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RESUMO 
 
 
 
Este trabalho é o resultado de uma análise e de um olhar atento sobre o leitor materializado 

nas páginas da revista Playboy, nas seções “Caro Playboy” e “Playboy Responde”, e a 

Constituição do Homem Livre, campanha da própria revista que enquadra e aponta 

características do seu leitor. A Constituição foi publicada no mês de dezembro de 2013, na 

edição de comemoração dos 60 anos da revista Playboy e busca reafirmar os preceitos da 

revista. Para tal, nos apoiamos nas teorias acerca de segmentação de revista e no contrato de 

comunicação, e buscamos traçar um panorama do atual momento da Playboy. Por fim, através 

de análise quantitativa e qualitativa, realizamos um cruzamento de dados afim de 

compreender o diálogo entre os tipos de leitores presentes no discurso da revista: leitor 

imaginado e leitor interpretado-real. Os resultados obtidos na análise do conteúdo, nos auxilia 

na compreensão das características desses leitores. 

 

 

Palavras chave: leitor; revista; contrato de comunicação; Playboy; Constituição do Homem 

Livre; cartas do leitor. 



 

ABSTRACT 
 
 
 
This work is the result of an analysis and a careful eye on the reader materialized in the pages 

of Playboy magazine, in the "Caro Playboy" and "Playboy Responde ", and "A Constituição 

do Homem Livre", a campaign made by the magazine that fits and points characteristics of its 

reader. The Constitution was published in the month of december of 2013, in the edition to 

celebrate the 60th anniversary of the Playboy magazine and aimed to reaffirm the principles 

of the magazine. For this, we rely on theories about magazine's segmentation and 

communications contract, and sought to give an overview of the present moment of Playboy. 

Finally, through quantitative and qualitative analysis, we conducted a cross-checking in order 

to understand the dialogue between the types of present readers of the magazine's speech: 

imagined reader and interpreted-real reader. the results obtained from analysis of the content, 

helps us to understand the characteristics of these readers. 

 

 

Key-words: reader; magazine; communication contract; Playboy; Constituição do Homem 

Livre; reader's letters. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 

“No Brasil todo mundo é técnico da seleção e editor da PLAYBOY. Ou seja, a 

escalação do atacante ou da estrela de capa da revista vira tema de conversa em mesa de bar, 

trending topic no Twitter e discussão em blog”. Quem diz isso é a própria Playboy, no seu 

Mídia Kit de 2013
1
, buscando tornar explícito a sua importância nacional e como o seu 

conteúdo está em discussão em diversos suportes e meios de comunicação. A afirmação 

também destaca o que a sustenta: os ensaios de nu feminino, e indica que eles são o que mais 

despertam o interesse dos compradores da revista. Além disso, também podemos refletir sobre 

a participação dos leitores na construção da publicação, já que ela recebe comentários e 

críticas dos seus consumidores. Ou seja, a Playboy quer dizer que seu conteúdo é pensado 

coletivamente, incluindo a participação de seus leitores. 
 

Buscando compreender a presença do leitor na Playboy, dedicou-se, nesse trabalho, a 

investigar como ele aparece e qual a sua influência nas escolhas editoriais da revista. Porém, 

até a escolha dessa linha, percorreu-se um longo caminho, que inicialmente nos exigia mais 

conhecimento sobre a revista e algumas adaptações no projeto inicial, desenvolvido na 

disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação, que buscava compreender 

como os ensaios fotográficos publicados nas revistas Playboy e G Magazine orientam e 

hierarquizam o conteúdo jornalístico e informativo. Durante o processo, optou-se por 

descartar a G Magazine, já que, devido ao seu fechamento no ano de 2013 e o tabu existente 

em torno da publicação, não seria possível ter amplo acesso aos exemplares da revista. 
 

Também é importante destacar o atual contexto mercadológico em que a Playboy está 

inserida. No primeiro semestre de 2013 boatos sobre o possível fechamento da Playboy 

circularam na mídia logo após a morte de Roberto Civita, Presidente do Conselho de 

Administração e Diretor Editorial do Grupo Abril e filho de Victor Civita, fundador do Grupo 

Abril. Roberto faleceu no mês de maio e ele próprio já passou pelo cargo de editor chefe da 

revista Playboy. Após seu falecimento, o Grupo Abril anunciou o fechamento de revistas, 

como a Bravo, Gloss, Alfa e Lola, além da demissão em massa de funcionários, representando 

uma crise na empresa. Além disso, a presença massiva e gratuita de pornografia na internet 

gera uma competição no que diz respeito aos consumidores desse tipo de conteúdo. 
 

Assim, representando a reafirmação dos seus princípios editoriais, a Playboy lança, no 

mês de dezembro de 2013, a Constituição do Homem Livre, que convoca os leitores do sexo 

 
1
 Disponível no link: < http://www.publiabril.com.br/marcas/playboy/revista/informacoes-gerais>. Acesso: 16 de 

novembro de 2014. 

http://www.publiabril.com.br/marcas/playboy/revista/informacoes-gerais
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masculino a serem livres e apresenta 60 leis que enquadram o leitor da Playboy, 

representando uma maneira de resgate e manutenção do seu leitor modelo. Diante da 

publicação da Constituição, optamos por mergulhar na questão dos leitores e como eles 

aparecem na revista, já que a campanha publicitária nos dá dicas de quem é o leitor para qual 

a Playboy imagina que fala, uma vez que para que o conteúdo seja produzido é necessário que 

se tenha um modelo de leitor. 
 

Diante dessas mudanças e da publicação da Constituição, apoiou-se nas teorias 

relacionadas a segmentação das revistas, e no contrato de comunicação, que direcionou à 

importância do estudo do leitor criado nas redações – o leitor imaginado – e os leitores que se 

materializam na revista, chamado de leitor interpretado-real. Sobre esses dois tipos de leitores, 

percebe-se que eles existem efetivamente nos leitores fiéis da Playboy. Ou seja, os leitores 

assíduos e compradores mensais são capazes de conhecer a revista em profundidade e, 

consequentemente, acompanhar as mudanças e transformações pelo qual a revista passa ao 

longo de sua existência. Na Playboy encontra-se esse exemplo de fidelidade, na subseção 
 
“Leitor do Mês”, que mensalmente publica uma história de intimidade entre leitor e revista. A 

partir disso, houve uma aproximação desses leitores a fim de descobrir como eles se 

posicionam diante da publicação nas cartas do leitor e investigar quais são os temas de 

interesse do leitor da Playboy para compreender se há relação entre a Constituição e o que os 

leitores dizem nas cartas, e como ela se dá. É importante deixar claro que, apesar da revista 

nos dar material para um estudo das relações de gênero, não se objetiva investigar o 

posicionamento da revista diante dessas questões, já que nos limitou-se a explorar somente as 

relacionadas ao leitor. 
 

Foi escolhido como recorte do objeto de pesquisa de dez edições, que compreendem o 

período entre novembro de 2013 e agosto de 2014, sendo a última uma edição comemorativa 

de aniversário da Playboy brasileira. Nos exemplares de novembro e dezembro de 2013, 

tivemos um olhar diferente com relação às demais. Foram utilizadas para fins de 

contextualização, na qual temos novembro a Playboy faz a primeira menção a Constituição do 

Homem Livre e em dezembro ela, de fato, apresenta as leis. Sendo assim, os espaços de 

protagonismo do leitor não foram analisados neste caso. Nas edições após a publicação da 

Constituição, buscou-se compreender as relações entre revista e leitor existentes no conteúdo 

das leis e os espaços de protagonismo do leitor, neste caso “Caro Playboy”, em que o leitor 

tem “voz” e da sua opinião sobre os conteúdos da publicação e “Playboy Responde”, em que 

são enviadas perguntas de diferentes temáticas para a redação. Nessas duas seções em que 

temos o leitor como sustentador do conteúdo, e na Constituição, que temos um leitor criado 



13 
 
 

 

através de um perfil editorial, pretende-se investigar e cruzar os dois tipos de leitores que 

identificados na revista - imaginado, interpretado-real - afim de perceber o diálogo entre esses 

leitores. Por serem seções que têm um número expressivo de participação dos leitores, serão 

apresentadas uma análise qualitativa e uma análise quantitativa, buscando compreender como 

a Playboy publica e orienta seu conteúdo de acordo com esses consumidores. Também é 

importante deixar claro que a análise qualitativa esteve apoiada em temas que são mais 

frequentes na Constituição a fim de identifica-los nos espaços de protagonismo do leitor e, 

pontuou-se algumas reportagens com essas temáticas para mostrar como as leis influenciam a 

produção dos conteúdos da revista. 
 

Os capítulos do trabalho estão organizados da seguinte forma: O primeiro capítulo 

pretende recordar alguns conceitos teóricos relacionados a temática. Em seguida, uma 

apresentação de um panorama histórico da Playboy, e, com detalhes, será exposto o que, de 

fato, representa nosso objeto de pesquisa, que vem sendo chamado de “espaços de 

protagonismo” do leitor. O capítulo quatro vai apresentar Constituição do Homem Livre, que 

representa a base para a análise. Por fim, o último capítulo vai apresentar essa análise, que foi 

desenvolvida no cruzamento de temas entre esses espaços e a constituição. 
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2 AS REVISTAS E SUA SEGMENTAÇÃO 
 
 
 

As revistas já são, por essência, segmentadas, ou seja, voltadas para um público 

específico, com faixa etária, gênero e classe social bem definidas, o que auxilia na criação de 

uma relação de proximidade com o leitor e na sua identificação com o conteúdo. Tal 

característica é tão importante que Ali (2009) atenta para o fato de que não há, praticamente, 

um único interesse da vida que não seja representado por revistas. Essa segmentação se apoia 

primeiramente na questão “homem” e “mulher”, que é a melhor forma de identificar o 

público. Posteriormente, a segmentação pode ser dar por inúmeros aspectos, como idade, 

classe social, temática. 

 
 

[...] a segmentação é uma fragmentação desejável, pois cria identidades culturais. 
Revistas sobre tudo o que se possa imaginar, partição, repartição sempre em sintonia 
com aquele segmento que conseguiu se diferenciar e, ao mesmo tempo, se agrupar 
(BUITONI, 2013, p.118) 

 
 

A segmentação, quando apoiada nas questões de faixa etária e classe social, nos leva a 

analisar o comportamento dos leitores. Quando a publicação leva em conta a idade do leitor, 

podemos ter uma ideia sobre os hábitos e anseio de determinada geração que busca nas 

revistas matérias sobre música, filmes, moda, ensaios fotográficos, entrevistas, reportagens, 

games, entre outros. Segundo Mira (1997), a faixa etária é um dos aspectos da segmentação 

que auxiliam as revistas a explorar as diferenças entre as gerações e a perceber como as 

construções de masculinidade e feminilidade se modificam e se reafirmam, bem como estas 

ajudam no processo de criação da identidade editorial. No caso da segmentação apoiada na 

classe social, tem-se uma relação mais voltada para a questão de gosto e anseios por 

determinadas informações. 

 
 

A segmentação acompanha a complexidade da vida contemporânea, complexidade 
que abrange muitos elementos e pode ser observada sob vários aspectos. Em geral, o 
mercado é o grande classificador, organizando conjuntos de características comuns 
para vender seus produtos (BUITONI, 2013, p.11). 

 
 

Com a análise desses grupos (gênero, idade, classe social), o mercado editorial cria 

seu projeto e os leitores que tinham anseios por vivenciar determinados assuntos cada vez 

mais específicos e abordados em profundidade passam a se identificar com esse produto. “A 
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revista é também parte de uma estrutura organizacional mais ampla, na qual deve preencher as 

exigências de certa faixa do mercado editorial segmentado” (STORCH, 2013, p.141). Além 

disso, as publicações refletem as mudanças sociais, culturais, econômicas, políticas e as 

inovações das sociedades, que acabam por criar nessas comunidades novas formas de pensar, 

costumes, estilos e hábitos. Sendo assim, 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, 2003, p.11). 
 

Além dessas características, a segmentação é, também, uma forma de as revistas 

firmarem uma relação mais próxima e íntima com seus leitores que sabem exatamente o que 

vão encontrar e como esse conteúdo será conduzido, ou seja, “uma segmentação não é só de 

público, mas também de especialidade temática, de competências e exigências profissionais e 

discursivas” (TAVARES, 2008, p.2). Com isso, o leitor tem a oportunidade de compartilhar 

vozes e pensamentos com sua revista-amiga, que publica o conteúdo de forma compreensível 

àquele leitor e “é pelo refinamento dos interesses, das curiosidades e das potencialidades de 

consumo que se efetiva a lógica da segmentação” (STORCH, 2012, p.19). 
 

Segundo Scalzo (2003) e Ali (2009), o leitor é a peça mais importante na construção 

editorial, já que a proximidade leitor-revista acaba por criar uma relação íntima e cúmplice, no 

qual o leitor é tratado por “você”. Como aponta Storch (2013), as revistas têm a possibilidade 

de fornecer aos leitores relações além dos conteúdos de informação. Essas relações vão desde 

a fidelidade que existe do leitor para com a revista, do reconhecimento de si mesmo no 

conteúdo, do orgulho de ser um colecionador, de compartilhar dos mesmos ideais de uma 

determinada publicação. 
 

Sendo assim, é possível estabelecer uma relação entre dois conceitos abordados a 

seguir: de contrato de comunicação e sua relação com o próprio leitor, já que quanto mais 

específico é o público de um determinado veículo, mais fácil se torna definir suas preferências 

e estabelecer um efetivo diálogo com ele. 

 
 
 
 

2.1Contrato com o leitor: as posições dos sujeitos na relação leitor-revista 
 
 
 

Se é necessário que a revista conheça em profundidade seu público, pode-se dizer que 

a segmentação é uma maneira de tornar mais claro o contrato de comunicação. Ou seja, é mais 

fácil estabelecer um contrato com um grupo determinado de leitores, já que os consumidores 

do veículo reconhecem as falas dos envolvidos no processo, gerando, assim, 
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influência nas formas de dizer do enunciador. De acordo com Verón (1983), o contrato já 

começa a ser estabelecido logo na capa, onde o leitor tem o primeiro contato com a revista e 

já é sinalizado qual será o estilo de conteúdo daquele veículo e seu posicionamento diante de 

determinados acontecimentos. Ainda seguindo a perspectiva do autor, para que uma 

publicação seja bem sucedida e atenda aos anseios dos consumidores, é necessário que ela 

dialogue com as expectativas, motivações e compartilhe dos interesses do público. Ou seja, 

quando o leitor da Playboy entra em contato com a revista, ele já sabe qual conteúdo 

encontrará. Nesse sentido, como afirma Baccega (2002), os produtos dos meios de 

comunicação, 

 
 

relacionam-se com o cotidiano do sujeito receptor, com suas práticas culturais, com 
as marcas que influenciam seu modo de ver e praticar a realidade, e que são aquelas 
que lhe dão segurança necessária para estruturar, organizar/reorganizar a percepção 
dessa realidade, reconstruindo-a, com destaques ou apagamentos, de acordo com sua 
cultura (BACCEGA, 2002, p. 9) 

 
 

 

Outro teórico, Patrick Charaudeau (2006), explicita que o contrato auxilia na regulação 

das expectativas recíprocas dos sujeitos comunicantes, sendo necessário que ambos tenham 

referências comuns para que esse acordo comunicativo seja firmado. “Situação de 

comunicação constitui um quadro de referência ao qual se reportam os indivíduos de uma 

comunidade social quando inicia uma comunicação” (CHARAUDEAU, 2006, p.67). Sendo 

assim, existem elementos internos e externos que firmam esse contrato de comunicação, no 

qual o primeiro busca perceber o ato e o segundo em como ocorre à troca, que veremos com 

mais detalhes a seguir. Através dos elementos internos, que dizem respeito à enunciação, tem-

se a construção do sentido e a construção do texto, que auxiliam o receptor a entender o ato de 

comunicação. 
 

