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No dia 8 de março, “comemora-se” o dia internacional da mulher. Para além da 

celebração mercadológica, a data é vista como um momento de reflexão e mobilização para a 

conquista de direitos e para discutir as discriminações e violências morais, físicas e sexuais 

ainda sofridas pelas mulheres em todo o mundo. Por isso, agrega em si uma série de questões 

que dão conta desse lugar da mulher na sociedade e convoca a sociedade de forma geral para 

uma reflexão crítica em relação aos avanços dos poucos direitos conquistados e também em 

relação aos muitos retrocessos ainda enraizados em todas as esferas da sociedade.  

No início do ano, a revista Marie Claire convidou a modelo transgênero Lea T. para 

ser a “cover girl” da edição de março5 que, assim como outras publicações, destaca a 

simbologia da data, porém dando ênfase justamente na diversidade do “ser feminino”6. Na 

manchete de capa da edição especial, abaixo da foto da modelo, destaca-se a “força feminina” 

e a necessidade de celebrar “as diferenças que nos tornam únicas” – sejamos “trans, gordas, 

negras, índias, orientais, idosas, deficientes, lésbicas”. É justamente a partir desse 

reconhecimento da diversidade e da pluralidade do universo feminino que a revista nos 

                                                
1 Trabalho submetido ao GT 2- Gênero, Linguagens e representações, do VI Seminário Nacional Gênero e 
Práticas Culturais – Interfaces com as relações étnicos raciais.  
2 Estudante de Graduação 7º semestre do Curso de Jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), 
bolsista do Programa Institucional de Voluntários de Iniciação Científica (PIVIC), vinculado ao projeto de 
pesquisa intitulado “A Moda em Revista: Uma Análise Sobre a Cultura Visual e a Representação de Gênero nas 
Revistas Segmentadas Femininas”. E-mail: bielconbe@gmail.com . 
3 Estudante de Graduação 6º semestre do Curso de Jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), 
bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq (PIBIC/CNPq), vinculado ao 
projeto de pesquisa intitulado “A Moda em Revista: Uma Análise Sobre a Cultura Visual e a Representação de 
Gênero nas Revistas Segmentadas Femininas”.  E-mail: nayaralagaress@gmail.com.  
4 Professora do Curso de Jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e coordenadora do projeto 
de Iniciação Científica intitulado “A Moda em Revista: Uma Análise Sobre a Cultura Visual e a Representação 
de Gênero nas Revistas Segmentadas Femininas”. E-mail: micheletavaresjor15@gmail.com.  
5 A revista Marie Claire destaca o lançamento da edição de março no site da revista: 
http://revistamarieclaire.globo.com/Noticias/noticia/2017/03/marie-claire-comemora-o-dia-internacional-da-
mulher-com-lancamento-da-edicao-de-marco.html  
6 Neste contexto de análise, usamos a expressão “ser feminino”, pois entendemos que se substituíssemos pela 
expressão “gênero feminino”, acabaríamos limitando a discussão apenas à identificação, deixando de lado a 
performance do sexo feminino, materializada na pose, no cabelo, na unha, no batom, entre outros elementos 
deste universo.  
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convida a lembrar de que a data reforça a constante luta das mulheres para assegurar direitos, 

igualdade e identidade de gênero.  

A representação de gênero, especificamente, tem se destacado no cenário midiático 

pautando diversas formas de expressão, como filmes, seriados, telenovelas, entrevistas, entre 

outras modalidades narrativas. Mas, toda essa inserção, ainda incipiente, convida-nos a 

observar de forma crítica o olhar da indústria midiática acerca da transexualidade. As capas 

das revistas femininas, tradicionalmente ilustradas por modelos, celebridades, artistas ou 

pessoas influentes, levantam questões que ajudam a tensionar a representação de gênero na 

sociedade brasileira, sobretudo em um momento sócio histórico em que, cada vez mais, 

questiona-se a imposição de padrões de gênero, resumidos ao “feminino” ou “masculino”, 

excluindo as múltiplas possibilidades de auto definição dos indivíduos.  

