a comunicação 

em revista. 

 

 

 

                                                 
4 http://revistatpm.uol.com.br/casatpm/ 



Objetivos 

 

● Analisar como as revistas influenciam na formação de identidade e construção do 

gênero feminino utilizando o exemplo do Manifesto TPM. 

● Investigar como os papéis de gênero são construídos e moldados dentro de uma esfera 

cultural. 

● Mostrar como o Manifesto mostra a possibilidade de uma nova linguagem de 

comunicação para publicações direcionadas ao público feminino. 

● Comprovar a necessidade do estudo dos meios de comunicação para entender a 

formação dos gêneros. 

 

A desconstrução do feminino no Manifesto TPM 

 

Para analisarmos o Manifesto TPM à luz dos estudos de gênero precisamos primeiro, 

considerar que, de certa forma, a TPM surgiu como uma revista que se apropriou de certas 

características feministas. Principalmente se utilizarmos o conceito trabalhado por Kirby - 

citada por Strathern (1997) - de feminismo como crítica cultural: 

 

Kirby refere-se às feministas como “críticas culturais”. Que o 
conceito de cultura leva alguém a defender, como ela o faz, a 
possibilidade de ruptura cultural? Só pode ser, penso, a idéia de 
cultura como construção. (p.18) 

 

Como sabemos que a mídia participa da construção da identidade nos discursos de gênero e 

no plano simbólico podemos perceber essa postura “feminista” da TPM no intuito da revista 

de criticar a maneira como a mulher é retratada pelas outras revistas direcionadas a tal público 

e, como consequência disso, uma crítica ao lugar ocupado pela mulher na nossa cultura, uma 

vez que as revistas femininas influenciam diretamente “na formação de um ‘como é/deve ser 

a mulher e, por extensão, o homem para o qual se educa, se fabrica” 5.  

 

No entanto, ao mesmo tempo em que existe essa intenção de crítica cultural, a TPM é uma 

publicação que reafirma as diferenças entre os gêneros e aí mais uma vez de característica 

feminista, já que a “preocupação” é específica sobre a mulher, principalmente ao observarmos 
                                                 
5 MATOS, Auxiliadôra Aparecida de  and  LOPES, Maria de Fátima. Corpo e gênero: uma análise da revista 
TRIP Para Mulher. Rev. Estud. Fem. [online]. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/ref/v16n1/a05v16n1.pdf 



que ela surgiu para ser a TRIP - publicação masculina do mesmo grupo editorial - para 

mulher. Ou seja, apesar de existir um grupo de mulheres que estavam insatisfeitas com as 

revistas femininas, um veículo como a TRIP, voltada para o público masculino também não 

seria ideal para atender tais leitoras.  

 

O próprio nome TPM (Trip para mulher) reforça e reafirma a questão do gênero, fazendo 

alusão à tensão pré-menstrual (tpm), síndrome que atinge exclusivamente as mulheres e pode 

trazer sintomas físicos e/ou emocionais.  

 

Segundo Buitoni (2009) 

TPM apresenta matérias inteligentes e aprofundadas, ao lado de 
seções de roteiro cultural e comentários humorísticos - coisa 
rara em imprensa feminina - e propõe outras visões de 
consumo, embora dentro de uma economia capitalista. (p. 207) 
 

Se por um lado a revista reafirma essas diferenças de gênero, por outro lado o Manifesto TPM 

vem para colocar em pauta questões sobre características tidas como naturalmente femininas. 

Usando a teoria de Mead (2009) podemos dizer que o projeto vem com a intenção de 

questionar a naturalização e imposição das posturas femininas que a grande parte das 

publicações destinadas a esse público tentam impor. 

 

Homens e mulheres são socialmente diferenciados, e cada sexo, 
como sexo, é forçado a conformar-se ao papel que lhe é 
atribuído. (p. 25) 

 

Utilizando o conceito de Scalzo (2011) de que revistas ajudam a compor a personalidade do 

indivíduo, dando a sensação de pertencer a determinado grupo, percebemos que tais 

publicações ajudam a na formação de gênero, estabelecendo as características femininas 

ideais, atribuindo papéis definidos e diferentes para os dois sexos e exercendo grande 

influência na formação dos indivíduos. 

 
A coerção exercida com o fato de levar um indivíduo a 
comportar-se como membro de seu próprio sexo converte-se 
num dos instrumentos mais fortes com que a sociedade tenta 
moldar a criança em crescimento nas formas aceitas. (MEAD, 
2009, p. 282) 

 



Indo além, podemos apontar que o Manifesto TPM questiona as performances de gênero, 

teorizadas por Butler, que vê o gênero como uma “realização performativa provocada pela 

repetição estilizada de atos”6. Para ela: 

 

a nossa identidade de gênero são personagens que são feitas 
para parecerem reais, através da habilidade e frequência de 
nossas performances. (...) 
 