Já os externos, que correspondem ao processo de comunicação, desde a identificação 

do leitor com o conteúdo até o material físico, são divididos em: condição de identidade, 

condição de finalidade, condição de propósito e condição de dispositivo. O primeiro, diz 

respeito à identificação do leitor com o que lhe é apresentado. A finalidade é como o receptor 

vai perceber o conteúdo, sendo dividida em prescritiva, na qual a intenção é levar o indivíduo 

a ter certo comportamento; a informativa, na qual se quer transmitir determinado 

conhecimento; e a iniciativa, que busca legitimar o que é o veículo diz e páthos, o fazer sentir. 

Outra condição apresentada por Charaudeau (2006) é o propósito de produção do conteúdo, 

do que se trata, do que se fala e para quem se fala, que tem uma relação direta com a 
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segmentação. E, por último, o dispositivo que é a materialização da comunicação, ou seja, a 

transmissão das informações criadas pelo veículo. Como se pode perceber, essas condições 

dizem respeito à produção e recepção. Sendo assim, para que a comunicação seja efetivada, é 

necessário que o receptor compreenda as estratégias linguísticas do emissor. 
 

Compreender o que a revista diz aos seus leitores é constatar que elas só existem em 

função de um leitor que estabelece vínculos, ou seja, que assina o contrato comunicativo. A 

partir dessa afirmação identificamos que, na Playboy, dois tipos de leitores estão envolvidos 

no contrato comunicativo e auxiliam na relação entre revista e leitor: o leitor imaginado e o 

interpretado-real. O imaginado é aquele no qual a revista se sustenta para produzir o seu 

conteúdo. Geralmente é aquele leitor ideal e exemplar, que representa fielmente o conceito 

editorial da revista. É aquele criado nas redações e tem 

 
 

Um nome, um trabalho, um endereço e tudo o mais que sirva à sua caracterização. 
Esse leitor imaginário se torna, para todos os efeitos, alguém real que incorpora o 
espírito da revista (ALI, 2009, p.33). 

 
 

 

O segundo é o leitor interpretado-real, aquele que aparece nos espaços dos leitores, 

como nas seções de cartas e perguntas, em que se tem o leitor como parte ou não da 

construção editorial da revista. 

 

 
Um espaço reservado à opinião do leitor, a ideia de que, dessa forma, a partir do 
envio de sua carta, há uma maior integração entre o que se vende e o que se compra  
‘porque  esse  produto  é  construído  em  parte  pela  colaboração  desse  leitor’.  
(SOARES, 2006, p.12) 

 
 

 

É crucial entender que a revista escolhe o que vai ser publicado nas suas páginas. 

Então a escolha das cartas, do leitor do mês e das perguntas não é feita de maneira aleatória 

ou inocente, por isso também chamamos o leitor que aparece nesses espaços de leitor 

interpretado, ou seja, o leitor imaginado que se materializa nas páginas na revista. E, se existe 

um leitor que de fato lê, escreve, e vai ao encontro dos conceitos da revista, pode-se dizer que 

existe um leitor real, que está, em partes, explícito nesses espaços de protagonismo, visto que 

se trata de um leitor escolhido, selecionado e editado. Porém, para se chegar a esse leitor real, 

é necessária a realização de questionários e pesquisas de campo para conhecer quem são esses 

consumidores. 
 

Tratando-se da relação entre os leitores (reais) e os produtores de conteúdo da revista, 

entende-se que ela é sempre intermediada pelo leitor imaginado, o que gera uma negociação 
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de sentido, no que diz respeito à interpretação, mesmo sendo intersubjetiva, e na manutenção 

do contrato de comunicação. Portanto 
 

A competência de negociação entre leitor e revista, pelo contrato de comunicação, é 
mais ampla – da ordem do desejo e do imaginário – de modo que (potencialmente) 
qualquer sujeito é capaz de reconhecer os elementos básicos do contrato, e negociar 
sentidos com a publicação, por seus interesses específicos de leitura. (STORCH e 
FONTANA, 2013, p. 9). 

 
 

A partir dessas perspectivas sobre o contrato de comunicação, a segmentação e os 

tipos de leitores, pretende-se buscar o leitor real e compreender se esses leitores auxiliam nas 

mudanças editoriais e nas construções de conteúdo da revista. Ou seja, se é ativo ou não 

dentro da publicação e se suas cartas orientam os repórteres na elaboração de reportagens, 

ensaios fotográficos e outras escolhas editoriais. 
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3 PLAYBOY: A MAIOR EXPRESSÃO DAS REVISTAS MASCULINAS NO BRASIL 
 
 
 

A historiadora Mary del Priore (2009) garante que o sucesso das revistas pornográficas 

e eróticas se deve ao desenvolvimento tecnológico da impressão, e consequentemente, a 

reprodução em grande escala da fotografia: “Graças a esse procedimento de impressão e de 

reprodução, a pornografia passou, pela primeira vez, a ser consumida pelo grande público, 

mais acessível quantitativamente e financeiramente do que jamais fora”(DEL PRIORI, 2009, 

p.81). Ainda segundo del Priore (2009), as primeiras revistas de nu feminino surgiram na 

França e as primeiras mulheres estampadas nuas nas revistas eram artistas. Percebe-se que 

essa característica se mantém até os dias atuais, já que as capas geralmente são estreladas por 

atrizes, modelos, e personalidades da grande mídia. 
 

Playboy tem sua primeira edição publicada em 1953, nos Estados Unidos, como um 

projeto pessoal de Hugh Hefner, destinada a “exibição do nu feminino como objeto de prazer 

para o olhar masculino” (MIRA, 1997, p.163). A primeira edição teve como capa a atriz 

hollywoodiana Marilyn Monroe, que estava no auge da carreira. Foram vendidos cerca de 

56.000 exemplares. No primeiro editorial, Hefner deixa claro que revista é para o homem que 

gosta de se divertir, e aprecia um pouco de humor, de refinamento e de pimenta na sua vida. A 

publicação, que ainda mantém esse foco, projetou seu público masculino como sendo aquele 

que quer viver o estilo “playboy” de ser, aquele que aprecia belas mulheres, bom vinho, boa 

música, que dá prioridade aos prazeres da vida, como apontou Hefner. Assim, podemos dizer 

que a Playboy representa não apenas mais uma revista que se propõe a publicar o nu 

feminino, mas, também, uma revista que busca influenciar um novo estilo de vida, com 

ideologia apoiada na liberdade sexual. Essa vertente é assinalada por Rüdiger (2009): 

 
 

Playboy e Nova
2
 assinalam, ambas, a ascensão da ideia de que o sexo pode ser 

atividade recreativa, de que esse não tem por que se legitimar apenas meio de 
formação de uma família, em meio a uma época marcada pelo aumento geral da 
riqueza, o nivelamento social entre os sexos e o crescimento da independência 
econômica individual. (RÜDIGER, 2009, p.19) 

 
 
 
 

 
2
 A Nova, versão brasileira da revista Cosmopolitan, foi lançada nas bancas em setembro de 1973. A publicação 

era voltada para mulheres de 20 a 30 anos e contava com conteúdo de cunho emocional, sexual e profissional. 
“A missão da NOVA é incentivar e apoiar a mulher na busca do auto-conhecimento, no desenvolvimento pessoal, 
na ousadia e coragem para enfrentar seus desafios, assim como na construção da auto-estima e da autoconfiança 
feminina, de acordo com a própria editora Abril” ( LAMOUNIER, 2006, p.6). 
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Figura 1: Capa da primeira Playboy, publicada nos Estados Unidos em 1953.  

Fonte: A arte de editar revistas, Fátima Ali (2009). 
 
 

A motivação para a criação da revista surge quando Hugh Hefner, que já tinha 

experiência como redator de publicidade da Esquire, revista também voltada para o público 

masculino, pede um aumento que lhe foi recusado e resolve lançar sua própria publicação. 
 
“[Hefner] Achava que havia no mercado espaço para uma revista masculina sofisticada que 

refletisse o comportamento da geração pós-guerra” (ALI, 2009, p.367). Com sua ousadia, 

conseguiu transformar a Playboy não apenas em mais uma publicação de nu feminino, mas no 

veículo de um estilo de vida, tendo sido ele próprio, ao longo dos anos, o principal 

protagonista desse modelo. “De certa forma, as ‘revistas de mulher pelada’ ocuparão no 

coração dos homens a mesma posição que as revistas femininas em relação às mulheres” 

(MIRA, 1997, p.154). 
 

Em 1969, a Playboy passa a ter sua primeira concorrente, a Penthouse, do empresário 

Robert (Bol) Guccione, que inaugurou a publicação de fotos com nu frontal. Como estratégia 

para não perder seus leitores e anunciantes, a Playboy adota a mesma abordagem. A disputa 

entre as duas revistas e o aumento do nu nas páginas gera o efeito contrário, e faz com que 

menos anunciantes quisessem veicular suas propagandas nas publicações, já que temiam que 

seus produtos fossem associados à pornografia. Hefner, para se manter no mercado, resolveu 

investir em uma pornografia mais leve e, assim, começa a ter mais anúncios, aumentando o 

lucro e a vendagem a cima da concorrente. Mesmo saindo na frente, a Playboy acaba 

vendendo os direitos de publicação para outros países, como o Brasil. De acordo com Mira 

(1997), 
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O episódio de disputa com a Penthouse, na década de 70, aliado a uma série de 
empreendimentos mal-sucedidos e ao pródigo estilo de vida de Hugh Hefner, o 
levaram a tomar uma decisão que antes sempre recusara: vender os direitos de 
publicação da Playboy para outros países (MIRA, 1997, p. 169). 

 
 

 

Voltando ao Brasil do século XX, o primeiro exemplo do chamado “gênero alegre” ou 

“galantes”, completamente voltado para o público masculino, é o jornal O Rio Nu, publicado 

pela primeira vez em 13 de maio de 1898. “Pioneiro nesse tipo de ‘humor malicioso’ o jornal 
 
O Rio Nu, no decorrer dos primeiros anos de 1900 consolidou-se enquanto jornal humorístico 

tornando-se referência para diversos do mesmo gênero que coexistiam na época” 
 
(PEÇANHA, 2011, p.152). A publicação é considerada a percussora da Playboy, e o seu 

conteúdo era repleto de charges, piadas, histórias de cunho sexual, além, é claro, de imagens 

de mulheres nuas: inicialmente ilustrações e, com os avanços tecnológicos, fotografias que 

eram importadas da França. É interessante observar quais eram os padrões de beleza, e o que 

era considerado “sensual” e “pornográfico” na época. Em uma decisão que visava “moralizar” 

as repartições públicas, em março de 1910, o diretor-geral dos correios decidiu proibir a 

circulação do jornal “O Rio Nu” e similares no local. A medida afetaria não só a distribuição 

da revista, como a própria existência da mesma. Porém, pouco tempo depois, a revista volta a 

circular e se mantém até o ano de 1916. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Capa da Revista Rio Nu que aliava o humor a imagens de mulheres nuas. Fonte:  < 

http://lasciva.blog.br/erotica/o-rio-nu/?cbg_tz=0#>. Acesso em 8 de outubro de 2014. 

%3cÂ http:/lasciva.blog.br/erotica/o-rio-nu/?cbg_tz=0
%3cÂ http:/lasciva.blog.br/erotica/o-rio-nu/?cbg_tz=0
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A Playboy chega ao Brasil em agosto de 1975, trazida pela Editora Abril, inicialmente 

intitulada de “Homem” e, três anos depois, a revista passa a utilizar o nome Playboy. Segundo 

Mira (1997), ao incorporar o nome e o símbolo da revista, o coelhinho, as vendas dispararam. 
 

Fazendo um resgate histórico da Playboy no Brasil, os anos 90 representam o auge da 

revista e os registros das maiores vendagens. Dentre as cinco mais vendidas, três delas foram 

publicadas no ano de 1999, como pode ser observado no Quadro 1. Em contrapartida, na 

edição 468, de maio de 2014, a Playboy registrou a menor vendagem da sua história no Brasil. 

O ensaio principal estrelado pela ex-BBB Amanda Gontijo e vendeu 99 mil exemplares. A 

partir da recordação das capas mais vendidas, pode-se observar que a Playboy sempre se 

destacou por ser uma publicação que “tirava a roupa” das mulheres mais desejadas do 

momento e no topo de suas carreiras, como as atrizes globais. 

 
 

Modelo de capa Ano da publicação 
Número de 

 

exemplares vendidos  

  
 

Feiticeira (Joana Prado) Dezembro de 1999 1,247 milhão 
 

Tiazinha (Suzana Alves) Março de 1999 1,224 milhão 
 

Adriane Galisteu Agosto de 1995 962 mil 
 

Scheila Carvalho Fevereiro de 1998 845 mil 
 

Scheila Carvalho e Sheila Mello Setembro de 1999 838 mil 
 

Marisa Orth Agosto de 1997 836 mil 
 

Suzana Alves Março de 2000 829 mil 
 

Joana Prado Agosto de 2000 805 mil 
 

Carla Perez Outubro de 1996 778 mil 
 

Scheila Mello Novembro de 1998 726 mil 
 

Quadro 1: Ranking de revistas mais vendidas  
Fonte: <http://lista10.org/celebridades/as-10-revistas-playboy-mais-vendidas-dos-ultimos-oito-anos/> 

Acesso em 13 de novembro de 2014. 
 
 

Atualmente, a Playboy está presente em 23 países, sendo o Brasil o terceiro maior 

mercado para a revista, perdendo apenas para os Estados Unidos e Alemanha. Sua 

periodicidade é mensal, e o preço de capa é de R$ 14,00. Segundo dados de 2014
3
, 85% dos 

leitores da Playboy são do sexo masculino. Do número total de leitores, 51% deles têm entre 

25 e 44 anos, fase em que o público já está se tornando financeiramente independente. 

Surpreende o fato de 4% dos leitores serem formados por adolescentes de 10 a 14 anos. Ainda 

sobre o perfil dos leitores, 81% deles compõe as classes B e C. A respeito das escolhas desses 

leitores, o Mídia Kit de 2013 da Playboy Brasil, expõe que eles frequentam bares, restaurantes 

 
 
3
 Dados retirados do link: <  http://www.publiabril.com.br/marcas/playboy/revista/informacoes-gerais>. 

Acesso: 16 de novembro de 2014. 

http://www.publiabril.com.br/marcas/playboy/revista/informacoes-gerais
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e shows, consomem produtos de tecnologia e eletrônicos, têm curiosidade por novas marcas e 

cuidam da aparência. Dados do Instituto Verificador de Circulação (IVC)
4
 indicam a 

circulação média entre janeiro e maio de 2014, foi de 102 mil exemplares. Os assinantes 

somam 77 mil. Em relação aos leitores que leem a revista em tablets, o Mídia Kit indica que 

tratam-se de mais de 14,5 mil downloads mensais. No Brasil, sua principal concorrente é a 

revista Sexy, publicada pela editora Editora Rickdan, e em circulação desde 1992. Também 

ocupa o cenário a revista VIP, publicada pela Editora Abril. Porém, a VIP se propõe a tratar da 

sexualidade de forma mais leve. Ainda sobre a concorrência, a Pesquisa Brasileira de Mídia 

de 2014, indica que dentre as 20 revistas mais citadas, a única revista voltada exclusivamente 

para o masculino lembrada pelo público foi a revista Quatro Rodas, que fala sobre 

automóveis. 
 

Dados como estes revelam quem é o leitor da Playboy, quais são suas preferências, e 

servem para auxiliar no entendimento do perfil editorial da revista e como ela cria uma 

relação de identificação com o seu público. O slogan da revista: “A revista do homem livre” 

direciona o seu conteúdo para um público determinado. “Slogan, anúncios, todos dão a ver a 

existência de um propósito editorial em qualquer publicação; um direcionamento arbitrário 

para enxergar o mundo, conformando segundo interesses, arranjos e agendamentos” 
 
(TAVARES, 2013, p. 78). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 Apesar do IVC ter seu próprio sítio na internet, os dados foram retirados do Media Kit. 