Nesse sentido, a edição de março da revista Marie Claire, provoca-nos a pensar não só 

as questões de ordem temática (no que se refere à simbologia da data), mas também fomenta 

uma reflexão do ponto de vista dos encaminhamentos editoriais da revista e do próprio 

segmento ao qual está vinculada: Que mulher é essa que Marie Claire personifica? Em que 

medida a revista performa a “força feminina”? Ao trazer Lea T. como cover girl na edição 

especial do mês da mulher, a revista rompe barreiras ou normatiza o lugar do feminino? Qual 

a leitura da personificação do corpo feminino que a visualidade da revista possibilita? 

Este artigo, portanto, consiste em um recorte da pesquisa de iniciação científica7, em 

estágio inicial, elaborado a partir de um exercício de análise à luz da semiótica verbo visual 

proposta por Gonzalo Abril (2007), onde buscamos identificar os elementos presentes na 

visualidade da revista Marie Claire, que podem ser chaves de leitura para a “caracterização” 

de gênero. Além disso, refletimos sobre os sentidos que emergem da revista à medida que a 

publicação “rompe” com o discurso hegemônico de representação de gênero. 

 

O “feminino” e o jornalismo em revista  

 A revista é uma espécie de arquivo da modernidade. Uma quase exposição de 

imagens justapostas, que tem o poder de produzir e reproduzir sentidos, e também memórias. 

Sendo assim, toda revista, aguça de alguma maneira uma reflexão sobre o contemporâneo a 

partir da apresentação material e palpável de um conjunto de imagens (ilustrações, 

infográficos, fotografias, narrativas), do presente, passado ou futuro.  

                                                
7 A pesquisa de iniciação científica, iniciada em agosto do corrente ano, intitula-se: “A Moda em Revista: Uma 
Análise Sobre a Cultura Visual e a Representação de Gênero nas Revistas Segmentadas Femininas”. 
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Apesar de toda atraente visualidade envolta às revistas, falar em revista vai muito além 

de falar em páginas coloridas, em produção de ensaios fotográficos e anúncios publicitários. 

O jornalismo em revista também exerce funções sociais que vão além do simples reportar, 

podendo entreter, oferecer análises, pensamentos e reflexão de leitura. Sua essência, contudo, 

está inserida na linha tênue do entreter e informar. “A revista é um veículo de comunicação, 

um produto, um negócio, uma marca, um objeto, um conjunto de serviços, uma mistura de 

jornalismo e entretenimento” (SCALZO, 2004, p.11). 

Historicamente, o surgimento das revistas no Brasil, em meados do século XIX, 

corresponde à expansão do próprio jornalismo e de suas formas, ganhando força com 

publicações8 que traziam temáticas como novelas, conselhos domésticos, instrução militar, 

resumos de viagens escritos literários, artigos de estudos científicos e política. A revista tinha 

como propósito defender os costumes, as virtudes morais e sociais. Vale ressaltar que embora 

as abordagens das revistas se voltassem para a realidade brasileira, os formatos eram 

inspirados nos magazines ilustrados e revistas europeias, principalmente as francesas. 

Destacam-se, nesse período, revistas como As Variedades ou Ensaios Literários (1812), a 

primeira revista brasileira; Museu Universal (1837); Semana Ilustrada (1860) e Revista da 

Semana (1901). 

É interessante perceber como as revistas são de fato representantes de épocas, e como 

consegue acompanhar naturalmente as mudanças pela quais as sociedades passam com o 

tempo, sem perder a essência de ser revista. Mesmo com a decaída no mercado dos impressos 

e o domínio do imediatismo digital que, em que todo tipo de informação está muito acessível 

a qualquer instante - basta ligar o computador, o tablet, ou smartphone  e fazer uma busca 

rápida- , a revista consegue se fazer presente e lucrativa no ramo, já que diversas publicações 

circulam atualmente.   

