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RESUMO

Partindo do cenário das revistas jornalísticas e seus componentes, esta dissertação investiga
como, na seção Badulaque da revista Tpm, a mistura foi articulada pela jornalista Nina
Lemos, criando uma leitura sobre a contemporaneidade. Empregando a bricolagem como
norte de pesquisa, o conceito despontou por meio de suas diferentes aplicações e, em especial,
da bricolagem metodológica que, enquanto prática, fomentou a conexão de outros métodos
como a pesquisa bibliográfica, a entrevista aberta e a análise de conteúdo (AC). Por meio do
conjunto de aplicações a partir do emprego da AC, percebemos a presença do “tempo” em
Badulaque a partir de três manifestações: 1) em publicações que contavam com a participação
da jornalista Nina Lemos na qualidade de sujeito contemporâneo, 2) em matérias que
pautavam assuntos paralelos ao mês de cada edição, 3) nos textos que apresentavam assuntos
e tendências do tempo presente. A reflexão por meio desses eixos permitiu-nos problematizar
alguns tópicos, como o papel da mulher na mídia e as representações, práticas e movimentos
do tempo presente. Por esta pesquisa, refletiu-se sobre a contemporaneidade via cultura da
mídia e temporalidades, questionando valores do nosso tempo, bem como revelando questões
autorais, jornalísticas e editoriais e seus respectivos tensionamentos e entrecruzamentos.
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ABSTRACT

According to the scenario of the journalistic magazines and their components, this dissertation
investigates how, in Badulaque section of Tpm magazine, the mixture was articulated by
journalist Nina Lemos, creating a reading on the contemporaneity. Employing the bricollage
as direction of research, the concept emerged through his different applications and, in
particular, the bricollage that while practice methodology fostered the connection of other
methods such as the search by literature, the open interview and analysis of content (AC).
Through the set of applications behind the AC, we noticed the presence of "time" in
Badulaque by accordance in three manifestations: 1) in publications that was counting with
the participation of journalist Nina Lemos as contemporary subject, 2) in subjects that offer
parallel issues the month of each edition, 3) in presenting issues and trends of the present
time. Through these reflection axes enabled us to discuss some topics such as the role of
women in the media and their representations, practices and movements of the present time.
For this research, was reflected on the contemporaneity through media culture and
temporalities, questioning values of our time, as well as revealing journalistic and editorial
issues, and their respective stresses and intercrosses.

Key words: Media Culture; Badulaque; Tpm Magazine; Nina Lemos; Contemporaneity.
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INTRODUÇÃO
Desde o lançamento da considerada primeira revista feminina brasileira em 1827 –
intitulada Espelho Diamantino1 –, as publicações atuam como mediadoras do tempo ao
construírem e refletirem sobre a memória social das mulheres. Por mais de um século, os
magazines desse gênero foram pautados majoritariamente na culinária, na moda e nas
questões matrimoniais, favorecendo o fortalecimento de ideias e valores patriarcais, além de
tonificarem o papel da mulher como coadjuvante dentro da sociedade. A partir dos anos 1970,
com o crescimento do movimento feminista, abertura do mercado de trabalho, promoção de
novos comportamentos sociais, entre outros fatores, a mulher passou a ocupar as
universidades e os diferentes espaços de fala. Todo esse cenário propiciou e estimulou a
elaboração de produtos midiáticos que debatessem essas mudanças e que trouxesse as
temáticas que esse público demandava consumir.
Partindo do trajeto das publicações femininas e seus conteúdos jornalísticos que
caminham paralelos aos direitos, conquistas e aspirações das leitoras, a primeira versão do
projeto de mestrado apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da
Universidade Federal de Ouro Preto, almejava compreender como a figura da mulher vinha
sendo abordada na contemporaneidade. Para tanto, selecionamos a revista Tpm – Trip para
mulher como objeto de pesquisa, isto porque a própria, na época, se anunciava como um
dispositivo (pretensamente) comprometido a desenvolver abordagens voltadas aos anseios das
mulheres, anseios estes que muitas vezes não eram pautados nas demais publicações
femininas, além de se tratar de um periódico concebido no início dos anos 2000 e, portanto,
atual. Conforme o primeiro editorial do magazine, assinado pelo editor Paulo Lima em 2001,
Tpm era destinada às:
Mulheres que querem construir, aprender, se divertir, mudar o planeta, vivenciar
opções bem diferentes das previstas nos planos traçados sem sua participação.
Prontas para viagens de todos os tipos, sem culpa com relação ao consumo, ao sexo,
abertas à informação nova, aos esportes, às outras culturas e formas de ver o mundo.
E, é claro, com eterna vocação de espelhar o amor pelo mundo. (LIMA, 2001)2

Em geral, a proposta da pesquisa era examinar o conteúdo jornalístico produzido na
revista Tpm, de modo a apreender como era elaborada e articulada a representação feminina
naquele espaço. Em particular, buscávamos investigar se o magazine, por meio de suas

1

Ver em: BUITONI, Dulcília Schroeder. Mulher de papel: a representação da mulher pela imprensa feminina
brasileira. São Paulo: Summus, 2009.
2
Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=4isEAAAAMBAJ&printsec=frontcover&hl=ptBR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false Acesso em: 29/05/16.