24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras 3 e 4: Perfil por classes sociais e faixa etária dos leitores da Playboy  
Fonte: Mídia Kit 2013 

 
 

A Playboy se autodefine como um “editorial consagrado” que possui qualidade e 

visual reconhecidos mundialmente. Segundo o Mídia Kit, 

 

 
Playboy é a parceira ideal para desfrutar as melhores coisas da vida: as mulheres 
mais lindas, viagens, esportes, aventuras, carros. Tudo sobre beleza, consumo 
sofisticado, gastronomia, bebida, sexo, cultura e entretenimento para o homem que 
sabe viver (PERFIL DOS LEITORES, 2013). 

 
 

Percebe-se que o conteúdo da Playboy pretende ser projetado para um público de elite, 

com alto poder aquisitivo e que aprecia não apenas belas mulheres, mas também conteúdo 

denso e aprofundado. 

 

 
O fato de a revista dar espaço para estes tipos de discussões mostra o interesse em 

criar uma imagem de que Playboy não se endereça somente àqueles que desejam ver 

mulheres bonitas e peladas, mas também aos homens que gostam de ler matérias 

interessantes sobre atualidades e cultura. A tentativa de atingir um público mais 

erudito conta, na seção de cartas, com estratégias que evidenciem que o público 

leitor da Playboy não se resume a homens preocupados somente em ver matérias 

relacionadas à nudez (TELES, 2009, p.644). 



25 
 
 

 

Mundialmente popular e parte da identidade da revista, o coelhinho da Playboy é uma 

marca da publicação que, segundo Ali (2009), desde a primeira edição é utilizado na capa da 

revista. Quando estava para ser lançada chegou-se a cogitar o veado para símbolo, já que nos 

Estados Unidos ele representa a virilidade, mas o coelho foi escolhido pela forma peculiar 

como ele se acasala, que é por prazer e não simplesmente por propósitos reprodutivos. O 

símbolo acabou se tornando algo sensual e o ícone é usado em tatuagens, fantasias, 

acessórios, etc. Segundo Storch e Fontana (2013, p.10) “As coelhinhas de Playboy destacam a 

sexualidade feminina como matriz de sentidos da masculinidade do leitor”. Além disso, as 
 
Coelhinhas da Playboy são conhecidas por serem mulheres bonitas e sensuais, vestidas a 

caráter, que dão apoio nos eventos da revista e, por vezes, aparecem nuas em suas páginas. O 

Mídia Kit de 2013 da Playboy ainda afirma que “o ícone continua despertando curiosidade e 

fantasia”. 
 

Alinhado com esse ideal é interessante discutir acerca das questões que permeiam os 

ensaios sensuais publicados na Playboy. As mulheres são sempre personalidades de destaque 

na mídia naquele dado momento, nas edições em análise, estampam as capas, por exemplo, a 

ex-BBB Amanda Gontijo, na edição 468 do mês de maio, e a ex-globeza Aline Prado, na 

edição 465 do mês de fevereiro. No mês da copa do mundo de futebol, junho, a edição 469 

traz na capa “a morena que encantou Neymar”, Patrícia Jordane. Ou seja, a escolha da capa é 

agendada por outras mídias e eventos, como o carnaval e programas de televisão. Essa 

também é uma estratégia de vendas, já que o público se interessa pelo que está no auge 

naquele momento. 
 

A Playboy é formada por demais editorias e seções fixas, que aparecem mensalmente, 

e nos ajudam a compreender o todo da revista. São elas: O ensaio principal e os secundários, 

geralmente dois ou três; as reportagens, que variam entre duas e três; “Entre nós”, o editorial; 

“Quem fez”, que é a presentação dos profissionais que participaram do processo de produção 

da edição; “Caro Playboy”, as cartas dos leitores; “Insiders”, pequenas entrevistas ou notas 

sobre assuntos variados. Também inclui a crônica; “Playboy pelo mundo”, com fotos de 

mulheres que posaram para a Playboy nas revistas internacionais; “Neurônios”, pequenas 

notas e entrevistas sobre temas mais intelectualizados, como livros, gastronomia, filmes e 

música; “Playboy Responde”, seção em que as perguntas enviadas por leitores são 

respondidas; “Entrevista” e “Estilo”, com dicas de moda e estilo para homens; “20P”, 

entrevista com alguma personalidade da mídia feita sempre em 20 perguntas; “Grandes 

Momentos”, seção que se propõe a resgatar antigos e consagrados ensaios da Playboy; 
 
“Portfólio”, apresentação dos trabalhos de fotógrafos, geralmente que já trabalharam para a 
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Playboy; e “As piadas da Playboy”, seção em que são publicadas piadas enviadas pelos 

leitores da revista. 
 

Ainda sobre as seções da Playboy, a observação da revista permitiu perceber a 

utilização de algumas estratégias para adequar seu conteúdo a um suposto novo projeto 

editorial. A primeira mudança que percebemos foi a substituição, no mês de dezembro, da 

seção “Click”, que publicava fotos de mulheres da mídia em situações indiscretas, por 

“Portfólio”, que apresenta o trabalho de fotógrafos que já trabalharam para a Playboy. Essa 

troca nos revela que a revista pretende explorar a sexualidade de maneira mais leve e velada, e 

menos direta. Enquanto “Click” apresentava o nu pelo nu, sem conteúdo, e com o objetivo de 

mostrar mulheres na praia, ou pegas desprevenidas usando um vestido sem calcinha, 
 
“Portfólio” insere a sexualidade em um contexto mais amplo, ou seja, a seção não deixa de 

publicar fotos de mulheres nuas, mas as publica na apresentação e divulgação dos trabalhos de 

certos profissionais. 
 

Observamos também um processo de internacionalização da Playboy, marcada 

principalmente pela inserção da editoria “Playboy no mundo”, no mês de maio de 2014. A 

seção traz fotos de mulheres de diversos países, que remete a ideia de diversidade e 

pluralidade. 
 

Em comemoração aos 60 anos de Playboy no mundo, em dezembro de 2013 a revista 

passa a publicar a seção “Grandes Momentos”, que faz um resgate de ensaios de sucesso da 
 
Playboy. A publicação da seção pode representar uma estratégia de diálogo com antigos 

leitores da revista, e apresenta para os novos compradores o que faz da revista um sucesso 

editorial. Novamente, a intenção aqui é inserir a sexualidade em contexto mais amplo, que, 

neste caso, se refere ao aniversário da Playboy. 
 

Além disso, em abril de 2014, a Playboy faz uma mudança bastante significativa e que 

chama bastante atenção. A substituição do slogan “A revista do homem” por “A revista do 

homem livre”, em uma clara referência à Constituição. 
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Figura 5: Comparação dos slogans da Playboy  
Fonte: Exemplares de dezembro de 2013 e maio de 2014, respectivamente. 

 
 
 
 
3.1 A revista Playboy e os espaços de protagonismo do leitor 
 

 

Na revista Playboy encontramos dois espaços em que o leitor se torna protagonista: 
 
“Caro Playboy”, que são as tradicionais cartas do leitor, e “Playboy Responde”, em que os 

leitores enviam dúvidas sobre os mais variados assuntos. Os comentários que são publicados 

nessas seções representam como a presença do leitor é fundamental para se ter um diálogo 

entre os agentes produtores do conteúdo. De acordo com Moraes (2007), 

 

 
A sessão de cartas é o lugar por excelência de manifestação da tensão fundamental 
entre os três elementos envolvidos na prática da leitura: editores, autores e leitores; 
espaço privilegiado no qual os editores da revista tentam conduzir a leitura da revista 
ao destacar os temas que acreditam merecer continuidade. Procuram conduzir 
também a forma de escrever desses leitores, mostrando-lhes quais cartas têm mais 
chances de serem publicadas (MORAES, 2007, p. 92) 

 
 

É possível observar que, em ambas as seções, é feita uma seleção de trechos dos 

textos, com o objetivo de abordar o assunto de maneira mais direta e clara, e, obviamente, 

porque o espaço da revista é limitado. Sobre essa edição, Moraes (2007) destaca que as cartas 
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passam por uma “dupla pré-seleção” antes de serem publicadas na revista: “algumas cartas 

são selecionadas entre tantas outras recebidas, e de cada carta escolhida, é selecionado um 

trecho para ser publicado” (MORAES, 2007, p.22). Ela ainda reitera o fato que as cartas são 

escolhidas de acordo com o interesse da revista. 
 

Outro espaço ocupado pelo leitor é a seção “Piadas”, em que o público envia anedotas 

que são publicadas na revista através de um e-mail de atendimento, reforçando o caráter 

participativo do público na construção do conteúdo da revista. “O tradicional humor da 

revista, com muita picardia”, como é apresentado no site da Publiabril
5
. Porém, se restringe 

apenas às seções “Caro Playboy” e a “Playboy Responde”. 

 
 
 
 
3.1.1 Caro Playboy – O que o leitor pensa? 
 
 
 

A seção “Caro Playboy” está localizada logo no começo da revista e ocupa três 

páginas, nas quais o leitor opina sobre os espaços de maior destaque, acompanhado de fotos 

das reportagens, entrevistas e ensaios. O uso dessas imagens é uma forma de resgate do que 

foi publicado na edição anterior, além de localizar os leitores sobre o assunto que está sendo 

tratado. Nesses espaços identificou-se uma média de 24 cartas de leitores em cada edição, 

sendo que o ensaio principal tem sempre nove comentários, podendo estes ser positivos ou 

negativos, como é descrita a seção no site da Playboy, “o leitor comenta, mete o pau, e, até 

elogia”. Todas as cartas são identificadas com o nome completo, cidade e estado do leitor 

participante. No caso das tradicionais cartas do leitor, é interessante atentar para o fato da 

revista substituir o nome “cartas do leitor” por “Caro Playboy”. Essa tática confere a sensação 

de maior intimidade entre a revista e o leitor, já que se trata de um vocativo para dizer que 

alguém é querido, estimado. É como se fosse uma maneira carinhosa dos leitores se dirigirem 

a revista, e dessa forma, aproxima os agentes dessa relação. 
 

Nos comentários sobre o ensaio principal, localizado na primeira página da seção, 

sempre há uma foto da “pelada da capa” da revista do mês anterior um título que remete a 

temática dessas fotografias. Os comentários feitos por leitoras mulheres são minoria, porém, 

nas edições em análise, encontramos a participação delas. Isso prova que o senso comum de 

achar que a publicação é comprada apenas por homens é equivocada. Como exemplo temos a 

edição 469, do mês de junho de 2014, em que o primeiro comentário sobre o ensaio da ex- 
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es-gerais 
5
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BBB Amanda Gontijo é da leitora Juliana Khraus, de Blumenau, Santa Catarina, “Enfim um 

exemplar que dá gosto comprar para o meu namorado. A edição é uma das mais elegantes e 

simples de PLAYBOY. Parabéns!”. É importante ressaltar que essa participação feminina 

costuma aparecer com mais frequência nos espaços de comentários sobre as entrevistas e 

reportagens. 
 

A seção “Caro Playboy” também abriga a contabilidade do número de leitores que 

escreveram para a Playboy, de quem encontrou o coelhinho que fica escondido na capa e 

outros sobre cartas engraçadas e diferentes. Na edição 464, do mês de janeiro de 2014, 12 

leitores escreveram para contar que fizeram uma retrospectiva das capas de 2013, oito 

agradeceram o presente de natal da revista e um enviou poesia para a jornalista Lilian Witte 

Fibe. 
 

“Caro Playboy” também apresenta cartas sobre a seção “Insiders”, sobre a entrevista 

de capa e a subseção “Procura-se o coelhinho”, onde é selecionado um comentário de algum 

leitor que encontrou o coelhinho escondido na foto da pelada do mês anterior. Essa é uma 

estratégia utilizada para incentivar a interação do leitor com a revista, já que ele precisa 

observar por um tempo a capa até encontrar o símbolo. Tal manobra fomenta uma expectativa 

no leitor para a próxima edição, cria o hábito da compra e certa fidelização do leitor. Tem-se 

como exemplo o comentário da edição 465, de fevereiro de 2014, de Jorge Eduardo Cyrillo de 
 
Francisco, de São Vicente, em São Paulo, “O coelho ficou atordoado com o trio e levou um 

‘capote’ nas ondas do mar: está pertinho do laço do biquíni da Aricia Silva”. Em edições com 

capas duplas, aparecem dois comentários de leitores. 
 

Abaixo desses comentários acerca do coelhinho há o “Converse com Playboy”, onde 

há contatos de e-mail e endereço para o envio das cartas que devem ser encaminhados com o 

nome do leitor, a cidade e o estado em que reside. Porém, nas cartas e comentários publicados 

não é informado o meio utilizado pelo leitor para entrar em contato com a revista, ou seja, se 

foi enviado por e-mail, por perfis do Facebook e do Twitter, por correspondências ou por 

telefone. Há também os telefones e sites para interessados em anunciar e assinar a publicação. 
 

Na terceira parte da seção há comentários sobre a seção “20P” e sobre o ensaio 

secundário, que costuma ser de mulheres de outros países e sobre as reportagens. Nesta 

mesma seção, existe um espaço destinado ao “Leitor do Mês”, que tem como objetivo 

desvendar as particularidades da relação leitor-revista, na qual é apresentado um colecionador 

ativo da Playboy que possui uma relação fiel com ela. Esses “leitores exemplares” geralmente 

são homens jovens, de 20 a 30 anos, que tiveram contato com a revista ainda na adolescência, 
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reforçando o machismo de uma sociedade que incentiva a iniciação sexual precoce de 

meninos. Sobre o “Leitor do Mês”, falaremos com mais detalhes a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6: Páginas da seção “Caro Playboy”  

Fonte: Revista Playboy, edição 465, do mês de fevereiro de 2014 
 
 
 
 
3.1.2 Playboy Responde: O que o leitor quer saber? 
 
 
 

Ainda tratando dos espaços em que o leitor se materializa na revista, ou seja, o leitor 

interpretado-real, a seção “Playboy Responde” possibilita um diálogo direto. Os leitores 

enviam perguntas de assuntos diversificados e não apenas relacionadas à sexualidade, e 

esperam obter da revista resposta sobre as suas dúvidas. A seção encontra-se logo antes da 

entrevista (considerada parte nobre da publicação) e ocupa, em todas as edições em análise, 

duas páginas. A equipe da revista responde as perguntas, em geral, com a participação de 

especialistas, o que traz certa credibilidade às respostas. Além disso, observamos que são 

selecionadas de sete a nove perguntas, em que os leitores são identificados pelas iniciais dos 

nomes, cidade e o estado em que reside. As perguntas sempre vêm acompanhadas de um 

título que resume o assunto em questão. Ainda é possível observar que os assuntos são 

tratados de forma divertida, o que mantém um traço bem-humorado e traz leveza para o 

conteúdo, como é afirmado no site de publicidade da Editora Abril: “A Playboy responde às 

questões colocadas pelos leitores, que vão desde dúvidas de cunho sexual a perguntas mais 
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prosaicas, tipo, como armazenar um vinho ou fazer um prato rápido para dois”
6
. Mira (1997) 

também destaca esse traço humorístico presente na Playboy como algo que é presente em 

revistas tidas como “nobres”, sendo esse mais sofisticado. 
 

Acompanhando as perguntas, a revista publica uma imagem que tem como objetivo 

ilustrar os assuntos tratados naquele espaço. Apesar de nem sempre os assuntos fazerem 

referência à sexualidade, a imagem é sempre de mulheres nuas e com certo tom sexual. Prova 

disso é a edição 464, do mês de janeiro de 2014, em que não há nenhuma pergunta referente a 

sexo, mas questionamentos voltados a relacionamentos amorosos, esporte, estética, entre 

outros. Em contrapartida, a ilustração faz referência uma pergunta sobre relacionamentos 

abertos. “A revista da prioridade a temas ligados à política, cultura e sexualidade. O último 

tema é usado como prioridade na sustentação do interesse do leitor” (BASSETO; COTIZO; 
 
MENDES, 2009, p. 9). A partir disso, é possível perceber que a revista utiliza estratégias para 

inserir a mulher colocar em pauta o assunto da sexualidade. 
 