 Para Benetti (2013) o jornalismo de Revista possui características muito singulares, 

que o diferencia positivamente dos demais dispositivos midiáticos. Ela explica que 

 o jornalismo de revista é um discurso e um modo de conhecimento que: é 
segmentado por público e por interesse; é periódico; é durável e 
colecionável, tem características materiais e gráfica distintivas dos demais 
impressos; exige uma marcante identidade visual; permite diferentes estilos 
de texto; recorre fortemente á sinestesia; estabelece uma relação direta com o 
leitor; trata de um leque amplo de temáticas e privilegia os temas de longa 
duração; está subordinado a interesses econômicos, institucionais e 
editoriais, institui uma ordem hermenêutica do mundo; estabelece o que 
julga ser contemporâneo  e adequado; indica  modos de vivenciar o presente; 
definir parâmetros de normalidade e de desvio, contribui para formar opinião 

                                                
8
 Uma breve história da revista. Disponível em http://www.revistas.com.br/historia-da-revista.html 
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e o gosto , trabalha com uma ontologia das emoções. (BENETTI, 2013, 
p.55). 
 

Segundo Buitoni (2009), o conceito de segmentação de mercado, é usado pelas 

editoras brasileiras para definir a fatia do público que se pretende alcançar.  E isto inclui um 

fracionamento por gênero, sexo, classe, idade e/ou assuntos preferidos. Por isso, segmentação 

sempre estará associada a uma ideia de mercado. 

“As revistas segmentadas femininas surgiram no Brasil junto com a constituição da 

chamada sociedade de consumo do país, quando a mulher passa então a exercer participação 

social” (BUITONI, 2009) . Tradicionalmente traziam novidades sobre a moda europeia, dicas 

culinárias, ilustrações e pequenas notícias.  

Atualmente, as revistas voltadas ao público feminino, representam a maior fatia do 

mercado de revistas e, economicamente falando, praticamente movimentam boa parte desse 

nicho comercial brasileiro. 

Esse tipo de publicação explica-se na relação de projeção/identificação que a leitora 

cria com o que lhe é apresentado ali. A ideia de que a mulher tem o desejo de se enxergar nas 

publicações, começa a ser pensada. É curioso como através dos assuntos que são tratados pela 

imprensa feminina, pode-se observar que as revistas exercem quase o papel de amiga íntima 

da leitora. Até mesmo a linguagem utilizada é algo taticamente proposital para ganhar-se a 

confiança da mulher.  

Essa confiabilidade foi concebida em um modelo de mulher tradicional e dona do lar, 

moldado a certos papéis femininos e definido em interesses baseados na moda e literatura, 

como se a vida delas fossem apenas entretenimento. Em contrapartida, revistas foram sendo 

criadas para romper com essa representação que encaixava a mulher a um padrão de discussão 

superficial, não creditando espaço para abordagem de temas sociais e políticos. Uma dessas 

publicações foi a revista Marie Claire.  

 Vinda da França e trazida ao Brasil, no início da década de 90, Marie Claire chega ao 

mercado brasileiro de revistas com o discurso de levar às leitoras, uma pitada de luxo e 

praticidade a um preço mínimo. A intenção era fazer uma revista que falasse de moda, beleza 

e referências sobre relacionamento e comportamento. Reproduzindo o formato da francesa. 

Atualmente, a revista de circulação mensal, assume um plano editorial que expõe 

temas tabus sobre o comportamento da mulher e denúncias sobre direitos humanos. A edição 

conta com seções voltadas à moda, beleza, saúde, turismo e lifestyle. Apesar de tratar de 
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vários assuntos relacionados ao universo feminino, o tema moda ocupa mais de 40% do 

espaço total da revista.  

Marie Claire se auto intitula como ousada, inteligente e capaz de quebrar tabus. 

BUITONI, no seu livro “Mulher de Papel: a representação da mulher pela imprensa feminina 

brasileira, diz: “Marie Claire rompe com estes padrões dos quais estamos cansadas e junta o 

que as outras separam assumindo (com êxito) a contradição que existe na vida entre belo e 

chocante entre prazer e dor” (BUITONI, 2009, p.143). 

 Segundo o próprio MidiaKit9 da revista, ela “celebra a mulher contemporânea, fala 

para uma leitora ousada e ao mesmo tempo glamourosa”. Seu público-alvo são leitoras da 

classe média, com 30 anos ou mais, profissionalmente realizadas e financeiramente 

independentes. 