16

reportagens, entrevistas, seções, colunas, matérias e ensaios fotográficos, poderia auxiliar as
mulheres e a própria sociedade a se desmitificar dos papéis socialmente impostos e por muitos
anos naturalizados, como, por exemplo, a postura no ambiente de trabalho e familiar. O
objetivo era fomentar as discussões e as produções a cerca dos novos periódicos femininos,
contribuindo, da mesma forma, nos estudos em comunicação e nos debates sobre gênero.
Começo: a proposta da pesquisa
O contorno da trajetória de pesquisa estabeleceu-se na leitura de obras que abordam o
universo das revistas e que nos possibilitam observar o contexto em que elas estão inseridas –
e consequentemente a Tpm –, bem como o papel que elas desempenham dentro da sociedade e
do ambiente jornalístico. Desse modo, por meio do livro Jornalismo de Revista, de Marília
Scalzo (2011), acompanhamos sobre a produção do jornalismo de revista, o emprego de
distintos tratamentos e particularidades desses produtos midiáticos, as suas estratégias
textuais, os gêneros jornalísticos mais usuais, as criações gráficas, a ideia de segmentação
e/ou temática; e de que maneira esses elementos estão atrelados aos leitores e suas predileções
por determinados periódicos.
Com outra perspectiva, a obra de Fátima Ali (2009) trata-se de guia sobre editoração e
elaboração de revistas - apresentando dicas sobre fontes tipográficas, design, escolha de
pautas, como se portar dentro de uma redação, entre outros. A principal informação coletada
foi o desenvolvimento de algumas das publicações femininas mundiais por meio de uma linha
cronológica criada pela autora, o que reforça os diferentes arranjos e construções realizadas
dentro da esfera dos periódicos femininos. Por sua vez, Frederico Tavares e Reges Schwaab
(2013) também foram consultados, visto que desenvolveram uma obra que reuniu vários
artigos de pesquisadores brasileiros que problematizam e dialogam sobre essa temática. Entre
os textos, “Revista e leitura: sujeitos em interação” de Laura Storch nos possibilitou refletir
sobre quem é a “leitora imaginada” pela Tpm e como podemos perceber a sua presença nas
páginas do magazine.
Considerando a proposta da pesquisa entrelaçada às revistas femininas brasileiras, a
mais substancial das leituras sustentou-se em Mulher de papel: a representação da mulher
pela imprensa feminina brasileira de Dulcília Buitoni (2009). Além de apresentar um
panorama histórico sobre a imprensa feminina estabelecida ainda nos primórdios, a autora
elabora uma metodologia própria que visa “simbolizar” a mulher representada nas
publicações em cada década a partir de 1900. Com nomes, como, “mulher oásis” e “a garota
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moderna”, Buitoni exibe os textos e revistas que originaram sua análise, contextualizando as
mudanças sociais e culturais de cada época.
A primeira versão do livro explorava o cenário da imprensa até meados dos anos 1970.
Com o passar dos anos e com as modificações ocorridas, a pesquisa foi expandida e, dessa
forma, foi produzida uma nova edição que cataloga o jornalismo feminino desenvolvido nos
últimos anos. Na versão mais recente (2009), a autora destaca o nosso objeto – a revista Tpm
– como um magazine que busca alterar as imposições da publicidade e dos paradigmas sociais
(BUITONI, 2009). Segundo Buitoni (2009, p. 207), a “TPM apresenta matérias inteligentes e
aprofundadas, ao lado de seções de roteiro cultural e comentários humorísticos – coisa rara
em imprensa feminina – e propõe outras visões de consumo, embora dentro de uma economia
capitalista”.
Após observar essas obras, voltamos a atenção para o objeto em si, nos dedicando à
leitura de pesquisas acadêmicas que contemplassem a Tpm, no esforço de investigarmos o que
havia sido elaborado a cerca do periódico e de que maneira esses trabalhos poderiam reforçar
as particularidades do magazine. Assim, encontramos artigos relacionados à mídia e
homossexualidade3, casamento4, representação feminina5, ensaio fotográfico6, elementos do
feminismo para um discurso feminino7 e representação do homem8. No âmbito das
monografias e dissertações, os assuntos estavam concentrados no jornalismo em primeira
pessoa e as narradoras de Trip para mulheres9, design e a construção de uma identidade
feminina10, representação da mulher11, anúncios12, campanha desenvolvida pela revista13 e
produção de significados no mercado de revistas14.

3

RODRIGUES, B. M. Mídia e homossexualidade: a relação lésbica na revista TPM. Sexualidad, Salud y
Sociedad. Rio de Janeiro, n. 09, 2011.
4
HOLLENBACH, G. B. O casamento e a TPM: novos tempos, novos sentidos. Em Questão. v. 09, n. 02, 2003.
5
SARINGER, G. et al. Revista TPM: Tentativa de Reconstrução da Representação Social Feminina.
Trabalho apresentado no Intercom – XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Rio de
Janeiro, 2015.
6
LAHNI, C. R.; PITTA, A. L. Erotismo ou Pornografia? Análise de um ensaio fotográfico da revista TPM.
Trabalho apresentado no Intercom – XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste, Bauru,
2013.
7
CORRÊA, B. H. et al. Elementos do feminismo para um discurso feminino: análise da capa da Revista
TPM. Trabalho apresentado no Intercom – XV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul, Palhoça,
2014.
8
STAUFFER, L. T.; SILVA JR, M. G. Eles por elas: a representação do homem feita por repórteres
mulheres e as marcas narrativas na seção “Ensaio” da revista Tpm. Trabalho apresentado no Intercom –
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste, Vila Velha, 2014.
9
ROCHA, P. Jornalismo em primeira pessoa: a construção de sentidos das narradoras da revista TPM.
2007. 155 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Informação) – Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Porto Alegre.
10
CARVALHAL, R. T. O design e a construção de uma identidade feminina na revista TPM. 2006. 121f.
Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
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De igual modo, a observação do próprio magazine foi imprescindível. Em um primeiro
momento, examinamos integralmente 13 edições de Tpm publicadas entre 2012 e 2015; essa
exploração não se fundamentou em nenhum procedimento metodológico específico, no
entanto todas as informações averiguadas foram catalogadas em arquivos de texto e separadas
de acordo com volume e ano. Nessa lógica, mais que perceber as transformações do produto
ao longo desse período, essa apuração nos possibilitou delimitar quais eram as seções fixas e
suas facetas, as estratégias comunicacionais que buscavam proximidade com as leitoras, a sua
estrutura, o design empregado em cada segmento, as publicidades que dialogavam com o
periódico, os jornalistas, colaboradores e membros da redação. Com efeito, foi por meio desse
exame, tensionado com as leituras realizadas, que a pesquisa começou a ganhar novos
formatos.
A revista, como um todo, revelava um conteúdo rico e que manifestava elementos que
poderiam auxiliar na elaboração do que estávamos propondo. A título de exemplo, entre os 13
volumes verificados, a edição #154 de junho de 2015 exibiu termos como “feminista”,
“minas”, “empoderada”, “mulher”, “puta”, “preta”, bem como retratou a figura de mulheres
esportistas, cozinheiras, donas de casa, jovens profissionais. Ademais, frases como: “Paola, a
mulher que por muitos anos foi a mais linda do mundo para mim, com os cabelos ondulados e
a boca que era um travesseiro onde queria me encostar sempre” (p.94), dito por uma mulher
e “Será que aqueles que chamam uma mulher de ‘mal comida’ diriam o mesmo se ela fosse
lésbica?”15, também reforçavam esse contexto. Em outras palavras, esse volume – mesmo que
singular em relação ao todo –, de certa maneira, apontava para uma múltipla e efetiva
representação da identidade feminina.
Entretanto, ao longo da leitura dos exemplares percebemos que esses aspectos eram
colocados à parte, visto que era constante a expectativa de chegarmos a uma seção em
específico. Com características singulares, a seção Badulaque aguçava a nossa curiosidade ao
exibir elementos textuais e visuais distintos dos demais conteúdos do magazine, assim como
discutia de forma crítica e bem humorada os mais diversos assuntos. Outro ponto significativo