A Playboy afirma o caráter mensal da publicação da seção, os assuntos de interesse da 

revista e indica a maneira do leitor enviar sua pergunta na seguinte frase: 

 

 
As perguntas mais interessantes sobre qualquer assunto terreno - comida, bebida, 
música, esporte, carros, sexo, moda e relacionamento - serão respondidas aqui todos 
os meses. Mande sua pergunta para  playboyresponde@abril.com.br” (Orientação 
presente na Seção “Playboy Responde”). 

 
 

A partir disso, o leitor, ao desejar enviar uma pergunta, já consegue prever quais são 

os assuntos mais convenientes para a revista e se orienta a partir disso. 
 

Esses espaços de protagonismo mostram como a revista pretende ter uma relação 

íntima e de diálogo com seus leitores. Outro aspecto é como essa participação auxilia a 
 
Playboy a ter um retorno das impressões dos leitores sobre os conteúdos e quais os tipos de 

matérias, reportagens e ensaios os leitores querem ver nas páginas da revista. Por isso, essas 

seções são importantes para a nossa análise, que pretende despir o leitor, mostrar como ele se 

materializa nesses espaços. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6
 Disponível em  <http://www.publiabril.com.br/marcas/playboy/revista/informacoes-gerais> Acesso em 18 

de maio de 2014. 

mailto:playboyresponde@abril.com.br
http://www.publiabril.com.br/marcas/playboy/revista/informacoes-gerais
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Figura 7: Seção “Playboy Responde” 
 
Fonte: Revista Playboy, edição 465, do mês de fevereiro de 2014 



 
4 CONSTITUIÇÃO DO HOMEM LIVRE: UMA CONVOCAÇÃO À LIBERDADE 

MASCULINA 
 
 

Em um movimento de reafirmação dos seus princípios, a Playboy lança, em dezembro 

de 2013, a Constituição do Homem Livre, criada pela agência brasileira The Heart 

Corporation em uma campanha que tem como objetivo convocar os homens a se lembrarem 

para o que “foram feitos”. No mês anterior, novembro de 2013, a revista já havia publicado 

uma chamada sobre a campanha sem fornecer detalhes ou diretrizes, e só em dezembro os 

leitores puderam conhecer as 60 leis que, segundo a revista, devem reger a vida desses 

homens. A Constituição foi lançada em dois suportes: na própria Playboy e em um aplicativo 

para o Facebook - que atualmente encontra-se fora do ar - no qual os leitores poderiam sugerir 

suas próprias leis. Na plataforma, chamada de “Homens Livres”, o acesso só era permitido a 

usuários do sexo masculino, e incentivava os leitores a criarem coletivamente a Constituição. 

Essa edição também destina 16 páginas às leis que definem o homem livre, sendo que em 

duas delas o leitor pode escrever a próprio punho suas leis: “Daqui em diante, você tem total 

liberdade. Use essas linhas para escrever suas próprias leis, criar suas regras, dar as ordens. 
 
Você nasceu para ser livre”. 
 

A Constituição do Homem Livre aparece na revista no ano em que a Playboy chega 

em seu 60º aniversário, em consonância com o número de leis apresentados para o leitor. 

Outra referência ao aniversário da revista fica explícita no editorial da edição de dezembro, 

em que o diretor de redação, Thales Guaracy, apresenta a Constituição como a “reafirmação 

da carta de princípios, tão atual quanto a seis décadas atrás”. O que ele quer dizer é que apesar 

de sexagenária, seus conceitos continuam atuais e aplicáveis no cotidiano do público da 

revista. Esse contexto pode representar uma necessidade da revista reafirmar seus valores com 

o seu leitor, ou seja, “renovar o contrato” representado pela Constituição, que nada mais é que 

um contrato estabelecido para o funcionamento de uma sociedade formada por um grupo de 

pessoas, nesse caso, o grupo de leitores da Playboy. 
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Figuras 8, 9 e 10: 60 leis da Constituição do Homem Livre 

Fonte: Revista Playboy, edição 463, do mês de dezembro de 2013. 
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As leis dispostas na revista dizem sobre aspectos comportamentais, já que os preceitos 

vão desde a admiração e erotização do corpo da mulher até o gosto por carros e coisas que “só 

os homens” fazem. Ao tratar da conduta e das crenças de seus leitores, a Playboy faz uma 

reflexão sobre o seu modo de fazer revista, já que a Constituição é uma maneira da Playboy 

refletir sobre ela própria, porque definir o perfil do seu leitor é também um processo de 

autoconhecimento 

 
 

a existência dela [revista], de uma autenticidade constituidora, que nortearia sua 
afirmação pela “mudança que não muda”, indicando sua vitalidade editorial e ao 
mesmo tempo, seu diferencial ante o mercado e a si mesma como veículo de 
comunicação e produto jornalístico especifico, algo condizente com seus processos 
e, ao fim, com sua identidade (TAVARES, 2013, p.90) 

 
 

Sobre a colaboração dos leitores na Constituição por meio do aplicativo, percebe-se 

que essa é uma estratégia de aproximação com o público, já que a revista quer saber o que o 

ele pensa sobre estilo, curiosidades, esporte, relacionamento, o que deseja, seus hábitos de 

consumo, seus ideais, suas crenças. Naquele espaço, o leitor poderia também acessar as 

demais leis elaboradas pelos demais usuários, onde os homens podiam exercer sua liberdade. 
 
A própria revista justifica a criação do aplicativo da seguinte maneira: “Porque a nossa 

liberdade não pode ter fim”, fazendo uma referência às vastas possibilidades da internet. A 

página do Facebook da revista também divulgou imagens de referência a campanha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11: Referência a Constituição do Homem Livre na página do Facebook da revista 
Fonte: <https://www.facebook.com/HeartCorporation> Acesso em 8 de outubro de 2014 

 

Por se tratar de uma campanha publicitária, é possível observar o caráter persuasivo do 

texto. Isso se dá pela apropriação de palavras, originalmente advindas do campo jurídico, 
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como manifesto, leis, regras, direitos que pretendem afirmar o caráter irrevogável e dessas 

ordens, já que uma constituição é um conjunto de normas que vale para todos de uma 

determinada sociedade. Ou seja, a constituição busca organizar o funcionamento de 

determinado grupo, pretende ser inquestionável. Aqueles que não seguem suas diretrizes 

sofrem sanções e punições, representando um mecanismo de controle. Tratando-se da 

Constituição do Homem Livre, a Playboy dita um modelo que deve ser seguido pelos seus 

leitores, e no qual ela se baseia para construir seu conteúdo. Outro aspecto observado é o fato 

das frases serem dispostas com cunho afirmativo, indicando uma constatação, algo que já está 

posto que é certo. A própria Playboy usa o seguinte argumento para convencer de que as leis 

são aplicáveis à vida dos homens: “O que está escrito aqui é exatamente o que falamos à mesa 

do bar. A mais pura verdade. Nua e Crua. O garçom sabe. O homem nasceu para ser livre. O 

resto é história”. 
 

As imagens que ilustram a Constituição fazem referência a acontecimentos históricos, 

como a chegada do homem à lua, ou a conquista de um território. Nas imagens de divulgação 

da campanha aparece o ato de hastear uma bandeira com o símbolo da Playboy, o coelhinho, o 

que representa a conquista de um território, ou seja, uma vitória. Outras imagens trazem a 

figura do soldado, que representam um grupo de pessoas que lutam e buscam um mesmo 

ideal. Trazendo para o contexto da campanha, pode querer dizer que os homens estão juntos a 

favor das causas defendidas pela Constituição. Ou seja, as imagens também são capazes de 

reforçar os preceitos apresentados pela Constituição. 
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Figura 12: Chamada para a Constituição do Homem Livre na edição 464 
Fonte: Revista Playboy, edição 463 do mês de dezembro de 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13: Constituição do Homem Livre na edição 463 de dezembro de 2013 

Fonte: Revista Playboy, edição 463 do mês de dezembro de 2013 
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Figura 14: Constituição do Homem Livre na edição 463 de dezembro de 2013 

Fonte: Revista Playboy, edição 463 do mês de dezembro de 2013. 



 

5 COMO OS LEITORES SE MATERIALIZAM NA PLAYBOY 
 
 
 

Após uma observação e descrição detalhada dos espaços dos leitores e da Constituição 

do Homem Livre, inicia-se a fase de análise, que busca compreender como a presença do 

leitor nos espaços de protagonismo se faz importante para que a Playboy mantenha o público, 

e como o leitor influencia nas escolhas editoriais da revista. Para isso, vamos analisar as 

seções “Playboy Responde” e “Caro Playboy” e averiguar a relação delas com Constituição 

do Homem Livre, na qual temos um modelo de leitor criado pela redação para construir os 

conteúdos. A partir disso, é possível perceber se o leitor entende a Constituição e se, de fato, 

ele aplica seus conceitos no cotidiano. Ainda tratando do recorte escolhido, é importante 

deixar claro que o leitor que está em discussão na pesquisa é aquele tido como fiel, ou seja, o 

comprador frequente ou assinante. Essa escolha se deve ao fato de que são os leitores assíduos 

que conhecem a revista em profundidade, e conseguem perceber as transformações editoriais. 

No editorial da edição 463, de dezembro de 2013, o diretor de redação, Thales Guaracy, 

dedica a revista e o seu conteúdo aos “fiéis leitores que fazem da revista mais gostosa do 

planeta algo tão presente e essencial na vida de todos nós”, o que confirma que a revista 

produz seu conteúdo pensando nos leitores assíduos. 
 

Sobre os tipos de leitores – imaginado e interpretado-real – percebe-se que não se 

tratam de conceitos isolados, e a divisão em dois tipos é necessária para a realização da nossa 

pesquisa. Eles devem ser compreendidos e aplicados de maneira conjunta, uma vez que 

existem em função dos outros. No caso da Playboy, entende-se que a Constituição foi criada a 

partir de um leitor imaginado, que se torna representado quando comentários desses leitores 

são publicados na revista e fazem referência à temática das leis. Tratamos o leitor das cartas 

dos leitores como “interpretado-real”, porque quando ele se materializa na revista, ganha uma 

identidade, já que para que o comentário seja publicado na revista, um leitor físico, uma 

pessoa com nome e sobrenome e local de origem precisa se comunicar com ela. 
 

Em relação ao leitor imaginado, podemos dizer que ele busca se aproximar do leitor 

real. Porém, conhecer o leitor real pode ser considerado uma utopia, devido à impossibilidade 

de se chegar até ele e às individualidades de cada um dos consumidores da revista. Sendo 

assim, a revista seleciona alguns leitores para personificar esses ideais. Esse leitor será tratado 

na pesquisa como interpretado-real. 

 
 

Figurar como um homem de Playboy significa compartilhar um universo imaginário 
único, e o leitor imaginado se aventura nos mesmos desejos. As personagens 
masculinas compartilham desses atributos de forma subjetiva: estão associados ao 
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sucesso, à competência, à polêmica. São valorizados por sua vida e pelas histórias 
que contam, e repetidamente referenciados como parte da história da revista 
(STORCH e FONTANA, 2013, p. 13). 

 
 

A pesquisa proporcionou observar que as duas seções em análise têm características 

específicas, apesar de ambas proporcionarem “voz” ao leitor da revista. Ainda sobre as duas 

seções, pode-se perceber que entre elas existe uma diferença de temporalidade, já que a seção 
 
“Caro Playboy” abriga sempre comentários relacionados à edição anterior, ao passo que, 
 
“Playboy Responde” não segue uma ordem cronológica, exceto em duas edições temáticas, 

em que a revista publica comentários apenas sobre futebol, no mês de junho de 2014, graças a 

proximidade com a Copa do Mundo no Brasil, e no mês de aniversário da revista no Brasil, 

em que são publicados apenas perguntas acerca da história da Playboy. Sendo assim, podemos 

dizer que a “Playboy Responde” é uma seção mais atemporal e o leitor só tem um retorno de 

suas perguntas quando a revista acha pertinente ou é de seu interesse. Ou seja, sua voz é mais 

seletiva se comparada com as cartas do leitor. Essas duas seções nos permite compreender não 

apenas quais são os assuntos de maior interesse do leitor, mas também quais os temas que a 

revista deseja priorizar em suas páginas. Em “Caro Playboy”, os leitores são identificados por 

nome, sobrenome e local de origem, já os leitores que enviam perguntas para “Playboy 
 
Responde” são identificados apenas pelas iniciais dos nomes e local de origem, não sendo 

possível saber, por exemplo, se se tratam de homens ou mulheres. Outra diferença que é 

marcante entre as duas seções é o fato de que em “Caro Playboy” o leitor só tem a 

possibilidade de comentar sobre algo que a revista publicou, ou seja, algo que foi abordado 

pela revista no mês anterior, o que torna as cartas ainda mais orientadas. Já “Playboy 

Responde” consegue abordar temas que vão além das reportagens, ensaios e entrevistas da 

revista. 
 

Para a realização do cruzamento da Constituição com os espaços de protagonismo do 

leitor, utilizamos as temáticas das leis, que são: sexo, relações sociais, estética, esporte e 

lazer/bens de consumo e, mapeamos nas cartas os mesmos temas. Apenas na seção “Playboy 

Responde” é que encontramos questionamentos de cunho curioso que não é presente na 
 
Constituição. A escolha desses temas partiu da necessidade de classificar as leis da 

Constituição e agrupá-las em temáticas, em seguida identificamos esses mesmos temas na nas 

seções em análise. 
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5.1 O leitor imaginado e a Constituição do Homem Livre 
 
 
 

Apoiadas na perspectiva defendida por Storch (2013), compreendemos como leitor 

imaginado aquele para qual a revista se propõe a produzir conteúdo, e planeja suas escolhas 

editoriais, desde os elementos físicos a conceituais. 

 
Desde as escolhas da publicação acerca do tipo de papel utilizado para a impressão 
até os pontos de vista associados pelos colunistas à revista, todos os elementos 
envolvidos na edição estão, de certa forma, representados na constituição de seu 
leitor imaginado (STORCH, 2013, p.140). 

 
 

A partir da Constituição do Homem Livre, é possível perceber qual é o leitor em que a 

revista se espelha para a criação do seu conteúdo, já que ela espera que este leitor concorde e 

aceite as determinações que apresenta. Ao criar uma série de preceitos que orientam a vida e 

os costumes de seu público, a Playboy acaba por fazer um recorte de seu próprio conteúdo, já 

que é para o leitor imaginado que a revista fala. Em outras palavras: quando a revista conhece 

seu público alvo, o diálogo com esse público tem a possibilidade de se efetivar. 
 

Observando as leis da Constituição, nota-se que elas são muito superficiais ao tratar do 

comportamento masculino, e não conseguem ir além do senso comum. Não fica claro quais 

foram os mecanismos e metodologias utilizados para a criação das leis, se houve, por 

exemplo, uma pesquisa de público, questionários, entrevistas, entre outros. Verifica-se que a 

Constituição não consegue tratar de aspectos políticos e de como os homens se posicionam 

diante desse assunto. Outro ponto a ser questionado é aplicabilidade das leis apenas no 

cotidiano masculino, sendo que muitas delas, como, por exemplo, “churrasco não é lugar pra 

salada”, “na festa da firma vale tudo” ou “adoramos ver vídeo de sacanagem na internet”, 

podem ser aplicadas também no cotidiano das mulheres. 
 

Uma característica da Constituição que deve ser destacada é a linguagem utilizada nas 

leis, que traz o verbo na primeira pessoa do plural e no presente, o que remete à coletividade e 

ao fato de que as leis são atuais. Alguns exemplos: odiamos, adoramos, achamos, queremos, 

gostamos, trocamos e merecemos. Além de termos como: nós, nosso, a gente, todo homem. 

Essa estratégia aproxima o leitor da revista e, mais que isso, trata a revista e o leitor como 

uma coisa só e de mesma opinião, ou seja, inseridos em um grupo com características 

específicas. Essa noção de grupo fica mais explícita quando nos referenciamos apenas aos 

leitores assíduos. Isso exclui a possibilidade do leitor não se enquadrar nessas proposições. 

Além disso, quando inseridos em um grupo, os indivíduos sentem-se “protegidos” e adquirem 

liberdade para tratar de temas polêmicos, como, por exemplo, o papel social e a relação com 
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as mulheres. Isso também fica representado na Constituição quando ela faz referência à mesa 

do bar como um espaço de liberdade plena do homem. 
 