 

 

Lea T e o “trans/corpo”  

 Leandra Cerezo, mundialmente conhecida como Lea T., é uma modelo transexual 

brasileira que atingiu a fama posando para a luxuosa marca francesa Givenchy, em 2010. 

Após enorme repercussão na mídia e no universo da moda, principalmente pela imposição em 

ser reconhecida como modelo trans - que a própria exigiu, Lea tornou-se o “furacão” do 

momento10.  

Nascida em Belo Horizonte (MG), a modelo viveu até sua infância no interior de 

Minas. Seu pai, o ex-futebolista Toninho Cerezo, recebeu uma proposta para jogar na Europa, 

ocasionando na mudança da família para a Europa. E, foi na Itália, que Lea deu início à sua 

trajetória como manequim. Viagens e modelagens tornaram-se presentes no seu dia a dia, e no 

meio disso, a modelo decidiu cursar veterinária em Milão, realizando um desejo desde 

criança. Nesse momento, Lea já buscava compreender sua identidade e seu corpo. Ela relatou 

em diversas entrevistas que enfrentou imensa intolerância durante seu processo de 

crescimento e descoberta identitária. A modelo narrou histórias, como quando fazia casting 

(seleção de modelos) e os responsáveis se confundiam com qual sexo - masculino ou 

feminino - ela deveria pertencer para a escolha. 

                                                
9
 MídiaKit Marie Claire. http://marieclaire.globo.com/midiakit/arquivos/MidiaKit_MarieClaire_2014.pdf 

10 Repercussão de Lea T. na imprensa: http://veja.abril.com.br/entretenimento/o-furacao-lea-t-posa-para-fotos-
na-praia-de-ipanema/  
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Lea admite que é uma privilegiada quando o assunto é sua família. Quando participou 

este ano do programa Conversa com o Bial11, apresentado pelo jornalista Pedro Bial, 

acompanhada do seu pai, a modelo relatou como contou à família sobre sua identidade. 

Reuniu sua mãe e seus três irmãos (o pai não estava no país na época) e comunicou que não se 

identificava com o seu gênero biológico e daria início à sua transição de identidade. 

Atualmente com 37 anos, a modelo relata que decidiu comunicar a família por conta do medo 

que sentia em sofrer uma represália de seus entes queridos e, se isso acontecesse, o pavor 

pessoal em ter que se prostituir para conseguir se manter - uma realidade que muitas, 

infelizmente, enfrentam. Lea afirma e reafirma a sorte que teve, ainda mais em mundo onde a 

expectativa de uma trans brasileira é de 35 anos12. Seu nome Lea T, foi por conta da família 

também. Ela explicou que escolheu o uso da letra T, por conta do sobrenome seu melhor 

amigo Riccardo Tisci, que sempre esteve ao seu lado e foi o responsável por contratar a amiga 

para compor a campanha da Givenchy. O uso do sobrenome Cerezo foi após ela sentir que não 

seria uma “ameaça” ao nome da família, pois a modelo acreditava utilizando o sobrenome da 

família iria manchar o nome da família construído parcialmente pela fama do seu pai, um ex-

futebolista - um campo machista e hostil. Porém, felizmente, isso não aconteceu. Lea, conta 

que sua mãe precisou de um curto tempo para conseguir entender, porém seu pai e irmãos 

entenderam facilmente. 

Lea é uma mulher que decidiu realizar a cirurgia de redesignação sexual para que 

através desta intervenção cirúrgica, ela conseguisse adequar o seu sexo a sua identidade de 

gênero. Após a operação, a modelo expressou que a cirurgia foi essencial, que o seu íntimo 

mudou. 

Falar de identidade, de sexo e de gênero é falar de corpo. O corpo é comunicação, é 

história, é lar. É por ele ou com ele que expressamos a nossa identidade e performamos nossa 

personalidade. A filósofa Judith Butler no seu livro “Problemas de Gênero” (1990), buscou 

contextualizar o pensamento sobre o corpo como um mero instrumento: 

 

[...] o corpo é em si mesmo uma construção, assim como é a miríade de 
“corpos” que constitui o domínio dos sujeitos com marcas de gênero. Não se 
pode dizer que os corpos tenham uma existência significável à marca do seu 
gênero; e emerge então a questão: em que medida pode o corpo vir a existir 
na(s) marca(s) do gênero e por meio delas? [ …] (BUTLER; 1990, p.27;).  