11

JACOBY, I. S. Representação da mulher contemporânea: uma na análise de perfis na revista TPM.
2014. 138 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
12
MOREIRA, J. M. Anúncios na revista TPM: articulações entre as propostas comercial e editorial. 2015.
80f. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
13
KILPP, J. C. #precisamos falar sobre aborto: Um estudo dos comentários na campanha da revista TPM
no Facebook. 2015. 114f. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal do Rio Grande o Sul, Porto
Alegre.
14
BENATTI, G. Da TRIP à TPM. Um estudo sobre a produção de significados no mercado de revistas.
2005. 193 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
15
A frase foi publicada na seção Badulaque, na qual não há a presença de paginação.
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era a presença da jornalista e responsável pela edição e reportagem da seção, Nina Lemos;
muitas vezes escrevendo na primeira pessoa do singular, testando peças e artefatos, contando
suas experiências ou estampando o layout. Em geral, esse produto jornalístico nos intrigava e
nos despertava questionamentos relativos à sua elaboração, aos seus personagens, ao seu
design, à sua produtora, à escolha de suas pautas, entre outros pormenores.
Ponderando acerca da possibilidade de nos aventurarmos em uma pesquisa distinta da
anterior – sem perder a essência da questão feminina, devido à seção Badulaque estar inserida
em um magazine voltado para esse público e ser desenvolvida por uma mulher -, recuperamos
as pesquisas acadêmicas verificadas e constatamos que nenhuma delas valia-se da seção; na
maior parte das ocorrências, elas somente citavam o humor e ironia presentes nos textos
assinados por Nina Lemos. À vista disso, apoiados no ineditismo do tema e no interesse pela
seção, passamos a buscar por dados dentro e fora do Badulaque, no intuito de compreendê-lo
e problematizá-lo.
Meio: a seção Badulaque
De modo divergente da revista Tpm, não desfrutávamos de informações a respeito do
início da seção Badulaque, indicando, dessa maneira, que teríamos que averiguar desde os
primeiros exemplares do periódico. Por conseguinte, constatamos que a seção esteve presente
na publicação desde a primeira edição, lançada em maio de 2001; no entanto, nos primeiros
meses não havia uma pessoa responsável pela reportagem e edição do Badulaque, sendo os
textos assinados por várias pessoas, inclusive por Nina Lemos. A partir de novembro de 2001,
a jornalista passou a ocupar essa posição de responsabilidade, mas ainda dividia o espaço com
outros membros da redação.
Dentro desse âmbito, a primeira “evidência” observada foi o nome da própria seção. A
palavra “badulaque” é empregada informalmente para qualificar a mistura de várias coisas e a
diversidade de elementos. Essa designação nos pareceu muito significativa, uma vez que, de
certa forma, estava propondo e/ou sugerindo algo. Assim, com base na ideia de mesclagem
suscitada pela nomeação e acreditando que o conceito poderia nos orientar, passamos a
verificar se essa máxima estava incorporada e/ou era explorada nos conteúdos e abordagens
da seção Badulaque.
No aspecto visual, as páginas eram estampadas por fotos, imagens e ilustrações que,
ao serem combinadas e/ou sobrepostas, formavam uma nova configuração imagética. Mesmo
que aparentasse uma lógica desordenada, os múltiplos fragmentos utilizados na produção da
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arte possibilitavam que as leitoras a interpretassem de distintas maneiras. Em particular, o
layout apresentava alguns traços que se assemelhavam aos do movimento artístico pop art
como, por exemplo, o uso de imagens difundidas pela mídia e técnicas artísticas como a
colagem. Exibindo uma estética própria e criativa, a sua composição também ressaltava a
cultura do remix e do sampler – possibilidades técnicas do design contemporâneo –, do
mesmo modo que este remetia aos trabalhos feitos manualmente, o que poderia ser
comparado com a produção dos fanzines.
No que diz respeito aos textos do Badulaque, estes também perpassavam pela noção
de miscelânea ao apresentarem assuntos diversos, que variavam desde a tópicos relacionados
à preocupação social até aos mais cômicos, assim como valorizavam o contexto temporal no
qual estavam inseridos. Esses textos não eram diferenciados por uma hierarquia que prezasse
pela relevância ou proximidade de temas, ficando dispostos lado a lado ou na mesma lauda.
Por sua vez, percorrendo o Badulaque, a jornalista Nina Lemos muitas vezes ilustrava os
retalhos do layout e se revelava como protagonista das matérias. Empregando frequentemente
a primeira pessoa do singular ao escrever, mesmo quando não havia a presença do “eu” ficava
subentendido que a opinião da autora estava presente em muitos dos conteúdos. Ao relatar
sobre os seus gostos, cotidiano, aventuras, relacionamentos, viagens etc., Nina trazia ares
autorais aquele espaço.
Por meio desse reconhecimento, nos pareceu que no Badulaque havia, efetivamente,
uma dinâmica perpassada pela mistura; evidenciada, em um primeiro momento, por meio da
combinação entres os componentes textuais e visuais junto à inserção da autora Nina Lemos.
No entanto, passamos a questionar de que modo essa mistura, ou misturas, eram produzidas
na seção e também qual seria o papel de Nina Lemos nessa produção. Como as narrativas de
si elaboradas pela jornalista alargavam a sua projeção para além da sua função jornalística?
Quais elementos eram retratados nas páginas da seção? Como o Badulaque, enquanto produto
midiático e contemporâneo, abordava os aspectos do período em que estava inserido? Desse
modo, apoiados nessas perguntas e nas particularidades da seção, elaboramos a seguinte
questão: Como, em Badulaque, a mistura é articulada por Nina Lemos e em que medida a
seção configura e reflete questões autorais, jornalísticas e editoriais, criando uma leitura sobre
a contemporaneidade?
Fim: o tempo e a produção de misturas da seção Badulaque
Com a escolha da seção Badulaque como objeto empírico de pesquisa, inicialmente
buscamos conhecer de modo mais aprofundado o contexto da revista Tpm no intuito de
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compreender o viés editorial do periódico e a forma como este era trabalhado nas suas seções,
colunas e ensaios. Observamos entre esses componentes os traços comuns e os que se
distinguiam, para que pudéssemos apreender como o Badulaque atravessava e se projetava na
publicação. Com o foco na seção e seus aspectos, inicialmente observamos a sua logomarca, o
sumário e a presença dos números ao lado dos textos. Junto a esses componentes, nos
atentamos aos seus aspectos visuais, buscando perceber como os elementos eram dispostos, o
que eles evocavam, se eles ampliavam os sentidos dos textos, quais as possíveis
interpretações, assim como a questão estética e as possíveis técnicas artísticas que
despontavam.
Em um segundo momento, a mesma atenção foi dada a questão textual; nesses
conteúdos, além da presença da jornalista Nina Lemos como personagem de diferentes pautas,
os assuntos refletiam características e aspectos do cotidiano do nosso tempo. Era comum
observar matérias – e também layouts - relacionadas aos eventos e festividades presentes no
calendário e que correspondiam ao mês daquela edição; no entanto eles eram abordados de
forma diferente da usual, bem como apresentavam um tom crítico e bem-humorado. Ainda
ligado ao tempo, era recorrente o Badulaque reverberar os acontecimentos em destaque, assim
como apresentar acessórios, roupas, aparatos tecnológicos, dispositivos virtuais etc. que