Sobre a proximidade entre leitor e revista, uma das leis apresentadas pela Constituição 

é capaz de marcar com clareza essa relação íntima. Trata-se da lei 53ª: Somos a favor da mata 

atlântica, inclusive a mata atlântica da Nanda Costa. Percebemos que ela é muito sutil na 

comparação entre a mata atlântica e a depilação feminina, e apenas os leitores assíduos e que 

acompanham a trajetória da revista conseguem compreender a ironia que existe na frase, que 

faz referência à polêmica depilação íntima da atriz Nanda Costa, que foi capa da revista de 

agosto de 2013. 
 

Ainda sobre o perfil de leitor idealizado pela Constituição, percebe-se que as leis se 

aplicam tanto a homens solteiros quanto casados, o que nos mostra que, apesar da 

Constituição dizer sobre os “homens livres”, essa liberdade não está relacionada ao estado 

civil do leitor. Observou-se, também, que as leis determinam os hábitos e o poder de compra 

desses leitores, já que ela [a constituição] imagina seu leitor como sendo um homem com a 

possibilidade comprar carros bonitos, esportivos e veículos de alto valor, e de fazer viagens 

internacionais. Por se tratar de uma peça publicitária, também observamos a intenção de 

provocar, no leitor, o desejo de consumir esses produtos. omo comprovado pela lei 6ª: 
 
Gostamos muito de carros bonitos, esportivos e caros. 
 

Sobre a paixão dos homens pelos carros, nota-se que as reportagens sobre o assunto 

são comuns na revista. Nas edições em análise, em sete estão presentes matérias sobre o 

assunto. De forma geral, a revista faz test drive dos carros que acabaram de ser lançados, 

sendo que em sua maioria trata-se de veículos de luxo e alto valor no mercado. Isso representa 

que a Playboy direciona seu conteúdo aos homens que tem um alto poder de compra, alinhado 

com as diretrizes apresentadas pela Constituição. Tomamos como exemplo a reportagem 

publicada na revista de junho de 2014, edição 469, em que o repórter (e editor da Playboy) 

conta, em primeira pessoa, sua experiência com um Range Rover Evoque, que custa entre 192 

e 281.700 mil reais, dependendo do modelo. Além dessa, outras matérias trazem o assunto, 

fazendo um resgate histórico do clássico automotivo Mustang, por exemplo, ou tratando das 

réplicas de veículos e filmes. 
 

Ainda sobre o poder de compra e hábitos gastronômicos do leitor da Playboy, 

percebe-se uma forte presença de matérias que tratam do tema “culinária”. A Constituição 

apresenta uma lei que trata exclusivamente da alimentação do leitor e alerta para o fato de que 
 
Churrasco não é lugar pra salada. 
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Em  comparação  com  as  reportagens  que  abordam  a  culinária,  entende-se  que  a 
 
Playboy prioriza matérias que tratam de uma gastronomia mais sofisticada, geralmente 

internacional. Um exemplo disso é a matéria “Lugar de turista é na cozinha”, publicada na 

edição de maio de 2014, edição 468. Trata-se de uma reportagem de turismo gastronômico, 

que apresenta Paris como uma cidade para quem deseja “desenvolver novas aptidões na 

cozinha”, com inspiração francesa. Além desta, a matéria “Prazeres Ardidos”, publicada na 

edição 466, de março de 2014, que fala da história da pimenta e sua importância na 

gastronomia. 
 

A Constituição também prevê qual é o tipo de mulher que o leitor prefere, não apenas 

para ilustrar as páginas da Playboy, mas também para se relacionar cotidianamente. Essas 

mulheres são descritas de acordo com os adjetivos: gostosa, safada, bonita, entre outras. 

Exemplo disso é a 15ª lei, que diz: Adoramos um mulherão com pernão, bundão, peitão e 

outros ãos. 
 

Ainda sobre a relação homem e mulher, a Constituição apresenta o leitor imaginado 

como o homem que vive em função da busca por parceiras e admiração do corpo feminino, 

como pode ser comprovado pelas seguintes leis: 2ª Adoramos ver uma bela bunda passar; 23ª 

Adoramos ver uma mulher andando nua pela casa. 34ª Todo homem tem o direito de cantar 

no elevador: “Vem cá, mulher, deixa de manha, minha cobra quer comer sua aranha”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15: Lei da Constituição do Homem Livre que trata do corpo da mulher  

Fonte: Revista Playboy, edição 465 do mês de fevereiro de 2014. 
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Acerca do tema sexualidade, percebe-se que a Constituição enfatiza o lado viril do seu 

leitor imaginado, com proposições que destacam o alto número de parceiras sexuais desses 

homens, suas fantasias, sua possível infidelidade. Esse traço pode ser comprovado pelas leis: 
 

17ª 100% dos homens querem transar com duas mulheres. Ou mais. 
 

21ª A gente não sabe com quantas mulheres já transou. E sempre chutamos pra mais. 

37ª Traição em viagem internacional não conta. 
 

Alinhado com a relação entre homens e mulheres, uma matéria publicada na edição 

466, de março de 2014, chama atenção para o fato de que os homens estão à procura de 

relacionamento. O título da reportagem é “Manual Playboy das novas relações humanas” e 

apresenta um guia para quem busca um “amor nos tempos de Tinder”. 
 

Ainda tratando da sexualidade, percebemos que a Constituição cruza essa temática 

com o “esporte”. Ou seja, as referências ao futebol, por exemplo, geralmente estão inseridas 

em contextos sexuais, como pode ser observado nas seguintes leis: 
 

25º Sexo oral cabe em qualquer hora e situação, até assistindo futebol. Menos na 

prorrogação, nos pênaltis e na hora do gol. 
 

26º Com a mão também é gol. 
 

30º Todo homem tem o direito de jogar poker com os amigos. E preferir strip poker 

com as amigas. 
 

Percebeu-se que a Playboy dedica boa parte das suas reportagens ao tema, e em grande 

parte dela, a revista explora não apenas o futebol, mas também outras modalidades esportivas, 

como é o caso da matéria que apresenta um perfil do boxeador Héctor Camacho, que fez uma 

carreira de sucesso nos Estados Unidos na década de 80, publicada na edição 465, de 

fevereiro de 2014. Outro exemplo é a reportagem que trata da Fórmula 1, publicada na edição 

467, de abril de 2014. A matéria trata de como o Brasil está representado no esporte, e recorda 

os tempos em que o piloto Ayrton Senna ainda era vivo. Porém, como não poderia ser 

diferente, a Playboy também investe no futebol, principalmente graças a Copa do Mundo no 

Brasil, realizada no período que compreende a análise. Toma-se como exemplo três matérias 

que tratam do tema: Na edição 471, de agosto de 2014, foi publicada uma matéria que conta a 

saga da repórter da Playboy, brasileira, que se passa por holandesa durante Copa do Mundo. A 

mesma edição publica uma matéria que segue o mesmo estilo: Um repórter da Playboy, 

também brasileiro, assiste à final da Copa do Mundo de 2014 em Buenos Aires e relata a 

experiência. Ainda tratando da Copa do Mundo, a edição 468, de maio de 2014, apresenta um 

guia de produtos de luxo para quem pretende assistir aos jogos da competição em casa. Dentre 
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os produtos estão um home theater, uma mesa de pôquer, uma chopperia, uma adega, entre 

outros. 
 

A partir disso, percebemos que a Constituição do Homem Livre nos dá pistas sobre 

qual é o leitor para quem ela fala. A análise das leis nos permite compreender quais são as 

características que marcam a vida desse leitor e como a revista se apropria delas na criação do 

seu conteúdo. Voltando a noção de contrato com o leitor, percebe-se então que o leitor e a 

revista estão inseridos em um mesmo contexto social e cultural e, assim, conseguem dialogar 

sobre esses assuntos. Sendo assim, a Constituição é uma estratégia que a Playboy utiliza para 

explicitar o seu contrato com o leitor. 

 
 
 
 
5.2. Leitor interpretado-real nos espaços de protagonismo 
 
 
 

Após compreender quem é o leitor imaginado pela Playboy, identificou-se um tipo de 

leitor que, de fato, se aproxima desse ideal buscado pela revista. Trata-se do leitor 

interpretado-real, que é aquele que consome o conteúdo produzido e deve ser pensando em 

conjunto com o leitor imaginado. Ou seja, “o receptor-sujeito vai ressignificar o que ouve, vê 

ou lê, apropriar-se daquilo a partir de sua cultura, do universo de sua classe, para incorporar 

ou não a suas práticas” (BACCEGA, 2002, p.9). 
 

A partir da perspectiva apresentada por Storch (2002), fica claro o que já foi dito 

anteriormente: que os tipos de leitores não atuam de maneira isolada e sim são 

interdependentes. Pode-se dizer, então, que nos espaços de protagonismo do leitor, o leitor 

imaginado se materializa no leitor interpretado-real, tornando possível afirmar que o leitor 

para quem a revista produz seu conteúdo existe, e concorda ou discorda com os conceitos da 

publicação. Ou seja, se esse leitor existe, e aparece efetivamente nas páginas das revistas, 

podemos considerar que se trata também de um leitor real, que é escolhido e editado pela 

revista. 
 

Nos espaços de protagonismos que analisamos, “Playboy Reponde” e “Caro Playboy”, 

tem-se um legítimo de diálogo entre a revista e os leitores, e a representação de colaboração 

efetiva. Porém, apesar da aparente intenção de dar voz a esse leitor, não podemos nos 

esquecer do processo de escolha e edição que essas cartas passam, por isso apontamos esses 

leitores como interpretado-real. Sobre a seleção e edição das cartas, Soares (2006) descreve 

que 
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a revista se reserva o direito da publicação ou não da carta que chega à redação e, 
além disso, nada garante que ela seja publicada na íntegra, tampouco há critérios 
claros sobre a seleção das cartas, além da questão do espaço (reduzido) ou da clareza 
do texto. Ao leitor cabe aguardar o próximo número da revista para saber se a sua 
carta foi ou não publicada (SOARES, 2006, p.12). 

 
 

Essa seleção e edição das cartas dos leitores representa, também, uma estratégia de 

autocrítica da própria publicação, já que apesar de serem escritas pelos leitores, foram 

escolhidas pela própria redação. “Assim, as cartas publicadas teriam falas dos leitores 

compartilhadas pela própria revista, o que, no limite, significaria que a publicação utiliza os 

espaços de cartas dos leitores com fins de legitimação de seus próprios pontos de vista” 
 
(SANTHIAGO, 2005, p.4), já que a revista, por motivos óbvios, publica o que lhe é mais 

conveniente. Santhiago (2005) aponta que espaços desse tipo são “expressões do desejo de um 

leitor, antes passivo, de romper determinadas barreiras comunicacionais e interagir com uma 

publicação, numa relação de troca e colaboração mútua”. 
 

Após compreender quem é o leitor imaginado pela Playboy, iniciamos a fase que 

análise e cruzamento feito entre os espaços que chamamos de “espaços de protagonismo do 

leitor” e a Constituição do Homem Livre, buscando compreender a relação entre eles. Além 

disso, também analisamos a subseção “Leitor do Mês”, no qual a revista apresenta um leitor 

exemplar com características de um colecionador e amante da revista. 

 
 
5.2.1 Caro Playboy 
 
 
 

Outro espaço a ser analisado é a “Caro Playboy”, porém este não dá voz a um leitor 

específico/personalizado, como acontece com o “Leitor do Mês”. O leitor que aparece na 

“Caro Playboy” é um personagem genérico, sabe-se muito pouco sobre ele. A revista publica 

apenas uma parte da opinião desse leitor, o que impossibilita de conhecê-lo em profundidade. 

Para realizar a análise, o primeiro passo foi fazer a contagem do número de cartas publicadas 

nas oito edições da revista, a fim de extrair dados quantitativos acerca do objeto. Esses dados 

podem ser verificados na tabela a seguir: 

 
 

  Cartas  

Mês Enviaram Cartas publicadas Porcentagem 

Janeiro 241 23 9,54% 

Fevereiro 177 24 13,55% 

Março 129 23 17,82% 

Abril 155 25 16,12% 

Maio 203 22 10,80% 
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 Junho 169 24 14,20% 

 Julho 113 22 19,40% 

 Agosto 247 24 9,70% 

 Total   1434  187  
     

 Média   179,25  23,375 13,89% 
Quadro 2: Análise quantitativa das cartas de leitores da seção “Caro Playboy”  

Fonte: Elaboração dos autores 
 

 

Os dados sobre as cartas que foram enviadas para a redação foram extraídos da própria 

seção, que em todas as edições revela qual foi o número de leitores que escreveram para a 

revista, entre outras coisas, porém sem identificar o meio utilizado para tal. A partir da tabela 

acima, conclui-se que, de um total de 1.434 cartas enviadas, apenas 187 delas foram 

publicadas, o que representa um total de 13,89%. 
 

Sobre a participação das mulheres na Playboy, é interessante observar a presença delas 

nas cartas enviadas à seção “Caro Playboy”. Nas edições analisadas, oito cartas foram 

enviadas por mulheres, o que confere uma média de um comentário por edição. Esse número 

representa 4,2% do total de cartas publicadas. É importante recordar que, de acordo com 

dados da Editora Abril
7
, as mulheres representam um total de 15% do público da Playboy. Ou 

seja, o número de cartas publicadas é bem inferior ao número de leitoras. Acerca dos assuntos 

que figuram como os de maior interesse das mulheres estão na seção 20P, com quatro 

comentários, entrevistas e ensaios, ambos com dois comentários. Além disso, nota-se que, nos 

comentários feitos por mulheres, não há nenhum relacionado a esportes. 
 

Tomou-se como exemplos os seguintes comentários femininos, da edição 466 de 

março de 2014 e edição 468 de maio de 2014, respectivamente: “Todos sabem que, para uma 

mulher elogiar a outra, esta tem de ser bonita mesmo. E este é o caso da Aline: simples e 

exuberante”, de Juliana Khraus, moradora de Nova York, EUA; “O 20P com a Valesca 

Popozuda é um verdadeiro tapa na cara das ‘inimigas’ que a consideram uma mulher sem 

conteúdo. Adorei o papo!”, feito pornFernanda Gueller, de São Paulo, capital.  
 

Além disso, em uma análise quantitativa, observa-se quais as seções e editorias da 

revista recebem maior atenção no espaço “Caro Playboy”, como pode ser observado na tabela 

a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
7
 Disponível no link: < http://www.publiabril.com.br/marcas/playboy/revista/informacoes-gerais>. Acesso: 16 de 

novembro de 2014. 

http://www.publiabril.com.br/marcas/playboy/revista/informacoes-gerais


50 
 
 

 

Mês 
Ensaio Ensaio 

Entrevista Coelhinho 20P Reportagens 
Grandes 

Insiders 
Ensaio da 

Total 
 

principal secundário Momentos edição atual 
 

           
 

Janeiro 9 2 3 1 2 6 0 0 0 23 
 

Fevereiro 9 0 3 1 2 5 0 2 0 22 
 

Março 9 2 3 1 2 3 1 2 0 23 
 

Abril 9 2 3 1 2 6 0 2 0 25 
 

Maio 9 4 3 2 2 4 0 0 0 24 
 

Junho 9 2 3 2 2 3 0 3 0 24 
 

Julho 9 0 2 2 3 4 0 2 0 22 
 

Agosto 9 2 2 1 4 5 0 0 1 24 
 

Total 72 14 22 11 19 36 1 11 1 187 
 

Quadro 3: Análise quantitativa das seções comentadas pelos leitores da Playboy  
Fonte: Elaboração das autoras. 

 
 

É importante deixar claro que, a partir da tabela, não é possível precisar quantas cartas 

foram enviadas sobre determinadas seções, e sim, observar quantas cartas foram escolhidas 

para serem publicadas na revista. Dessa forma, percebe-se que a Playboy prioriza os 

comentários em relação ao ensaio de capa e, em segundo lugar, ficam os comentários sobre as 

reportagens. 
 