 

                                                
11 Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/5985804/  
12 Dados disponíveis em: https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/expectativa-de-vida-
de-transexuais-e-de-35-anos-metade-da-media-nacional  
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 Corpo e gênero - quem se faz presente em quem? A correlação que ambos detêm na 

sociedade e no indivíduo é abundante. Uma das teorias de Butler, é que o corpo é a 

manifestação do sexo. No caso de Lea e outras pessoas trans, o corpo encontra-se no centro da 

discussão. Algumas trans escolhem por não realizar a cirurgia, e isso não as tornam menos 

mulheres. A maioria das travestis também não opta pela realização cirúrgica e isso também 

não a desqualifica como menos mulheres. A grande pergunta, que ainda não se possui a 

resposta, é: o que é uma mulher?  

Enquanto ainda não se obtém uma resposta concreta, buscar compreender o processo 

de modificação que as pessoas trans se submetem é de enorme importância. Quando, após a 

sua cirurgia, a modelo concedeu uma entrevista ao programa Fantástico em 201313, a repórter 

Renata Ceribelli questionou se Lea se sentia 100% mulher; ela responde: “eu jamais serei 

100% mulher”, apresentando questões estruturais do seu corpo que socialmente não são 

interpretadas como femininas, como: o tamanho dos seus pés e a largura dos seus ombros. 

Podemos acrescentar o fato de que ela também não terá um útero e não enfrentará um 

calendário menstrual, por exemplo. Outro ponto da entrevista que merece destaque é quando 

Renata pergunta sobre quando a modelo se olhou no espelho e viu que não era o mesmo 

corpo. Lea a respondeu dizendo que é o mesmo corpo, que apenas mudou um detalhe. A 

jornalista, então, retruca dizendo que é um detalhe importante. Lea a rebate explicitando 

“importante para a sociedade”. É essa significação, o centro.   

A historiadora Joan Scott, no seu artigo “Gênero: uma categoria útil de análise 

histórica” (1990), explica melhor sobre como a individualidade é transpassada por nossas 

interações sociais. 

[...] Para buscar o significado, precisamos lidar com o sujeito individual, 
bem como com a organização social, e articular a natureza de suas 
interrelações, pois ambos são cruciais para compreender como funciona o 
gênero, como ocorre a mudança. (SCOTT, 1988, p.86;) 

 

 Essa modificação é tanto pessoal quanto social. É nessa transfiguração que o indivíduo 

lhe proporciona poder para conseguir se impor, como se identifica e como quer ser 

identificado, na sociedade. Joan cita o antropólogo francês Maurice Godelier14 em seu artigo, 

que diz: “(...) As diferenças entre os corpos, relacionadas ao sexo, são constantemente 

solicitadas a testemunhar as relações sociais e as realidades que não têm nada a ver com a 

sexualidade. Não somente testemunhar, mas testemunhar para, ou seja, legitimar" (p.89). 
                                                
13 Disponível em: http://g1.globo.com/fantastico/videos/t/edicoes/v/lea-t-conta-como-se-sente-apos-cirurgia-de-
troca-de-sexo/2370829/  
14 Maurice Godelier, "The Origins of Male Domination", New Left Review (1981) 127:17. 
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 É nessa legitimação de uma identidade - atravessada por sexo, gênero e corpo - que 

Lea T e seu “trans/corpo” atestam à sociedade a sua posição como modelo transexual e 

mulher. Evidenciando, de certa forma, Simone de Beauvoir e sua icônica frase: “Ninguém 

nasce mulher, torna-se mulher”15. 

 

A visualidade do “ser feminino” em Marie Claire 

 

Do ponto de vista metodológico, empregamos neste exercício de análise as noções de 

visualidade e de cultura visual defendidas por Gonzalo Abril. Para o autor, a cultura visual 

deve ser compreendida levando em consideração o contexto das práticas, representações e 

experiências culturais em geral: 

A cultura visual é uma forma de organização sócio histórica da percepção 
visual, da regulação das funções de visão e de seus usos epistêmicos, 
estéticos, políticos e morais. É também um modo socialmente organizado de 
criar, distribuir e inscrever textos visuais, processo que implica sempre umas 
determinadas tecnologias do tornar-visível, técnicas de produção, de 
reprodução e de arquivo (ABRIL, 2013, p.35, tradução nossa). 