despontavam.
Nessa perspectiva, considerando o problema de pesquisa e a percepção do conteúdo
atravessado pelo tempo, acreditamos que a seção Badulaque estava condicionada a lógica da
contemporaneidade, com destaque para essas três percepções: 1) por meio da inserção de
Nina Lemos – evidenciando a questão autoral; 2) ao abordar eventos do calendário e
apresentá-los com seu próprio olhar e projeção, ressaltando a questão editorial; e 3) a questão
jornalística – ao apresentar matérias sobre o presente e reverberá-las assim como os demais
veículos.
Baseado nesses três eixos, e considerando que a revista Tpm deixou de ser publicada
mensalmente em dezembro de 2016,16 selecionamos como corpus algumas edições de modo a
delimitar o estudo sobre o Badulaque durante o passar dos meses e anos de publicação.
Assim, foram selecionadas quatro edições de cada período temporal; o primeiro deles sendo o
início do periódico, em 2001/2002; o segundo sendo considerado o “meio”, em 2008; e o
terceiro e último interpretado como o fim da publicação, em 2016/2017. Estes recortes são
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Não houve nenhuma nota oficial na época. A notícia foi confirmada por meio de declarações da editoraexecutiva da revista, Lia Bock e da jornalista colaboradora, Nina Lemos.
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evidenciados detalhadamente na pesquisa, de modo a explicitar mudanças na seção e suas
narrativas, de certa forma em ordem cronológica e comparativa.
Nesse sentido, a presente dissertação foi estruturada em três capítulos: 1) Tpm,
Badulaque e Nina Lemos, 2) As misturas do contexto temporal e 3) Metodologia e análise.
No Capítulo 1, é contextualizada a formação da revista feminina Tpm, sua estrutura, os
principais conteúdos veiculados, os prêmios e seções fixas que compuseram o periódico. Após
a apresentação do cenário no qual o Badulaque estava inserido, o foco recai sobre a seção e
suas especificidades - textuais e imagéticas -, assim como o seu desenvolvimento no decorrer
dos últimos 15 anos. Por fim é retratada a vida pessoal e profissional da jornalista Nina
Lemos e sua atuação na seção estudada.
O capítulo seguinte, por sua vez, traz de início conceitos que transitam pela ideia de
mistura salientada pelo nome Badulaque. Considerando a polissemia de elementos que
compuseram a seção e como estes refletiam e dialogavam como uma sociedade marcada por
novos formatos, interações e comportamentos, são apresentadas a ideia de “Pós-modernidade”
e de “Hibridismo Cultural”. Ainda neste capítulo, o contexto contemporâneo também é
evidenciado por meio da globalização, cosmopolitismo, multiculturalismo e cultura pop.
A metodologia e análise compõem o terceiro e último capítulo; trata-se do espaço em
que são evidenciados os métodos e procedimentos que atravessaram a dissertação desde o
início, colaborando na observação analítica e seleção do corpus de pesquisa. Por meio dos três
eixos temporais apreendidos no processo, procuramos compreender e articular como o tempo
atuou na produção de mistura da seção Badulaque. Os resultados da pesquisa são, por fim,
apresentados nas Considerações Finais, avaliando os levantamentos produzidos durante o
desenvolvimento deste trabalho e refletindo de que forma as perspectivas aqui aplicadas
apontam descobertas. Assim, indica-se sobre quais espaços foram preenchidos e o que há no
futuro para pesquisas que possam ter objetos de estudo semelhantes ao aqui trabalhado, de
forma a auxiliar no estudo sobre a temática.
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1. TPM, BADULAQUE E NINA LEMOS
As revistas são construídas por meio de diferentes elementos – colunas, artigos, perfis,
seções, reportagens, entrevistas, ensaios fotográficos etc. –, que contribuem na configuração
de sua identidade editorial; entre esses componentes, as seções são elaboradas a modo de
enriquecer e segmentar os conteúdos da publicação, bem como desempenhar papéis diferentes
dentro do todo. Assim, ao longo dos últimos 15 anos, a Tpm – Trip para mulher apresentou
várias seções que foram descartadas, remodeladas, divididas, repensadas e que ajudaram a
propagar um conteúdo considerado pela mesma como “inovador”, além de potencializar um
diálogo aberto com suas leitoras.
Entre as seções, a denominada Badulaque – presente desde a primeira edição de Tpm –
, representava um espaço plural e diferenciado dentro do periódico. Produzida e editada pela
jornalista Nina Lemos, a seção estampou quase todas as 171 edições lançadas até dez. 2016/
jan. 2017. Contudo, em dezembro de 2016, o mercado e os leitores foram surpreendidos com
a notícia de que o magazine não será mais publicado mensalmente na versão impressa;
segundo o site da Trip Editora a partir de 2017, “a revista ganha quadro edições especiais por
ano, cada uma delas dedicada a um tema, num formato editorial diferente, mas sempre a
serviço dos mesmos valores que a marca Tpm defende há 15 anos”17.
Como o objeto de nosso estudo existiu, no formato que analisamos, até a edição #171
de dez. 2016/ jan. 2017, e acreditando que o fim da versão impressa mensal da Tpm18 não
modifica o futuro desta pesquisa, apenas o cenário em que ele está inserido, buscaremos, neste
capítulo, contextualizar e explorar a revista Tpm e seus desdobramentos em 15 anos de
história. Para mais, vamos evidenciar o Badulaque e suas estruturas, assim como as suas
transformações durante esse período. Ainda será apresentada – e imbricada – a vida pessoal e
profissional da jornalista Nina Lemos, responsável pela seção no magazine.
1.1 Tpm – Trip para mulher
“Há 15 anos, Tpm é outra conversa.
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Informação disponível em: http://www.tripeditora.com.br/marcas-trip/#qdr436 Acesso em: 31/08/17.
Em setembro de 2017, foi lançado o primeiro volume da revista Tpm adotando o novo formato. Com o tema
“O futuro é feminino?”, o periódico não se diferenciou das 171 edições anteriores, exibindo algumas das suas
seções e colunas fixas, assim como muito de seus colaboradores e jornalistas. Entre as seções, o Badulaque foi o
último conteúdo do magazine e contou com uma paginação correspondente as demais laudas. A seção
apresentou um formato distinto do usual ao ser composta por apenas um texto assinado pela jornalista Nina
Lemos; além disso, o Badulaque não exibiu o seu design irreverente e característico como, por exemplo,
imagens descontruídas e sobrepostas, a presença de um sumário próprio e o número ao lado de cada texto.
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Insiste que lugar de mulher é todo e qualquer lugar. Repete que o universo feminino
vai do bóson de Higgs à biomassa de banana-verde, da música nova da MC Soffia ao rímel,
da taxa de juros à Simone de Beauvoir – e além.
Estampa na capa e nas redes sociais mulheres jovens e velhas, brancas e negras,
héteros e gays, Marina Silva e Marcela Temer, famosas e apostas, remediadas e ricas,
apocalípticas e integradas, magras e gordas, Fernanda Montenegro e Jout Jout.
Celebra a liberdade e a imperfeição. Defende a legalização do aborto, a
regulamentação das drogas, a igualdade de oportunidades e o respeito às diferenças. Fala
sério quando não tem graça e também ri para corrigir os costumes. Mais humor, por favor.
Acredita que a mulher não existe, o que existe são infinitas maneiras de ser mulher.
Cerca de 3,7 bilhões de maneiras, para ser mais preciso, uma para cada mulher do mundo. E
esse número só cresce. A Karol Conka já explicou: é o poder, aceita que dói menos.”
Fernando Luna (Revista Tpm, 2016 [grifo do autor])19.