Acerca dos comentários publicados pela Playboy, também se encontra uma forte 

presença de comentários negativos na revista. É preciso deixar claro que os comentários 

elogiosos são maioria, mas a revista não se limita a publicar apenas cartas que aprovam os 

ensaios, entrevistas, reportagens, já que do total de 187 cartas publicadas, 27 delas fazem 

críticas e analisam negativamente algum aspecto da revista que foi levantado no mês anterior. 

Esse número representa 14,4% do total. Seguem dois exemplos: 
 

“A Entrevista com Rodrigo Faro foi o pior da edição de janeiro. O repórter conseguiu 

mostrar a verdadeira face do apresentador, que é arrogante e se acha”, enviada pelo leitor 
 
Neto Milani, de São José do Rio Preto, SP; 
 

“Embora ache a Mari Silvestre muito bonita, o ensaio não me agradou. Faltou um 

pouco mais de pegada”, de Jorge da Silva Gracino, morador de Uberlândia, Minas Gerais. 
 

Após a análise quantitativa referente à seção “Caro Playboy”, iniciou-se a fase de 

cruzamento de dados, a partir de temas pré-estabelecidos, que são: esporte, bens de 

consumo/lazer, relações sociais, sexo de acordo com as temáticas da Constituição do Homem 

Livre. O objetivo era identificar como os temas presentes na constituição apareciam nas 

seções de protagonismo do leitor. 
 

A análise das cartas do leitor na seção “Caro Playboy” permitiu encontrar 32 

comentários sobre o tema esporte. Esses se referem a reportagens sobre boxe e lutas de MMA, 

ensaio principal (da edição 469, de junho) dedicado a Copa do Mundo do Brasil, leitores que 
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revelavam que iriam torcer contra o Brasil na Copa, entre outros. Esse número de comentários 

nos mostra o interesse do leitor da Playboy com o esporte, principalmente o futebol, que é 

citado nos comentários da edição 470, do mês de julho de 2014: 
 

“Com a gata Patrícia Jordane não há como ficar impedido. Espetacular da primeira 

à última página.” Por Walter Graneiro, Botucatu, São Paulo; 
 

“Depois de três meses mornos, Patrícia entrou em campo com ousadia e atitude. Gol 

de placa.”, de Fernando Guerra, leitor de Natal, RN. 
 

Em comparação com a Constituição do Homem Livre, observa-se que há somente uma 

lei que explicita o tema esporte: 45ª Futebol de videogame deveria ser esporte olímpico. 
 

Essa temática também está implícita em leis com o tema sexo, como pode-se ver a 
 
seguir: 
 

25ª Sexo oral cabe em qualquer hora e situação, até assistindo futebol. Menos na 

prorrogação, nos pênaltis e na hora do gol 
 

30ª Todo homem tem o direito de jogar poker com os amigos. E preferir strip poker 

com as amigas. 
 

Sendo assim, é possível perceber a presença da temática “esporte”, tanto no leitor 

imaginado, quando no leitor interpretado-real, já que a Constituição e as cartas recebidas e 

publicadas pela revista abordam esse assunto. Outro aspecto interessante a ser observado é 

que os comentários escolhidos para integrar a seção “Caro Playboy” estão de acordo com o 

tema da matéria ou ensaio. Tomamos como exemplo a edição 469, de junho de 2014, mês de 

Copa do Mundo no Brasil, em que a revista foi planejada para abordar o assunto futebol nos 

ensaios sensuais, na entrevista com o jogador Ronaldo, nas dicas de estilo para assistir aos 

jogos e inclusive na seção “Playboy Responde”, sob a chamada: “Tudo que você sempre quis 

saber Copa do Mundo (mas nunca teve coragem de perguntar)”. O ensaio de capa trouxe a 

“morena que encantou o Neymar”, Patrícia Jordane, e como se não bastasse a referência ao 

jogador logo na capa da revista, o ensaio teve como cenário um campo de futebol e 

referências ao esporte, nas cores verde e amarela. Tratando-se do leitor interpretado-real, 

observamos que na edição seguinte, 470, em que são publicadas as cartas a respeito da edição 

anterior, os comentários também seguem a linha temática. Os comentários também utilizam 

termos como, vitória garantida, sexta estrela da seleção, impedido, adversários, jogadores, 

ensaio campeão, cartão vermelho e prorrogação. 
 

Outro aspecto muito forte nas cartas enviadas para a Playboy é o caráter de recordação 

em relação às antigas edições da revista. Das oito edições analisadas, encontra-se em quatro 

exemplares comentários que reiteram a importância histórica da Playboy. Existem cartas em 
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que leitores reclamam dos ensaios principais por acharem que as estrelas da capa estão 

deixando a desejar e pedem a volta da velha revista; leitores que escreveram para contar que 

fizeram uma retrospectiva das capas do ano de 2013, agradeceram a revista por terem 

relembrado o ensaio das atrizes Grazi Massafera e Christiane Torloni na seção Grandes 
 
Momentos e sobre a volta de ensaios de “belas morenas”. Seguem três comentários que 

comprovam essa característica: 
 

“Desejo que no próximo ano não tenhamos nenhum trabalho parecido com esse. Sinto 

saudade da velha PLAYBOY”. Fernando Guerra, Natal, RN (Edição 464, do mês de janeiro 

de 2014. Referência ao ensaio de capa da edição 463, de dezembro de 2013, da coelhinha, 

Thaiz Schmitt); 
 

“Só de ver essa retrospectiva tenho vontade de voltar àquela época. Bela homenagem ao 

aniversário de PLAYBOY”. Rodrigo Mendes da Silva, Taubaté, SP (Edição 465, do mês de 

fevereiro de 2014. Comentário sobre a reportagem de comemoração dos 60 anos da revista); 
 

“Rever Christiane Torloni na seção Grandes Momentos foi um colírio para os meus 

olhos. Considero um dos melhores ensaios já produzidos”. Juliano Dorsa, Salvador, BA. 
 
(Edição 466, de março de 2014. Menção a seção Grandes Momentos que começou a fazer 

parte do projeto da revista em dezembro de 2013). 
 

Esse caráter de recordação e celebração das antigas edições da revista também está 

presente nas reportagens publicadas pela revista. Um exemplo é a reportagem comemorativa 

pelos “60 anos de Playboy” no mundo, publicada na edição 464, de janeiro de 2014. A 

matéria faz um resgate histórico da revista e destaca momentos importantes da mesma, como, 

por exemplo, o primeiro ensaio da atriz Pamela Anderson e o fato da revista sempre ter 

apoiado causas homossexuais. Já na edição de aniversário de 39 anos da Playboy no Brasil, 

em agosto de 2014, são publicadas duas matérias com essas mesmas características. A 

primeira delas exalta a imagem de Hugh Hefner, o fundador e idealizador da Playboy, 

classificado pelo título da reportagem como “O homem que mudou a América”. O texto se 

propõe a ser uma biografia de Hefner, e traz detalhes de sua vida pessoal. A segunda traz “39 

motivos para celebrar a Playboy” e recorda 39 ensaios que marcaram a trajetória da revista. A 

partir disso, fica claro que a Playboy é uma revista que ao falar de si mesma, busca reafirmar 

sua importância histórica e sua influência na sociedade. 
 

Tratando dos ensaios de mulheres de outros países, alinhado com as leis, que dizem 

que “32 ª Todo homem tem direito a uma ruiva e a uma loira, uma morena, uma mulata, uma 

japonesa, uma chinesa, uma francesa, uma italiana... pelo menos uma vez na vida” e “41º É 

dever patriótico receber bem as gringas e mostrar a elas o nosso valor”. 
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Observamos pelos comentários dos leitores que eles, de fato, aprovam essa 

internacionalização dos ensaios sensuais. Isso pode ser comprovado pelo fato de que, nas 

edições em análise, 18 cartas estavam relacionadas ao tema. Tomamos como exemplo o 

ensaio da modelo britânica Kate Moss, que rendeu quatro comentários, sendo dois na edição 

464 de janeiro de 2014, antes mesmo de o ensaio ser publicado: 
 

“Parabenizo a Playboy brasileira pela futura capa de janeiro, em comemoração aos 

60 anos da edição. Kate Moss está à altura desta capa e vice-versa”. Bernardo Pinheiro, do 
 
Rio de Janeiro; 
 

“Nunca quis tanto que um fim de ano passasse rápido. Por favor, Playboy, eu preciso 

ver o ensaio de Kate Moss antes que eu morra de ansiedade”, enviado pelo leitor Rodrigo 
 
Oliveira Silva,morador de Piracicaba, SP. 
 

E dois na edição 465 de fevereiro de 2014, posteriores ao ensaio da modelo: 
 

“Não é difícil entender porque Jack White cantava enlouquecidamente em I Jus Don’t 
 
Know What Do With Myself”, de Edvan Melo, São Luís, MA; 
 

“Kate Moss ainda consegue inovar com seus trejeitos simples. Sinceramente, Deus 

salve a rainha!”, do leitor Francisco Rômulo, Piracicaba, SP. 
 

Essa internacionalização da revista não está presente somente nos ensaios sensuais, já 

que esse traço também pode ser observado nas matérias de viagens. Nas edições em análise, 

perceberam-se dois exemplos: Uma das reportagens, publicada na edição 469, de junho de 

2014, apresenta um roteiro turístico pelos países africanos Zimbábue e Botswana. A repórter 

destaca particularidades dos países e ressalta sua natureza como cenário para esportes de 

aventura. A outra matéria que se tomou como exemplo de apresentação de roteiros 

internacionais, foi publicada na edição 467, de abril de 2014 e conta a história da Santa 

Muerte, adorada no México. A partir disso, observamos que ao explorar esses assuntos, a 
 
Playboy se dirige aos leitores com interesse em viagens internacionais, que representam uma 

parcela da população que compõe classes mais favorecidas. 
 

Tratando da imagem feminina representada na revista, como já dissemos, a 

constituição afirma que os homens adoram “um mulherão, com pernão, bundão, peitão e 

outros ãos” e, sem dúvida, é o estereótipo que mais aparece na revista. Porém, diante de 

alguns comentários publicados, percebe-se que o leitor também anseia por mulheres mais 

naturais, como observamos a seguir: 
 

“PLAYBOY, por favor, chega de mulher artificial na capa, né? Gaby Pontência pode 

ter feito um ensaio legal, mas há mulheres que dão de 10 a 0 nela” Téo Landi, Vitória, ES. 
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“Que pecado. A Vanessa tinha tudo para fazer um ensaio perfeito. Mas achei 

artificial. Imploro a volta dos seios naturais urgentemente!” Arthur Prado, Petrolina, PE. 
 

Quebrando essa tendência de publicar ensaios com mulheres “com tantos ãos”, a 

edição de aniversário, do mês de agosto de 2014 traz como ensaio principal a atriz Jéssika 
 
Alves, que o próprio editorial a classifica como “uma jovem de 23 anos, tipo mignon”. A 

mulher “tipo mignon” é aquela muito magrinha, geralmente de baixa estatura. Os comentários 

a seguir, referentes a esse ensaio, representam que os leitores aprovam esse tipo mulher mais 

natural, já que os comentários são muito positivos e exaltam a naturalidade da moça. Segue: 
 

“Que raridade! Uma moça delicada, sem silicone. Foram poucas páginas para tanta 

sensualidade”. Alberto Macias, Betim, MG. 
 

“Autumn mostrou neste ensaio que uma poesia pode ser escrita com uma máquina 

fotográfica. Jéssika linda, sutil, natural e poeticamente bela! Parabéns PLAYBOY!” Zé Paulo 
 
Bernardo, São Paulo. SP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras 16: Comparação das capas dos meses de abril e agosto de 2014  
Fonte: Exemplares dos meses de abril e agosto de 2014 da Revista Playboy. 

 
 

Ainda sobre a imagem feminina, e como os leitores expressam o desejo de ver 

determinada modelo na capa da Playboy, observamos que os comentários publicados sobre a 

seção 20P sinalizam os desejos dos leitores. Seguem dois exemplos: 
 

“Mel Lisboa admitiu que não descartaria posar novamente para a PLAYBOY. Que 

essas chatas 20 perguntas tenham sido apenas o início de uma nova relação da revista com a 

gata, e que tudo culmine em um novo ensaio.” Felipe Bezerra dos Santos, Porto Seguro, BA. 
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“A música é boa, o papo é bacana... mas Pitty tinha era que ser capa de PLAYBOY.” 
 
Carlos Esteves, Petrópolis, RJ 
 

Também podemos observar esse movimento no espaço em que a Playboy faz a 

contagem do número de cartas enviadas para a revista, quantos leitores encontraram o 

coelhinho, entre outros, que informa que cinco leitores pediram um ensaio com a repórter 

Nathalia Giordano. A partir disso, podemos perceber que as cartas dos leitores também 

funcionam como um termômetro sobre quais são as mulheres que o leitor quer ver nos ensaios 

da revista, e qual o tipo físico e ideal de beleza são mais atrativos para esse leitor. 
 

Interessante observar que nos comentários sobre as reportagens os leitores 

demonstram como aquele conteúdo os auxilia no saber mais sobre determinado assunto e, em 

algumas situações, como agregam aquelas temáticas ao seu cotidiano, como na matéria 

publicada na edição 466, de março de 2014, “Prazeres Ardidos”, em que o leitor Lucas 
 
Moraes, de Campinas, São Paulo, aponta que 
 

“A matéria sobre os prazeres da pimenta me fez experimentar diversos pratos com 

tempero. Não me arrependi.” (comentário publicado na edição 467). 
 

Outro exemplo é a matéria sobre uma romaria realizada no México, a Santa Morte, em 

João Rossi, de Niterói, no Rio de Janeiro diz que: 
 

“Nunca tinha ouvido falar nessa Santa Morte. Por isso, foi uma verdadeira 

descoberta abrir PLAYBOY e me deparar com uma coisa tão maluca. Parabéns à revista e 

aos repórteres” (comentário publicado na edição 468, de maio de 2014). 
 

Temos também, no mês de agosto, o comentário de Hugo Mesquita, de São Sebastião, 

São Paulo: 
 

“Ótima matéria sobre a soul music no Brasil. Não conhecia com tantos detalhes essa 

história musical brasileira. Baixei os discos da lista Soul em 8 passos e não consigo parar de 

ouvir! Em especial o disco Maria Fumaça, da banda Black Rio, que foi minha redescoberta 

de 2014”. 
 

Nos comentários sobre as entrevistas é notável como os leitores parecem se sentir 

mais próximos daquelas celebridades e como, em alguns casos, até mudam a visão que 

tinham sobre essas pessoas. 
 

“Nunca gostei de Samuel L. Jackson como ator, mas a Entrevista me fez vê-lo com 

outros olhos. Achei uma pessoa bastante sincera e sem medo de dizer o que pensa, apesar de 

ser um ator mundialmente famoso”, comentário de Luis Fernando Valentim, de Santos, em 

São Paulo, publicado na edição 464, de janeiro de 2014. 
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No bate-papo da seção 20P encontramos leitores como essa mesma relação com os 

entrevistados, como no caso de Leonardo de Lima, de São Paulo: 
 

“O 20P com Mel Lisboa provou que a atriz não é apenas um rostinho bonito no 

conturbado mundo de celebridades. Além de inteligente, é politizada” (edição 470, julho de 
 
2014). 
 

Das edições analisadas, encontrou-se, em quatro, o agendamento dos leitores para 

ensaios de musas que iriam estampar as páginas da Playboy. Tomou-se como exemplo o 

ensaio da ativista Ana Paula Maciel em que se tem a expectativa do leitor sendo retratada nos 

comentários anteriores a publicação das fotos. Na edição 467, de abril de 2014, em que foi 

anunciado, a partir de uma reportagem, que a musa estamparia as páginas do mês de maio, 

apareceram três comentários, sendo dois positivos e um negativo. 
 

“Vou ter que me render. Depois que recebi a minha revista e li a matéria com a Ana 
 
Paula Maciel, passei a simpatizar com a ideia de tê-la na capa. Felipe Ramos, Recife, PE”. 