 

A cultura visual se refere à gestão da visualidade, que abrange a visão precisamente 

socializada e à gestão da visibilidade, que se refere ao “público” e ao “comum”. Para o autor, 

o espaço público moderno é um campo de gravitação e conflito entre visibilidades e 

invisibilidades (diferentemente de sociedades em momentos históricos anteriores, em que a 

economia simbólica do religioso administrava a visibilidade, a invisibilidade, os poderes de 

visão e da vidência). Assim, a cultura visual transborda o marco perceptivo da visão (ABRIL, 

2013). 

O jornalismo em revista, por sua vez, possui certas especificidades na composição do 

layout das páginas que o diferenciam substancialmente, de jornais impressos e favorecem uma 

reflexão sobre modos de visualidade e visibilidade. O conteúdo das revistas apresenta-se em 

articulação de texto-imagem, produzindo sentidos, que são percebidos na leitura da 

composição como um todo, em sua dimensão verbo-visual. Para tratar do significado, Abril 

(2007) remete a um marco semiótico mais amplo que entende o visual como campo de sentido 

construído como espaço de pensamento. Ou seja, os textos visuais são analisados em termos 

de significação cultural, práticas sociais e relações de poder que o permeiam e articulam. 

                                                
15 Simone de Beauvoir, “Le deuxième sexe”,  Les Temps Modernes (1949). 
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Além disso, a análise deve dar conta do que o autor denomina como “ponto cego” da 

enunciação, que é o excluído e invisibilizado em um determinado contexto sociocultural.  

O mapa teórico ou concepção estrutural para o entendimento do texto verbo-visual, 

defendido por Abril (2007), aborda as relações entre formas simbólicas e contextos sociais. O 

primeiro ponto que permeia a compreensão das dimensões textuais é o próprio conceito de 

texto. Ao invés de “imagens”, ele prefere a expressão “textos visuais” por ser uma perspectiva 

conceitual mais abrangente, derivada de outras experiências sensoriais (sonoras, táteis, 

olfativas, etc.).  Sob essa perspectiva, o sentido do texto verbo-visual só é apreendido 

considerando seu processo interpretativo, a experiência de sua leitura e suas condições 

socioculturais e só pode ser compreendido como ocasião ou possibilidade de uma 

determinada experiência para o indivíduo que o produz ou interpreta. (ABRIL, 2012).  

Neste artigo, por se tratar de um exercício de análise, buscamos apenas implementar 

uma leitura da personificação do corpo feminino que a visualidade da revista possibilita nesta 

edição de comemoração ao Dia Internacional da Mulher16, de março de 2017, quando a 

revista Marie Claire convidou a modelo Lea T para ser a covergirl
17. Buscamos, portanto, 

identificar marcas visíveis atribuídas à personificação da modelo e à performance de “força 

feminina”.  

Interessante ressaltar que está não é a primeira vez que a modelo é capa da marca. Em 

2010, Lea foi capa e concedeu uma entrevista à Marie Claire, isso no momento em que 

alcançava a fama por conta da propaganda para a marca Givenchy. Além disso, destacamos 

dois pontos importantes:  

1) A primeira revista com designação ao público feminino que estampou uma trans em sua 

capa, foi a revista ELLE em 2011 e a modelo foi a Lea T. 

 

                                                
16 https://goo.gl/KQ3r7F.  
17 Cover girl: Modelo feminino que posa para fotos de revistas, em especial para as capas. 
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Figura 1: Lea T na capa de ELLE 
Fonte:  Revista Elle, edição 283, ano 24, dezembro de 2011. 

 

2) A revista Marie Claire, este ano, pediu desculpas a modelo pela reportagem produzida em 

2010. A publicação a descrevia como um rapaz que sempre se sentiu feminino, um erro na 

comunicação a respeito da identidade da modelo18. 