A forte performance do gênero é capaz de convencer a 
“audiência” que os personagens são reais - que não se trata de 
uma performance, mas de uma realidade.7 
 

Assim podemos perceber que as revistas ajudam a construir essas performances de gênero 

trabalhadas por Butler quando apontam as posturas adequadas e desejadas socialmente para o 

comportamento da mulher. Na mesma linha, Mead (2009) usa conceitos como trama, drama e 

representação para mostrar como os papéis sociais são socialmente construídos ao longo da 

vida - e da história - dos indivíduos: 

 

Nossa própria sociedade usa muito essa trama. Atribui papéis 
diferentes aos dois sexos, cerca-os desde o nascimento com 
uma expectativa de comportamento diferente, representa o 
drama completo do namoro, casamento e paternidade, conforme 
os tipos de comportamento aceitos como inatos e, portanto, 
apropriados a um ou outro sexo. Sabemos vagamente que esses 
papéis mudaram mesmo dentro de nossa história. (p. 22) 

 

Outro ponto de destaque do projeto é a questão do direcionamento. Apesar de apresentar 

algumas características da teoria feminista, a TPM não considera que exista uma unidade na 

categoria de mulheres.  No próprio texto de apresentação (anexo)8 afirma-se que o projeto é 

direcionado: 

Se você está aqui (ótimo, teria sido estranho falar sozinho até 
agora) é porque quer ficar longe dessa conversa de comadres. 
Prefere ser tratada como mulher e não como mulherzinha9. 
E você não está sozinha. Só de Tpm são 49 mil exemplares 
impressos, mais 40 mil seguidores no Twitter, 18 mil no 
Facebook e 230 mil visitantes no site. 

 
                                                 
6 Disponível em: http://jmw220.blogspot.com/2011/05/judith-butlers-performative-gender.htm. Tradução 
livre. 
7 Disponível em: http://jmw220.blogspot.com/2011/05/judith-butlers-performative-gender.htm. Tradução 
livre. 
8 Disponível em: http://revistatpm.uol.com.br/manifesto 
9 Grifo meu 



Quando analisamos a frase destacada percebemos que, de acordo com a TPM, não existe 

somente um tipo de mulher e que estas não devem ser tratadas da mesma maneira, como uma 

unidade estática. No entanto quando se usa a expressão: “prefere ser tratada como mulher e 

não como mulherzinha”, existe aí um comparativo crítico. Podemos imaginar que as outras 

revistas seriam para mulherzinhas, o que trás um certo indício pejorativo, de passividade e 

estabilidade do sujeito. Enquanto isso, a “mulher TPM” seria mais ativa, dona de sua própria 

história. Seria a mulher que, entre outras características, “quer autonomia para decidir o que 

fazer com o próprio corpo. Não se conforma em ganhar menos que o cara na mesma 

função10.”. 

 

Se compararmos essa colocação do Manifesto com a frase de Alcoff apud Strathern (1997) 

que diz que “a identidade de uma mulher é o produto de sua própria interpretação e 

reconstrução de sua história” (p.25), podemos concluir que a revista age como mecanismo de 

construção de identidade e, consequentemente, de feminilidade da mulher. 

 

De acordo com a matriz de Butler podemos classificar esse nicho de mulheres, leitoras da 

TPM, como mulheres com características de feminilidade subversivas, ou seja, posturas que 

estariam deslocadas do lugar ideal de feminilidade. No entanto, quando a revista fala do 

Manifesto, ela legitima essa feminilidade deslocada do lugar ideal.  

 

Para entender melhor essa questão podemos usar como exemplo a seguinte frase do Manifesto 

(anexo): “Não deu conta de tudo hoje? Você não é a única.11” Quando a TPM diz que: “você 

não é a única”, a revista estabelece uma relação direta com a leitora - principalmente pelo uso 

do você - e torna digna sua posição social. Dessa forma a leitora deixa o lugar de desajustada 

cultural - aquela que está em desacordo com os valores de sua sociedade12 -  e passa 

novamente a pertencer a um grupo social. 

 

Outro ponto de destaque do Manifesto13, é a última frase do texto de apresentação : “Se 

liberdade é ser a mulher que você quer ser, diz aí: você é livre?” Nessa frase, Fernando Luna 

- diretor editorial - deixa um questionamento, até mesmo perturbador, que podemos relacionar 

                                                 
10 Anexo. Disponível em: http://revistatpm.uol.com.br/manifesto 
11 Grifo meu 
12 Mead, 2009, p. 282 
13 Anexo. Disponível em: http://revistatpm.uol.com.br/manifesto 



com a teoria de Strathern (2006) de que o indivíduo - no caso “a mulher” - vive aprisionada 

dentro da própria construção cultural de gênero, vivendo entre contradições de sua pluralidade 

de identidades e o esperado pela sociedade. Ou, segundo Mead (2009), a mulher vive dentro 

de sua própria trama. Olhando por esse lado, não existe liberdade, e não existe espaço para 

“ser a mulher que você quer”, mas sim uma postura de responder e corresponder às 

expectativas sociais. 