“Não tenho nada contra - e até gosto - quando aparecem algumas ‘descobertas’, mas 
 
ainda não me empolguei com a Ana Paula Maciel. Takvez por não considerá-la um mulherão 

que mereça ser capa. Ronaldo Ribeiro, Rio de Janeiro, RJ”. 
 

Na edição 468, posterior a publicação do ensaio, temos dois comentários sobre a 

ativista, sendo um positivo e um negativo. 
 

“Finalmente a ativista Ana Paula Maciel se soltou e mostrou a fera que há dentro 

dela, sem extravagância ou vulgaridade. Beleza natural. Guilherme Costa Santos, Guarujá, 
 
SP”. 
 

“Ainda não acredito que a PLAYBOY comprou essa ideia. Ensaio franco e com uma 

mulher sem nenhum atrativo aparente. Uma completa decepção! Tadeu Agostino Barreto, 
 
Londrina, PR”. 
 

Esse comentário negativo reflete como os leitores, que já haviam criticado a escolha 

da ativista se sentiram insatisfeitos, diante de um ensaio que não vai muito de encontro com 

as musas que, em geral, estampam a revista. E a Playboy parece publicar esse comentário 

como uma forma de autocrítica. 
 

A partir dessa análise e cruzamentos de dados, torna-se possível afirmar que essa seção 

tem um leitor ativo que critica e elogia a revista e, consequentemente, auxilia a Playboy a 

perceber como os leitores recebem seus conteúdos. Além disso, os comentários desses leitores 

interpretados-reais, em algumas situações, acabam por criar um embate com o leitor da 

Constituição do Homem Livre. Isso acontece porque, em alguns casos, os comentários 

revelam que os leitores não concordam com as propostas da Constituição, tratando-se de um 



57 
 
 

 

momento de tensionamento ente leitor-revista, que representa que nem sempre ela consegue 

acompanhar os anseios do público. 

 
 

5.2.2 O Leitor do Mês: a personificação do leitor 
 
 
 

A relação leitor-revista, da qual já tratamos no segundo capítulo, fica explícita na 

subseção “Leitor do Mês”, que é publicado como parte da seção “Caro Playboy”, em que os 

atores envolvidos no processo de comunicação têm referenciais em comum. Nesse espaço, um 

colecionar da revista é selecionado por conta de alguma história curiosa e engraçada em sua 

relação com a Playboy. Esses personagens são, em geral, homens de 20 a 35 anos que 

possuem mais de 50 exemplares da publicação. Em três perguntas, o leitor resume como 

começou a relação com a publicação, como começou a colecionar, quais as edições preferidas, 

entre outras. A partir da análise das edições em questão, fica evidente que o 
 
“Leitor do Mês” se propõe a apresentar um leitor modelo, com características bem definidas 

que representam o comprador fiel da revista. Compreendemos essa subseção como o maior 

espaço de protagonismo do leitor, já que nele a revista se dedica a tratar exclusivamente da 

história desse personagem. Diferentemente do que acontece nas outras seções em análise – 
 
“Caro Playboy” e “Playboy Responde” –, em que o leitor aparece inserido nos demais 

conteúdos da revista, seja para comentar sobre determinado ensaio ou entrevista, ou fazer uma 

pergunta sobre um assunto qualquer. 
 

Além disso, é interessante destacar o fato de que a própria revista é quem trata o 
 
“Leitor do Mês” como sendo o leitor real. Ou seja, utilizando a estratégia de personificar esse 

leitor, a revista prova que realmente existem leitores que concordam e dialogam com aquele 

conteúdo, a partir de histórias de intimidade com a revista. 
 

Encontra-se nesses leitores-personagens que figuram esse espaço da revista as 

condições necessárias para a consolidação do contrato de comunicação, como apontadas por 

Charaudeau (2006): identidade, finalidade, propósito e dispositivo, em que o leitor se vê como 

parte daquele produto e vê como a sua relação com a Playboy é importante para a construção 

e consolidação da publicação, desde produção de conteúdo de reportagens e ensaios até no 

tipo de capa que terá. 

 
 

Os leitores não apenas escrevem para a redação, eles fazem parte da construção das 
reportagens e seções, participam das decisões editoriais, são convidados para 
eventos e grupos focais especialmente realizados para personificar as experiências 
com a revista e chegam mesmo a figurar em suas páginas (STORCH, 2012, p.154). 
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Mesmo se tratando de um espaço mais individualizado/personalizado pra um leitor 

específico, é possível afirmar que há seleção e edição dessas respostas, uma vez que objetivo 

é mostrar um leitor modelo que se aproxima do real, ou seja, 

 

 
o leitor real sempre vai figurar nas edições das revistas em direta associação ao leitor 
imaginado, e, ainda que contestando as definições editoriais, sua presença é uma 
estratégia para reforçar a proximidade com a publicação. Além disso, é importante 
salientar que a participação do leitor real na dinâmica editorial é mediada pela 
edição dos jornalistas (STORCH, 2012, p. 154). 

 
 

O primeiro exemplo foi publicado na edição 470, do mês de julho de 2014, que 

apresenta o leitor do mês Thiago Boavida: 

 

 
Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas adotou São Paulo como lar. Jornalista, Thiago 
Boavida, 31 anos, utilizou seus contatos com a cúpula de PLAYBOY para que sua 
paixão pela revista fosse ouvida – ou melhor, lida. Começou com 7 anos, quando um 
amigo mais velho lhe apresentou Doris Giesse, capa da edição de 1990. 

 
 

Em uma das perguntas em Thiago Boavida responde, há um questionamento sobre 

qual é seu sonho de consumo para um ensaio de capa: “escolheria duas: Luana Piovani e 

Carolina Dieckmann”. 
 

Esse anseio de ter a atriz Luana Piovani na capa é expresso também pelo leitor do mês, 

da edição 465, de fevereiro de 2014, Thiago Casagrande. “Quando a Luana Piovani for capa, 

durmo em frente à banca, para o ser o primeiro a ter a revista dela em mãos”, disse. 
 

Esses desejos dos leitores do mês de terem determinadas estrelas estampando a capa 

da revista mostra como essa subseção é, sim, a que mais se aproxima do leitor real, uma vez 

que ambos entendem a lógica da Playboy. Ou seja, tanto a revista quanto o leitor dialogam e 

compartilham de um mesmo interesse de ter determinado conteúdo nas páginas da Playboy. 
 
Com isso, a revista cria um conteúdo a partir do leitor imaginado e o leitor real absorve as 

informações e as compreendem de acordo com seus ideais em comum. 
 

As perguntas feitas ao “Leitor do Mês” revelam como a Playboy busca conhecer os 

anseios dos leitores acerca dos ensaios que desejam – conteúdo que sustenta a publicação, e 

como essas aspirações auxiliam na fidelização do leitor. Dessa forma, a revista tem acesso a 

informações que podem ser úteis na construção de seu conteúdo, cada vez mais alinhado com 

os desejos dos leitores. Para tanto, são feitas indagações do tipo: “Qual mulher faria você 

reabrir seu negócio?”; “Qual a edição mais valiosa da sua coleção?”; “Das suas edições, qual 

é a preferida?”; “Que capa você gostaria de ter como nora?”; “Que mulher faria você ilustrar a 
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capa?”, entre outras. Outro aspecto notado nessa subseção é a forma como são usadas 

expressões que remetem a uma relação de proximidade leitor-revista: “da nossa revista”, 

“trajetória com PLAYBOY”, “uniu seu amor pelas artes e por PLAYBOY”, “sua paixão”, 

“assíduo colecionador”, entre outras. 
 

Ainda sobre essa análise do “Leitor do mês”, nota-se que, das edições em estudo, cinco 

apresentam colecionadores que começaram a ter a Playboy como sua parceira depois de 

verem o ensaio de determinadas musas. Ou seja, a motivação parte do ensaio de capa de 

determinada estrela, como na edição 467, de abril de 2014, que traz a história do paraibano 

José Chaves, que teve o primeiro contato com a revista ainda jovem. “Aos 11 anos ele ganhou 

do pai, como presente de aniversário, a edição de Grazi Massafera, em comemoração aos 

nossos 30 anos (agosto de 2005).” 
 

Podemos notar também que, mesmo a publicação oferecendo um conteúdo de 

qualidade, o leitor quer bons ensaios e beldades estampando as páginas da sua Playbo,y para 

que, assim, possam apreciar seus corpos e terem as fotografias como objeto de coleção. Um 

exemplo é o leitor do mês, Ariel Cavotti, na edição 469, de junho de 2014, que estampou uma 

camisa com uma capa histórica. Na publicação, Ariel afirma: 

 
 

Sou apaixonado pelo exemplar da Xuxa e queria que ela fosse vista por todos, por 
isso, ilustrei uma camisa com a capa. Mas meu sonho é estampar Debra Jo Fodren 
[modelo da primeira edição com o logotipo PLAYBOY no Brasil, em julho de 
1978]. 

 
 

A edição 465, de maio de 2014, foge à regra de apresentar um “leitor do mês” e traz a 

“a mãe de um leitor do mês”. O depoimento já começa com a revista explicando a lógica de 

seleção das histórias desses leitores/colecionadores: “Muitas são as histórias que recebemos 

todos os meses de leitores, e quando achamos que nada mais poderia nos surpreender, surgiu 
 
Eloina Oliveira Paiva”. 
 

A mãe, que teve acesso à revista através da coleção do filho, enfatiza que a Playboy 

tem conteúdo para além dos ensaios fotográficos, e garante que lê toda a revista. Nas palavras 

de Eloina, “se engana quem pensa que vai encontrar pornografia na PLAYBOY. Vocês 

apresentam um conteúdo completo, informativo, bem-humorado e sensual”. 
 

A partir desse exemplo, percebe-se que a revista, mesmo sendo voltada para o público 

masculino heterossexual, tem também como público mulheres que consomem seu conteúdo. 

Isso mostra que a revista precisa estar em constante atualização para continuar a atender aos 
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anseios de seus diferentes leitores que querem se informar e encontram na Playboy um 

conteúdo além do nu. 
 

Com a análise, compreende-se que a subseção “Leitor do Mês” é a que mais se 

aproxima do leitor real devido às características do espaço, por ser destinado a um leitor 

comprador e colecionador da revista. São eles que conhecem a fundo a publicação, que 

consomem seu conteúdo de forma efetiva, principalmente, no que diz respeito, aos ensaios 

fotográficos das musas que estampam a Playboy. 

 
 
5.2.3 Playboy Responde 
 
 
 

A outra seção que figura como um espaço em que o leitor aparece explicitamente na 

revista é a “Playboy Responde”. Essa seção teve em duas edições analisadas as perguntas 

dedicadas completamente a assuntos específicos, como citado anteriormente. São elas: A 

edição 469 de junho de 2014, em que o tema é futebol, alinhado com a Copa do Mundo que 

acontecia no Brasil neste período, e a edição 471, de agosto, mês de aniversário da Playboy no 

Brasil, em que as perguntas são relacionadas a história da revista. 
 

Na edição 469, de junho de 2014, a revista dedica à seção “Playboy Responde” ao 

futebol. Neste mês, o Brasil sediava a Copa do Mundo de Futebol e o assunto estava em pauta 

em todos os meios de comunicação. A Playboy também investiu no tema e o ensaio de capa 

foi todo permeado pela temática. Em duas páginas e sinalizado pela bandeira de “Especial 

Copa” foram publicadas sete perguntas sobre o tema, como pode ser verificado a seguir: 
 

Quantos brasileiros já foram expulsos em Copas do Mundo? J.J., São Paulo, SP. Qual 

foi o jogador mais velho a entrar em campo durante uma Copa do Mundo? E o 
 
mais novo? R.B, Maceió, AL. 
 

Os cartões vermelho e amarelo começaram a ser usados na Copa de 1970, certo? 

Então como um jogador era expulso antes disso acontecer? W.A, Santos, SP. 
 

A Copa é uma festa, mas nem sempre os países são amigos. Quais foram os maiores 

conflitos políticos da história da competição? M.R, Salvador, BA. 
 

Porque o time de futebol da Itália usa uniformes azuis se a bandeira é verde, 

vermelha e branca? F.S., Anápolis, GO. 
 

Algum jogador já morreu em campo durante uma Copa do Mundo? C.R., São João de 

Meriti, RJ. 
 

Após a fragmentação da União Soviética, em 1991, quem herdou seu histórico em 

Copas do Mundo? Quais foram os critérios? M.B., Curitiba, PR. 
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Já em agosto, mês em que é comemorado o aniversário da Playboy no Brasil, a revista 

dedicou a seção a responder as dúvidas dos leitores sobre a própria publicação. Segue: 
 

Quantas edições de PLAYBOY existem no mundo? E depois da americana, qual a 

mais antiga? L.A, Itu, SP 
 

Quem foi o fotógrafo que mais fez ensaios de capa para a PLAYBOY Brasil? Quantos 

foram? Qual foi o primeiro? S.F., Uberlândia, MG. 
 

Qual foi a mulher que apareceu mais vezes na capa da PLAYBOY Brasil? E na 

PLAYBOY americana? M.I, São Paulo, SP. 
 

Quantas mulheres com relações familiares (mães, filhas, gêmeas, trigêmeas) já 

saíram juntas na capa de PLAYBOY? J.A., São Paulo, SP. 
 

Quantas edições de PLAYBOY já tiveram um homem na capa? E quantos homens já 

estiveram na capa da PLAYBOY americana? J.M., São Lourenço, MG 
 

É verdade que uma filha de Fidel Castro chegou a assinar para ser capa da 

PLAYBOY brasileira? L.S., Caxias do Sul, RS. 
 

As entrevistas da PLAYBOY americana começam com “a candid conversation”, que 

no Brasil virou “uma conversa franca”. Alguma entrevista por lá não começou desse jeito? 
 
P.M., Rio de Janeiro, RJ. 
 

Porque a PLAYBOY começou como A REVISTA DO HOMEM? M.G., Blumenau, SC. 
 

A partir dos dois exemplos acima, percebe-se as prioridades da revista de dedicar uma 

seção inteira a um assunto específico, representando um forte interesse em falar sobre isso, 

não apenas por parte da revista, mas também pelos leitores que enviam as perguntas. Sobre a 

seção dedicada ao futebol, a justificativa devesse ao agendamento do momento, ao gancho 

noticioso, a Copa do Mundo no Brasil. Além disso, observa-se que os leitores estão 

interessados em explorar o assunto e tirar suas dúvidas sobre o tema. O destaque que a 
 
Playboy confere a esse assunto também pode ser percebido pelas reportagens que tratam do 

futebol, como já dito e exemplificado anteriormente. Em comparação com a Constituição, 

percebemos que ela também traz aspectos do futebol para suas leis. Assim, podemos dizer que 

o leitor imaginado se encontra com o leitor interpretado-real quando o tema é futebol, como 

observado a seguir: 
 

25ª Sexo oral cabe em qualquer hora e situação, até assistindo futebol. Menos na 

prorrogação, nos pênaltis e na hora do gol 
 

30ª Todo homem tem o direito de jogar poker com os amigos. E preferir strip poker 

com as amigas. 
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Já sobre a edição que traz perguntas sobre a história da Playboy no Brasil e no mundo, 

percebe-se que essa é uma estratégia da revista em recordar momentos importantes e 

reafirmar sua relevância histórica. Trata-se daquele momento em que a revista busca refletir 

sobre si mesma a partir dos questionamentos dos leitores, assim como acontece quando o 

tema é “futebol”. Percebemos essa estratégia também na Constituição do Homem Livre, que 

ao falar da depilação feminina, recorda o ensaio da atriz Nanda Costa, como pode ser 

comprovado a seguir: 
 

53º Somos a favor da mata atlântica, inclusive a mata atlântica da Nanda Costa. 
 

É importante, aqui, deixar claro que essas revistas foram excluídas na nossa contagem 

de temas nesta seção específica, devido ao seu caráter temático. As demais edições trazem 

perguntas sobre temas variados que, para fins didáticos, foram divididos em seis grupos: 

relacionamento, estética, esporte, curiosidade, lazer/bens de consumo, sexo. Nas oito edições 

em análise, contabilizou-se um total de 61 perguntas publicadas na revista. 