Na publicação mais recente, em março de 2017, a revista produziu duas capas, uma 

destinada para as bancas e outra para seus assinantes (Figura 2). Esta edição especial teve a 

preocupação de utilizar os termos corretamente. A escolha pela modelo não foi em vão, já que 

revista propõe representar a diversidade de mulher em sua chamada, iniciando o subtítulo com 

a palavra trans. Outro fator que pode ter influenciado na escolha, pode ter sido sua 

participação na abertura das Olimpíadas no Rio em 2016, que a trouxe aos holofotes 

brasileiros novamente. Entretanto, algumas pequenas falhas na representação textual e visual 

durante a edição foram cometidas. 

 Ao observar as capas, percebe-se que em ambas, há uma escolha por uma modelagem 

sensual, sem apelação ao nu, com posições que buscam demonstrar seu corpo de uma forma 

que represente o poder sobre sua sensualidade, uma característica da mulher que governa sua 

liberdade sexual - dialogando com o seu público alvo.  

 

 

 

                                                
18

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UvD_YXbjiqo .  
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Figura 2: Capas de Marie Claire na edição especial de março/2017. 
Capa para assinantes    Capa para as bancas  

 

Na primeira capa, nota-se que apenas se faz presente o nome da modelo em destaque e 

o título “Força Feminina” acompanhado do texto “Trans, Gorda, Negras, Índias, Orientais, 

Idosas, Deficientes, Lésbicas: uma edição especial que celebra as diferenças que nos tornam 

únicas”. Nota-se aqui que a revista assume um papel participativo ao se incluir juntamente 

com a leitora e se atenta a exaltar a diversidade feminina, seja através da estética, sexualidade 

ou identidade.  

 A escolha de cores do batom, nas unhas e nas roupas de Lea, demonstram o segmento 

em querer representar a modelo como uma certa sensualidade. Um sensual direto, que a 

modelo mantém com o seu olhar direcionado ao consumidor da revista. Importante destacar 

que, por todas essas escolhas, e por conta do seu cabelo longo - socialmente associado às 

mulheres - a revista buscou performar a imagem feminina normativa de Lea. 

 Na capa para as bancas, foram inseridas pequenas manchetes sobre assuntos que serão 

abordados pela revista. Eles tratam de moda, empoderamento feminino, vida sexual, opinião 

da leitora, auto referência e uma fala da entrevistada (Lea T). 

 Folheando a revista, somos apresentados ao editorial da edição. A responsável por ele 

foi Marina Caruso, diretora de redação. Ela discorre sobre a força da mulher e sua importância 

no mundo, principalmente no mercado profissional. Marina também dialoga sobre temas 

sociais que serão abordados nas páginas seguintes e faz referência à Lea T. A diretora utiliza a 
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palavra “figura” para falar sobre a modelo, reforçando a personalidade de importância que 

Lea ocupa na história da moda e da sociedade. Um símbolo de representação e exceção entre 

a comunidade trans. Na sua entrevista para a Marie Claire em 201019, Lea diz “serei uma 

exceção”, reconhecendo seu privilégio por contar com o apoio da família e a oportunidade de 

desfilar/modelar. 

 E, por fim, temos a entrevista com Lea T. Logo de início, somos apresentados ao seu 

nome artístico, um breve lead
20

 sobre sua trajetória profissional e pessoal (Figura 3). A 

abertura textual da página é seu nome “Lea T” em enorme destaque, seguido do texto que 

relata um estilo de vida luxuoso que a modelo leva e sobre as marcas que a modelo carrega: 

eleita uma das personalidades que mudaram a moda italiana e a primeira transexual que se 

tornou top model. O texto é estampado por uma foto de corpo inteiro da modelo, que se 

encaixa nos moldes discutidos sobre as imagens da capa: posição do corpo, escolha de cores e 

vestimenta que buscam uma retratação sensual da covergirl. 

 

 

Figura 3: Reportagem de capa  
Fonte: Marie Claire, março de 2017, p. 62 e p.63. 