O texto assinado pelo diretor editorial Fernando Luna, presente na da edição #168 de
setembro de 2016, sintetiza a trajetória da revista feminina Tpm nos últimos 15 anos, bem
como salienta as diferentes mulheres que estamparam as páginas do periódico e, assim,
constituem o perfil de suas leitoras. Lançada em maio de 2001, Tpm foi projetada após a
constatação de que 25% dos leitores de Trip, aparentemente voltada para o público masculino,
eram compostos por mulheres20. Arquitetada por Paulo Lima21 e Fernando Luna22, a
publicação não contou com um número zero23. No entanto, ao resgatar na versão masculina os
aspectos que despertavam o interesse do público feminino e moldar um periódico que
caminhasse paralelo a tudo isso, o magazine “[...] nasceu com o objetivo de atender às
mulheres insatisfeitas com o tratamento dispensado a elas pela maioria das publicações
femininas do país” (Mídia Kit, 2015, p.18)24. Deve ser considerado, neste contexto, que a
19

Disponível em: http://revistatrip.uol.com.br/tpm/editorial-fernando-luna-sobre-os-15-anos-de-revista-tpmmulher-humor-liberdade-imperfeicao-e-aborto Acesso: 10/01/17.
20
Disponível em:
https://books.google.com.br/books?id=4isEAAAAMBAJ&printsec=frontcover&hl=ptBR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=twopage&q&f=false. Acesso em: 24/01/2016.
21
Paulo Lima é sócio fundador da Trip Editora. Durante anos desempenhou a função de editor das revistas Trip
e Tpm. Atualmente ocupa o cargo de editor da revista Trip.
22
Fernando Luna atuou como diretor editorial das revistas Trip e Tpm. Em 2017, Luna assumiu a função de
diretor editorial da Editora Globo.
23
Expressão utilizada no universo jornalístico para designar as edições experimentais de novos produtos
midiáticos.
24
Disponível em:
http://www.tripeditora.com.br/wp-content/uploads/2015/04/Trip-Tpm-Mi%CC%81dia-Kit-2015.pdf Acesso em:
24/01/16.

25

sigla “TPM” remete a diferentes abordagens e significados; ela representa a ideia de uma Trip
para mulher [grifo nosso], em alusão à revista masculina, mas também diz sobre algo próprio
do universo feminino - TPM como abreviação de tensão pré-menstrual, período caracterizado
por sintomas que antecedem a menstruação.
Publicada pela Trip Editora, a revista até dez. 2016/ jan. 2017 era impressa com
periodicidade mensal e sua tiragem chegava a 28 mil exemplares por mês, de acordo com o
site da própria editora25. Lançado conjuntamente com a primeira edição do magazine em
2001, seu website sempre possibilitou que as leitoras de Tpm pudessem acessar o conteúdo
das edições on-line; bem como desfrutar de vídeos e produções desenvolvidos exclusivamente
para a rede. Ao observar o sítio, os primeiros volumes apresentam apenas a capa e o número
do magazine. Há um pequeno acervo de edições que contam com alguns textos, mas é a partir
do volume #61 de dezembro de 2006, que o material impresso passa a ser disponível quase
que integralmente nos espaços da internet.
Mesmo com o fim da publicação impressa mensal, a marca ainda mantém o site e suas
redes sociais ativos, compartilhando textos novos e apresentando publicações quase que
diárias. Dentro deste cenário, a publicação investiu em plataformas digitais que viabilizaram
um espaço de interação público-revista e vice-versa, além de estimular o aumento do número
de leitoras e seguidoras. Presente no Twitter, Facebook, YouTube, Pinterest e Instagram, o
magazine divulga suas matérias e reportagens, relembra os ensaios marcantes e comentava
sobre os assuntos em voga. De acordo com o site da editora,26 “no Instagram a página da
revista já ultrapassou os 93 mil seguidores, enquanto o perfil no Twitter apresenta mais de 119
mil. No Facebook os números são ainda mais entusiasmantes: são mais de 224 mil pessoas
que já curtiram a página da Tpm nesta plataforma”.
Nos últimos 15 anos, Tpm buscou desenvolver conteúdos que aumentassem a
identificação do público para com a revista. Um de seus produtos mais significativos foi o
Manifesto Tpm. Lançado em abril de 2012 com o desejo de ressaltar a não existência de
fórmulas mágicas como publicam as demais revistas femininas – “tenha o corpo ideal em
duas semanas ou conquiste a profissão e o marido dos sonhos antes dos 30”, por exemplo –, o
projeto apresentava-se “contra os novos clichês femininos e os velhos estereótipos, que
cismam em se reinventar desde o tempo de nossas avós [...] contra qualquer tentativa de
enquadrar a mulher em um padrão, cercar seu desejo e diminuir suas possibilidades”27.
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27
Disponível em: http://revistatrip.uol.com.br/tpm/voce-e-livre Acesso em: 24/01/16.
26