 

 Relações Sociais Estética Esporte Curiosidade Lazer/Bens Sexo Total 
     de Consumo   

Janeiro 3 1 2 1 0 0 7 

Fevereiro 0 0 1 3 1 2 7 

Março 1 0 1 1 2 2 7 

Abril 2 1 1 3 0 1 8 

Maio 2 1 1 3 1 1 9 

Junho Edição temática: Futebol/Copa do Mundo  7 

Julho 1 2 0 5 0 0 8 

Agosto Edição temática: Aniversário de 39 anos da Playboy no Brasil 8 

Total 9 5 6 16 4 6 61 
 Quadro 4: Análise quantitativa dos temas da seção “Playboy Responde”   

  Fonte: Elaboração das autoras    
 
 

A partir da tabela acima, pode-se perceber a prevalência de dúvidas de cunho curioso, 

como sobre a possível decadência dos telefones fixos e sobre qual é a obra de arte brasileira 

mais cara já vendida, ambas presentes na edição 470, de julho de 2014. Encontramos também 

perguntas de curiosidades sobre esporte, economia, saúde, geografia, entre outras. 
 

“Qual foi o jogador mais vez expulso de campo na história do futebol profissional?” 

“Por que é ‘falta de educação’ cortar filhas de alface com a faca?”, “Por que os 
 
franceses tem fama de não gostar de tomar banho? O que há de verdadeiro nisso?”. 
 

Esses questionamentos mostram como o leitor busca e vê na revista um parceiro, com 

o qual pode perguntar sobre temas diversos que poderiam até parecer banais, como em: 
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“Sou fã do Super-Homem e sempre me perguntei: é possível pegar uma bala no ar 

sem ter nascido em Krypton?”. 
 

No cruzamento entre o tema curiosidade e a Constituição, não foi encontrada nenhuma 

lei que expressasse essa necessidade do leitor de ter conhecimentos gerais sobre diferentes 

temáticas, ou seja, não existem normas sobre assuntos gerais que o leitor deve ou precisa 

conhecer para ser o modelo que a revista quer. Mas precisamos deixar claro que a seção, por 

ser de perguntas e respostas, já tem essa característica de dar espaço para questionamentos 

pautados no tema curiosidade, principalmente em se tratando das edições de junho e agosto de 

2014. 
 

Sobre esses questionamentos de assuntos diversificados e que muitas vezes se referem 

a uma curiosidade, percebe-se que as reportagens publicadas pela Playboy também 

apresentam essas características. Uma delas, publicada na edição 464, de janeiro de 2014, por 

exemplo, questiona se os hackers são piratas ou heróis e trazem um panorama atual do 

assunto. Outra, publicada na edição 471, de agosto de 2014, traz a história de Valdemiro 

Santiago, um dos principais líderes do movimento evangélico no Brasil. Por fim, a edição 

469, de junho de 2014, apresenta a “Star Wars Run”, uma maratona bastante curiosa que 

acontece em São Paulo em que os participantes são fãs dos filmes da série e geralmente 

correm fantasiados. 
 

Por outro lado, constata-se a recorrência do tema sexo, tanto na Constituição como na 

seção, no que diz respeito aos seus modos de praticar e a potência da relação sexual. Na 
 
“Playboy Responde” tem-se, nas edições analisadas, os seguintes questionamentos, 
 

“Minha gata só quer saber de sexo oral. Ela adora, vai às alturas, mas não consegue 

chegar lá com penetração. É uma questão física? Insolúvel? O que posso fazer para resolver 

essa questão?” 
 

“É verdade que o sêmem é cheio de vitaminas e faz bem para a saúde da mulher? 
 
Minha namorada gosta de fazer sexo oral, mas se nega a engolir porque acredita que pode 

fazer mal”. 
 

“Comecei a namorar uma menina que é intensa: damos três, quatro, cinco por noite e 

ela nunca está saciada. Até fiquei na dúvida: esse negócio de ninfomania é real mesmo?”. 
 

“Sempre  tive  vontade  de  fazer  sexo  grupal,  mas  tenho  ciúme  da  minha  mulher. 
 
Participar de um swing pode apimentar nossa relação?” 
 

Interessante notar como o leitor é preocupado em ter boas relações sexuais e ter mais 

conhecimento sobre o assunto ao mesmo tempo em que a revista parece entender essa 
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necessidade do leitor. Publica respostas diretas, com opiniões de especialistas, dados que 

comprovam as afirmações e uma pitada de humor. 
 

Na Constituição também encontramos esse leitor que busca e tem conhecimento sobre 

práticas sexuais e que é aberto a novas aventuras. Para tanto, temos as seguintes leis, 
 

17º 100% dos homens querem transar com duas mulheres. Ou 

mais. 20º Comer é bom. Contar que comeu também. 
 

22º Depois do sexo a gente dorme, não bate papo. 

24º A gente adora quando a mulher vem pra cima. 
 

Ainda sobre os temas de maior relevância na “Playboy Responde”, aparecem as 

questões sobre as relações sociais e como lidar com elas. Das edições analisadas - excluindo 

as de junho e agosto que tem perguntas de temas específicos, encontramos, em cinco, 

questionamentos ligados a esse tema. Seguem: 
 

“Acabo de me apaixonar por uma mulher casada e colega de trabalho. Mesmo 

sabendo que posso ter uma complicação dupla, acho que ela está me dando bola. Devo me 

aproximar?” 
 

“Encontrei a namorada de um amigo meu no Tinder. Devo contar para ele?” 
 

“Minha namorada passará uma temporada na Europa e pensamos em ‘abrir’ o nosso 

relacionamento, mas como temo que ela resolva fazer por lá o que não faz comigo aqui. Será 

que há opção de ‘abrir’ só um pouquinho?” 
 

“Qual é a hora mais indicada para mudar o status do meu perfil do Facebook para 
 
‘em um relacionamento sério’?” 
 

Nessas perguntas enviadas para a seção é possível ver como o leitor enxerga a revista 

como uma parceira para conversar sobre suas relações amorosas e de amizade. Porém, na 

Constituição, nota-se como o leitor idealizado pela Playboy é alguém mais desapegado dessas 

relações de amizade e amor, como nas seguintes leis 
 

20º Mulher de amigo meu pra mim é homem. Mas se for muito gostosa é mulher. 

37º Traição em viagem internacional não conta. 
 

47º Casado e solteiro são estados de espírito. 

56º Homens não vão ao banheiro juntos. 
 

Outro tema que os leitores parecem buscar a revista para conversarem com mais 

intimidade é saúde e estética, como no questionamento, 
 

“Existe algum tratamento eficaz para o aumento do pênis e, mais importante, os 

tratamentos podem deixar sequelas?” 
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“Vou a um casamento e me disseram que posso dispensar a gravata. Nesse caso, 

coloco o terno sem a gravata, uma calça social com blazer ou mesmo um jeans com blazer? 

Que cores são mais indicadas pra não chamar atenção?” 
 

“Estou pensando em fazer um clareamento dental, mas tenho medo. Meus dentes 

podem cair?” 
 

Essas perguntas aliadas as leis da Constituição levam a concluir que o leitor, nas suas 

duas representações – leitor imaginado e leitor interpretado-real -, é alguém preocupado com 

sua imagem física, ainda mais no que diz respeito ao seu órgão sexual, como em: 
 

49º Não há pinto maior que o nosso. 
 

9º Todos os caras mais bonitos, mais fortes e mais altos que a gente são gays. 
 

O tema que menos aparece na seção diz respeito a lazer e bens de consumo, que de 61 

perguntas, no total, temos somente quatro que seguem essa temática. Como exemplo, temos 

os questionamentos: 
 

“Por que os charutos cubanos são os mais caros e melhores do mundo?”. 
 

“Vou para o Uruguai. Poderei me beneficiar da recente legalização da maconha no 
 
país?”. 
 

“Vale a pena comprar vinhos como investimentos?”. 
 

A prevalência desse tipo de pergunta representa que o leitor não quer saber apenas 

sobre sexo, e se interessa por consumir e por realizar atividades diferentes. Alinhado a 

Constituição, surge esse leitor sendo apresentado como quem: 
 

6º Gostamos muito de carros bonitos, esportivos e 

caros. 37º Traição em viagem internacional não conta. 
 

44º Existe felicidade em uma latinha de cerveja gelada. E num copo de uísque, de 
 
vodca... 
 

Com esse cruzamento entre a “Playboy Responde” e a Constituição do Homem Livre, 

é possível notar que os leitores figurados na seção e os criados pela revista não se diferem 

tanto, sobretudo se tratando das temáticas como sexo, relações sociais e lazer/bens de 

consumo. Ou seja, ambos têm interesses em comum, mesmo que as perguntas sejam 

selecionadas para figurarem nesse espaço. O que difere entre esses espaços de análise é a 

temática estética que é pouco tratada nas leis, mas que é recorrente nos questionamentos dos 

leitores. 
 

Outro ponto a ser destacado com essa análise é que as temáticas das perguntas nos 

indicam que elas foram feitas por homens, sobretudo as de cunho sexual, de relações sociais, 

de esporte, de estética, que trazem questionamentos exclusivos do universo masculino. Já as 
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de curiosidades podem ter sido feitas por mulheres, porém, como os leitores são identificados 

somente com as iniciais dos nomes e o local de origem, não há como afirmar se há a presença 

dos questionamentos femininos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

A partir do cruzamento dos dados, verificamos que é possível perceber a relação que 

existe entre o leitor imaginado – que permeia todo projeto editorial da Playboy – e leitor o 

interpretado- real – e sua relação com a Constituição do Homem Livre. Primeiramente, deve 

ficar claro que a Constituição é uma maneira da Playboy deixar explícito para o seu leitor qual 

é o seu posicionamento sobre diversas questões, e quais são pilares que sustentam seu 

conteúdo. Em outras palavras, a Playboy não pretende “mascarar” seus objetivos e suas 

crenças, elas estão ali, detalhadas em 60 tópicos, e são praticadas há 60 anos, desde a 

fundação da revista. Ou seja, os preceitos apresentados ali não são novidade para os leitores 

que acompanham a trajetória da revista, e mesmo os leitores mais recentes conseguem 

perceber, sem muitos esforços, o que a revista quer dizer. Essa é uma estratégia de 

reafirmação do seu contrato com o leitor. 
 

A observação e análise também permitiu perceber que a Playboy trata de alguns temas 

como primordiais no seu projeto editorial. O que fica mais evidente são os conteúdos que 

tratam das relações sociais, sexuais e de esporte, sobretudo o futebol. Sobre a temática sexo e 

relacionamentos, encontrados com frequência na Constituição e nas seções “Caro Playboy” e 

“Playboy Responde”, pode-se concluir que a presença desses temas auxilia na sustentação da 

revista, no que diz respeito a fidelização do seu público e na construção do conteúdo. 

Percebemos que nas cartas dos leitores são frequentes comentários que exaltam a beleza das 

mulheres que estrelam os ensaios da Playboy, além de a estrela da capa ser a grande 

motivadora para a aquisição da revista. Essa importância dada a “pelada da capa” fica clara na 

subseção “Leitor do Mês”, já que nas perguntas feitas a esses fiéis leitores, o mais citado são 

as mulheres que estiveram nos ensaios da Playboy, e não o seu conteúdo de reportagens ou 

entrevistas. Portanto, entende-se que o leitor busca pela nudez presente na revista e 

compreende que este é o “carro-chefe” da Playboy, e o interesse pelos outros conteúdos, como 

entrevistas e reportagens, só se dão após o contato com o ensaio sensual. Assim, torna-se 

possível observar uma “trajetória” de interesse do leitor, que se inicia no ensaio e depois se 

prolonga pelos outros assuntos. Isso se dá, principalmente, porque logo na capa o leitor já 

entende quais são as cláusulas do contrato com aquela revista. 
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Acerca da temática “esporte”, fica claro que se trata de um tema de grande importância 

para a revista, sobretudo quando ela dedica a seção “Playboy Responde” da edição 469, de 

junho de 2014, inteiramente a esse tema graças a Copa do Mundo. Essa é uma característica 

marcante, que representa que a Playboy está atenta ao que acontece no mundo, e usa esse 

gancho noticioso para articular seu conteúdo, desde os ensaios a reportagens. Além de, essa 

mesma edição, trazer um ensaio sustentado por essa temática, a entrevista com o ex-jogador 

de futebol Ronaldo, e reportagens. Também observamos a frequência dessa temática em 

outras edições da revista, e não apenas sobre futebol. Isso se explica não somente pelo 

interesse dos leitores e da revista em falar sobre o assunto, mas devemos ter em mente que 

nesse mesmo período o Brasil recebia a Copa do Mundo de futebol, o que torna a revista mais 

propensa a falar sobre isso. 
 

Pela frequência do assunto estética e saúde na seção “Playboy Responde”, percebe-se 

que, de fato, os leitores se interessam e se preocupam com a temática. Porém, a Constituição 

relaciona esse tema a sexualidade. Em relação ao conteúdo da Playboy, é importante destacar 

que a seção “Estilo” apresenta mensalmente dicas e tendências para os homens se vestirem 

melhor, estarem de acordo com a moda, e influencia a compra de produtos de grife. O que 

queremos dizer é que, neste caso, apesar da Playboy não citar esse tema na Constituição, ele é 

recorrente na revista e nos questionamentos dos leitores. 
 

Sobre os hábitos de lazer e de consumo dos leitores, observou-se que a Playboy 

planeja seu conteúdo para os leitores que pertencem às classes mais favorecidas. Isso fica 

claro na Constituição e também nas matérias publicadas, principalmente as que tratam de 

viagens, veículos e gastronomia. 
 

Os comentários publicados na revista também mostram que o leitor tem a necessidade 

de interferir na produção de conteúdo da revista de forma bastante ativa. O leitor não apenas 

indica as modelos que deseja ver nos ensaios da revista, como também critica aqueles que 

foram publicados. Fica claro também que a Playboy, ao publicar comentários com essas 

características, quer dar ao leitor a impressão de que ele é capaz de construir seu conteúdo em 

parceria com a revista. Ou seja, a Playboy quer dar ao leitor a sensação de que ele pode opinar 

na revista e, assim, tornar-se mais íntimo dela. 
 

Sobre a frequência de perguntas de cunho curioso na seção “Playboy Responde”, 

percebe-se que este não é um tema que possa ser relacionado com os comentários publicados 

em “Caro Playboy” e pela Constituição do Homem Livre. Porém, as reportagens e a 

publicação das perguntas indicam que a Playboy quer ser a revista em que homem tem 

liberdade para falar sobre qualquer assunto. 
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Além disso, a análise das cartas dos leitores permite perceber os métodos que a revista 

utiliza para selecionar as cartas que serão publicadas na edição seguinte. Existe uma 

continuidade acerca da exploração do tema, e muitas vezes de forma cômica. Um exemplo é 

comentário do leitor Felipe Oliveira, do Rio de Janeiro, que opina sobre o ensaio da ex-BBB 
 
Amanda Gontijo, em que foi explorado as suas características ruivas. “Ensaio quente como o 

vermelho. Ardente como a ruiva Amanda, que esquentou ainda mais essa edição”. Assim, as 

cartas mais comuns são as que conseguem explorar a temática dos ensaios, como o exemplo 

anterior, e nos casos de ensaios sobre futebol e carnaval. 
 

Sobre as leis apresentadas pela Constituição, também se concluiu que elas possuem 

uma carga preconceituosa e machista, e que podem soar como ultrapassadas e extremamente 

tradicionais para os dias atuais. A revista parece tentar proteger a imagem masculina como um 

homem viril e em uma hierarquia superior, ou seja, no controle das situações e da mulher, 

sobretudo do âmbito sexual. A Playboy já está há 60 anos no mercado e, apesar da tentativa 

de mudanças editoriais para adaptar-se a uma nova sociedade, seu projeto está sustentado na 

valorização masculina, já que muitos de seus leitores continuam a assinar esse contrato com a 

revista. Ou seja, ao longo dos anos, as mudanças editoriais podem ter sido muito sutis com o 

objetivo de manter seus leitores fiéis. 
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