 

                                                
19

 https://goo.gl/fFQybs. Entrevista concedida a revista em 2011, onde o título de abertura da página é uma fala 
da modelo: “Serei uma exceção”. 
20

 Geralmente o primeiro parágrafo posto em destaque, que fornece ao leitor informação básica sobre o conteúdo 
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No decorrer da reportagem são abordados os temas: infância, o pai famoso, amor e 

sexo, conexão Milão-Goiás, a cirurgia e sucesso e depressão. Durante as seis páginas com a 

top model, Marie Claire buscou exemplificar a sua trajetória. E, nessa tentativa, é necessário 

destacar três pontos importantes. 

[...] a modelo representa uma categoria de mulher invisível para a sociedade. 
Como as negras e as gordas, as trans são ignoradas no mercado de trabalho 
[…] (Marie Claire, março de 2017, p.64). 

  

A revista promove uma comparação escassa em relação à mulher no espaço de 

trabalho. A mulher negra e a mulher gorda são vítimas de opressão por conta da estética de 

suas peles/beleza, mas ainda sim ela detém mais facilidade em ser contratadas. Porém, o 

número de trans que não possuem carteira assinada, mesmo após obterem formação, é grande. 

O preconceito só piora a situação a qual muitas são, forçadamente, condenadas. 

 Em outro momento, a revista escorrega ao referir a Lea pelo artigo masculino: 

Lea, 35 anos, e o estilista se conheceram quando ela ainda era Leandro, um 
estudante mineiro da Academia de Belas Artes de Florença, na Itália. Tinha 
deixado para trás, no Brasil, o peso de ser filho de um craque do futebol 
brasileiro […] (Marie Claire, março de 2017, p.64). 

 

 Muitos especialistas defendem que mencionar a identidade imposta antes da transição 

ao trans, é prejudicial. Pois significa reviver uma personalidade que não condiz com a 

realidade da pessoa. E a revista agrava a situação quando diz “o filho do craque”. O próprio 

pai de Lea, já discursou diversas vezes que ele tem gerou três filhas e um filho. 

 Por fim, um ponto para a revista é quando ela introduz a conversa sobre a vida sexual 

da modelo após a cirurgia. Apresentando isso a leitora, além de cumprir com seu papel de 

promover debates sobre temas tabus, Marie Claire promove a questão sobre corpo/mulher que 

constantemente é questionada. A revista consegue transpor a sua consumidora a relação que o 

corpo assume perante a construção identitária de uma trans. 

 

Considerações Finais 

A revista ao pautar questões de ordem social, política e cultural contribui para uma 

representação diversificada da mulher. Ela busca realizar essa simbolização ao decorrer da 

edição, trazendo matérias e personalidades que, de certa forma, detém um diferencial da 

idealização de mulher que se espera das mulheres, em geral. 

Marie Claire, sugere uma personificação da mulher moderna. Um conceito de mulher 

que exerce seu direito de escolha: “Ela pode optar por exercer a grande multiplicidade de 
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papéis que lhe é atribuída ou escolher priorizar a sua vida profissional. [...] decidir ser uma 

excelente dona de casa e mãe, sem que isso lhe traga prejuízo em sua valorização como 

mulher.” (RIBEIRO, 2017). Performando essa mulher em suas páginas, a revista reforça a luta 

feminista em buscar igualdade de gênero. E convocando a modelo Lea T. para ser sua cover 

girl, ela simultaneamente, “(trans)gride” a concepção do sexo feminino, pois utiliza da 

imagem de Lea, para ser a mulher que represente as mulheres em uma data tão importante; e 

do texto, para dizer sobre a força feminina e sua diversidade. Porém esse atravessamento é 

nocivo quando analisado ao modo que a modelo performa em suas fotos e em sua reportagem, 

uma vez que Lea aparenta uma concepção de mulher modelo: magra, bonita, sexy, a princesa 

e com um estilo de vida luxuoso. 

Dessa maneira, a Marie Claire em sua edição comemorativa do dia das mulheres, 

contendo Lea T como sua cover girl promove um rompimento na personificação do feminino 

e força sua leitora a refletir sobre; como comprava a postagem em seu perfil no instagram
21, 

onde comentários entre seus seguidores demonstram uma discussão sobre a Lea ser 

nomenclada mulher pela revista.  
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