26

Dirigido por Carol Sganzerla, com participação especial de “Paulo Lima, Ciça
Pinheiro, Nina Lemos, Rafaela Ranzani, Ana Paula Wheba e Denise Gallo”,28 o manifesto fez
parte de vários exemplares até 2014. Ao questionar as leitoras com o slogan “Você é livre?”,
foram desenvolvidas peças publicitárias, capas, textos, ensaios, vídeos, entre outros
conteúdos, que problematizavam e estimulavam a quebra de paradigmas do universo
feminino. A ação reiterou o que Tpm vinha sustentando em suas abordagens desde 2001. Na
edição comemorativa de 15 anos da revista,29 o movimento foi evidenciado como um dos
eventos de importância na trajetória da publicação.
Outras produções de destaque foram as duas campanhas pela descriminalização do
aborto promovidas pelo magazine. A primeira, ainda em 2005, foi chamada de manifesto e
trouxe três capas protagonizadas por mulheres famosas acompanhando declarações de
experiências com situações de aborto. Na reportagem “Descrimine já”, a publicação afirmou
que “como sempre faz quando acredita que é preciso se posicionar para transformar o mundo
num lugar mais digno, a revista resolveu emitir de forma clara sua opinião”30. Considerando o
contexto social da época, o texto apresentou estimativas sobre o aborto, falas de mulheres que
o praticaram e médicos que são a favor, além de publicar a opinião das leitoras que foram
convidadas por meio do site a enviarem seus comentários por e-mail.
A segunda, intitulada “#precisamos falar sobre aborto”, foi realizada em 2014. Do
mesmo modo que na campanha anterior, Tpm divulgou três capas, mas em vez de serem
estampadas por mulheres que haviam realizado aborto, apresentou pessoas que eram a favor
da descriminalização. Evidenciando que mesmo após nove anos o cenário pouco mudou, o
magazine reforçou que a sociedade precisaria conversar sobre o tema e promover a ideia de
conscientização de que a prática vai além de questões éticas e religiosas, estando mais
próxima de questões básicas de saúde. Outra forma de tonificar a iniciativa foi a apresentação
de uma lista com mais de 80 nomes sinalizando que são a favor da causa, como a atriz e
cantora Clarice Falcão, a jornalista Eliane Brum e o diretor de cinema Walter Salles.
Projetos como estes favoreceram para que a publicação fosse, de acordo com o site da
Trip Editora, a revista feminina com mais indicações ao Prêmio Esso de Jornalismo 31. Tpm
venceu a premiação em 2005 - com a reportagem sobre aborto -, e em 2012 e 2015 na
categoria Criação Gráfica - Revista. Além disso, não foram apenas estes conteúdos que
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proporcionaram o seu destaque na esfera editorial, mas também as diversas particularidades e
construções do magazine.
Nesse sentido, como mencionado, Tpm nasceu como um projeto que visava atender o
público feminino que, até então, integrava o grupo de leitores da revista Trip; no entanto, ela
não representava a versão oposta do magazine masculino, mas uma extensão daquele modelo
editorial, com singularidades e vertentes próprias do universo das mulheres. Ainda assim, as
publicações nunca foram distantes e desconexas, algo que potencializava que seus conteúdos,
capas, publicidades, enfoques e design caminhassem em algumas edições sobre o mesmo
mote e/ou que fossem complementares.
Essa perspectiva “complementar” não era empregada em todos os volumes; contudo,
ao ser explorada frequentemente, colaborou para o desenvolvimento do elo e do diálogo entre
os periódicos. A título de exemplo, podemos citar as edições #154 de Tpm e #255 de Trip,
lançados em 2015. Vinculadas a começar pela capa, o periódico feminino foi estampado por
Bruno Gagliasso e o masculino por Giovanna Ewbank - os atores são casados, o que
implicitamente remetia à ideia de união. Visualmente, colocando as edições lado a lado, o
braço e a mão de Bruno se encaixam no corpo de Giovanna, assim como a mão dela se ajusta
no corpo dele.
Nestes volumes em específico, existem oito textos que estão nas duas publicações. As
matérias são idênticas, modificando apenas o layout das páginas e as fotos utilizadas. Vale
destacar que as imagens são substituídas ou ganham maior destaque de acordo com o público
do magazine. Esse enfoque fica mais evidente no ensaio sensual de ambas; geralmente, a Tpm
estampava essa seção com fotos de homens e em posições mais descontraídas, enquanto a
Trip traz a figura das famosas Trip Girls em poses mais sexys. Neste caso, os periódicos
apresentam fotos de Bruno e Giovanna juntos, mas o uso e a evidência das fotografias ficaram
a cargo do segmento editorial de cada uma delas.
Nesse universo, expandindo sua atuação dentro do mercado de revistas femininas, Tpm
também apresentava edições temáticas e/ou especiais lançadas regularmente. A princípio, os
volumes não eram demarcados como tal, no entanto apresentavam um mote que era
desdobrado ao longo das páginas, mas não era pautado em todo o conteúdo, como, por
exemplo, a edição #51 de fevereiro de 2006 que explorava a questão do envelhecer. Nos
últimos anos, Tpm aperfeiçoou esses volumes, trazendo assuntos específicos que eram
demarcados ainda na capa e eram destrinchados ao longo das seções, ensaios, colunas, pautas
etc. Assim, já foram exploradas temáticas como a “vagina” na edição #146 em 2014 e “peso”
na edição #152 em 2015.