 

Assim, analisando mais uma vez o Manifesto14 percebemos que, dentro de uma teoria de 

gênero, ele vem com a intenção de desconstruir o feminino. A partir do momento em que a 

revista legitima outras características que não as ideais de feminilidade, ela auxilia na criação 

de um outro conceito sobre o que é ser mulher.  Strathern (1997) afirma que: 

 

as pessoas alcançam uma compreensão maior de si mesmas a 
partir da cultura ou da própria linguagem, na medida em que 
refletir sobre as formas recebidas é apresentar a possibilidade de 
alternativas. (p. 11) 

 

Então, quando a TPM coloca em xeque certas questões sobre o comportamento social 

esperado da mulher ela abre possibilidades de reflexões e alternativas dentro da própria 

cultura. 

 

De acordo com Mead (2009) vivemos em uma cultura onde a diferença de gêneros é 

importante para a organização social. No entanto, a naturalização dessas diferenças e a 

representação social dos gêneros é bastante questionável. Mead (1971) pergunta “Como 

devem pensar homem e mulher sobre sua masculinidade e feminilidade neste século XX em 

que tantas idéias velhas devem ser renovadas?15” Podemos perceber que, nesse Manifesto, a 

TPM começa a apontar alguns caminhos na maneira de pensar e discutir essa feminilidade da 

mulher, tentando uma nova linguagem para falar de/com a mulher. 

 

Precisamos de uma articulação não-hierárquica de masculino e 
feminino na linguagem que não a mantivesse como uma 
oposição, ou a invertesse, ou a igualasse, mas envolvesse a 
construção de alteridade para homens e mulheres em sua 
diferença.... Mas isso só ocorrerá mediante mudança genérica e 
uma visão do que é a linguagem que envolva o 

                                                 
14 Anexo. Disponível em: http://revistatpm.uol.com.br/manifesto 
15 p.23 



deslocamento/derrubada das dicotomias carregadas de valor 
(...). (THREADGOLD apud STRATHERN. 1997. p. 22) 

 

No entanto, mesmo dentro dessa nova linguagem proposta pelo Manifesto existe uma 

evidenciação na dicotomia entre os gêneros, pois se discute a posição da mulher - “Contra os 

novos clichês femininos e os velhos estereótipos, que cismam em se reinventar desde o tempo 

de nossas avós (...). Contra qualquer tentativa de enquadrar a mulher16 em um padrão, 

cercar seu desejo e diminuir suas possibilidades.17” - como se a mulher pudesse ser colocada 

isoladamente, deslocada de um contexto cultural e dos relacionamentos sociais. É sempre 

necessário ter em mente que: 

 

Qualquer discussão acerca da posição da mulher, do seu caráter 
e do temperamento, da sua escravização ou emancipação 
obscurece a questão básica; o reconhecimento de que a trama 
cultural por trás das relações humanas é o modo como os papéis 
dos dois sexos são concebidos.” (MEAD, 2009, p.27) 

 

Conclusões 

 

Esse trabalho buscou analisar as questões de gênero no  Manifesto TPM - projeto da revista 

TPM (Trip para mulher). Dessa forma, foi possível perceber como as revistas influenciam 

diretamente na construção social do gênero. 

 

Ao propor o Manifesto, percebemos que, dentro de uma teoria de gênero, a TPM vem com a 

intenção de desconstruir o feminino. A partir do momento em que a revista questiona as 

performances de gênero sustentadas por outras publicações, ela abre espaço para outras 

características que não estariam dentro do ideal feminino e auxilia na criação de um outro 

conceito sobre o que é ser mulher.  

 

Quando a TPM coloca em xeque certas questões sobre o comportamento socialmente 

esperado da mulher ela abre possibilidades de reflexões e alternativas dentro da própria 

cultura. Dessa forma, fica evidente que o comportamento social e as construções de gênero 

são frutos de uma esfera cultural, que molda o indíviduo de acordo com o padrão esperado. 

 

                                                 
16 Grifo meu 
17 Anexo. Disponível em: http://revistatpm.uol.com.br/manifesto 



Esse estudo nos mostrou como o indivíduo vive cercado de mecanismos que o levam a 

reafirmar seu gênero o tempo todo. Assim, o indivíduo que está fora do padrão social 

esperado, vive dentro da própria construção social de gênero, entre contradições de sua 

pluralidade de identidades e o padrão social desejado. O Manifesto vem para legitimar essas 

características deslocadas do lugar ideal para que o indivíduo possa novamente, encaixar-se 

dentro de um grupo social. No entanto, do ponto de vista da antropologia do gênero, o 

Manifesto “falha” quando evidencia apenas as discussões acerca do comportamento da 

mulher, uma vez que é impossível falar de um gênero sem falar do outro. A principal questão 

a ser pensada é sobre a trama cultural que envolve as relações de gênero e o modo como a 

dicotomia entre os dois sexos é socialmente construída.  
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