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Estruturalmente, até dez. 2016/ jan. 2017, Tpm apresentou nove seções fixas e quatro
que variavam de acordo com a edição. Essas mudanças foram constantes ao longo dos últimos
15 anos, apontando o cuidado da publicação em se modificar e se readequar aos anseios e
ambientes sociais de suas leitoras. Visualmente, o magazine transformou-se com o passar do
tempo; em 2001 a logomarca Tpm era elaborada com corpos de mulheres em diferentes
posições e apresentava a máxima Trip. para. mulher em letras menores e por cima desta, já na
edição de aniversário de um ano, a publicação divulgou uma nova logo, utilizada por 14 anos
até a sua última edição impressa mensal, assim como no atual formato adotado. Nesse sentido,
ela configura uma identidade própria do periódico e varia apenas as cores, de acordo com o
volume.
Retomando a reflexão sobre as seções, cada uma delas desempenhou um papel dentro
do contexto editorial de Tpm. A seção Páginas Vermelhas esteve presente na revista desde o
início da publicação; análoga à seção Páginas Negras de Trip, ela apresentava mensalmente
uma entrevista com uma mulher ou homem de destaque, e salientava sua trajetória por meio
de um perfil e fotos de sua vida. O Bazar, que também pode ser comparado com a Salada de
Trip, trazia notas sobre diferentes assuntos, variando entre moda, decoração, arte, livros e
cinema, dicas de beleza, cultura, o dia de um famoso etc. Não havia um padrão, tendo como
base a apresentação dos fatos em destaque naquele determinado mês ou período.
A Moda era outra seção presente no magazine desde o começo. Diferente dos ensaios
das outras publicações femininas, este era estampado por modelos, mas também por pessoas
comuns. Além disso, tornara-se habitual que a seção seguisse a temática proposta pela edição
e apresentasse outros elementos além das peças de roupa. Ainda na mesma área, a Semana de
Moda exibia os looks utilizados em cada dia da semana por uma única mulher. A personagem
comentava o motivo da escolha do traje e acessórios, complementado pela apresentação de
quais são as marcas e estilistas de cada peça, além da loja em que a leitora pode adquiri-las.
Por sua vez, Ensaio talvez seja um diferencial de Tpm diante das outras revistas do
gênero. Mensalmente, a publicação apresentava um homem em fotos sexys e despojadas,
junto a um perfil sobre o protagonista. Contrapondo a ideia de uma Trip Girl do periódico
masculino – Trip –, a seção desenvolvia fotos mais “artísticas” e sutis, prezando mais pelo
mistério e fetiche do que o nu propriamente dito. Esses ensaios eram estampados por homens
que apresentavam diferentes padrões estéticos de beleza.
A coluna Cartão-Postal, desenvolvida pela fotógrafa norte-americana especializada
em nu feminino Autumn Sonnichsen, trazia fotos de uma ou várias mulheres nuas. Através de
sua produção na revista, a fotógrafa representou as distintas belezas da mulher brasileira, além
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de discorrer sobre a pessoa fotografada. Sob responsabilidade da jornalista Milly Lacombe, a
Coluna do Meio, era a mais antiga entre elas e talvez a mais conhecida. A autora, ao se
assumir homossexual e relatar sobre suas relações amorosas, bem como cenas e histórias da
sua vida cotidiana, criava um espaço de fala e de representação para as outras mulheres que
não são se “enxergavam” nas outras revistas femininas. O Respiro, assinado pela atriz Maria
Ribeiro, aparecia na última página de Tpm. Ribeiro escrevia sobre sua vida pessoal e de sua
família, comentava sobre política, arte, teatro e assuntos que faziam parte de seus interesses.
Tpm apresentou uma pluralidade de conteúdos fixos, destacando-se para esta pesquisa
o Badulaque. Como mencionado na introdução, a leitura da seção resultou em uma série de
questionamentos e hipóteses que, posteriormente, se transformaram em um objeto e problema
de pesquisa. Buscando compreender como os elementos desse espaço foram produzidos e
organizados, e acreditando que para o desenvolvimento deste trabalho necessitamos esmiuçar
as particularidades e contornos do Badulaque, os próximos tópicos irão articular sobre a seção
e a jornalista responsável pela edição e reportagem da mesma.
1.2 Badulaque na Tpm
O Badulaque32 nasceu com a primeira Tpm, em 2001. Entre maio e outubro daquele
ano não havia uma pessoa responsável pela edição e produção de textos, possibilitando,
assim, que diferentes autores33 definissem o tom do que estava sendo elaborado dentro da
seção. De novembro de 2001 até dez. 2016/ jan. 2017, a jornalista e escritora Nina Lemos
passou a ocupar essa posição de responsabilidade. Ao longo dos anos, Nina dividiu este
espaço com alguns membros redação e com as autoras do blog Mothern;34 no entanto, durante
esse período, a produção por outras pessoas não foi tão recorrente, quase sempre cabendo à
repórter esta atribuição.
Como mencionado, o nome da seção é muito significativo e, de certa forma, aponta
para o que estava sendo proposto por ela e dentro dela. A palavra “badulaque” é empregada
informalmente para designar a mistura de várias coisas, pluralidade de ingredientes,
diversidade, bagunça e adornos. Ao observar o Badulaque, é perceptível o número de
elementos que o compõe e como eles se embaralham; textos com diferentes enfoques, fotos,
32

No ANEXO A deste trabalho, há uma edição completa do Badulaque. Tal disposição foi adotada com o intuito
de apresentar a seção, bem como os seus aspectos visuais e textuais.
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Nas edições observadas, os textos são elaborados por: Juliana Werneck, Nina Lemos, Renata Leão, Milly
Lacombe, Andréa Estevam em parceria com Nina Lemos, Fred Melo Paiva, Marcelo Fromer, Juliana Linhares e
Thaila Moreira. Também são publicados depoimentos de Supla, Ivan Abujamra e Rogério Flausino na coluna
Minha última vez.
34
Juliana Sampaio e Laura Guimarães.
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imagens e ilustrações sobrepostas ou soltas, paginação distinta do resto do magazine e a
presença de Nina Lemos como um desses componentes.
Mesmo que caminhasse pela mistura, havia uma organização predeterminada nas
páginas da seção. Diferente de todo o magazine, o Badulaque tinha a sua própria paginação e
sumário (Figura 2) – supondo, eventualmente, que a mistura, neste caso, fosse em relação ao
resto da publicação. Normalmente localizado na parte superior da primeira folha, esse
“índice” dispunha em ordem numeral os assuntos daquela edição; estes tópicos funcionavam
como “seções” dentro da própria seção. Ademais, ao lado ou acima de cada texto, apareciam o
número e o nome listado anteriormente, o título e geralmente uma linha fina apresentando o
contexto da pauta.
Visualmente, a fonte tipográfica do nome “badulaque” se transformou duas vezes em
15 anos. Em seu início, ela era mais achatada, quase sempre na cor preta e apresentava uma
imagem vetorial ao seu lado (Figura 1). A primeira mudança foi o desenho, ele começou a ter
coloração, muitas vezes com uma foto invés de um vetor, e também estabelecia uma ligação
com algum dos temas trabalhados na seção. Além disso, passou a ser comum a falta dessa
imagem próxima ao título. Em fevereiro de 2007, o Badulaque estreou uma nova fonte
(Figura 2) – que permaneceu até dez. 2016/ jan. 2017 –, mais despojada e ampla, com traços
que lembram uma escrita manual, muitas vezes colorida e com textura, e sem a presença de
imagens perto do nome.

Figura 1: Badulaque – Tpm, São Paulo, v.03, n. 40, p. 1-90, fev. 2005. Fonte: Google Livros.

Figura 2: Badulaque – Tpm, São Paulo, v.08, n. 87, p. 1-114, maio 2009. Fonte: Google Livros.
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Entre as várias características da seção, o destaque sempre foi o seu design repleto de
sentidos e referências. De acordo com Nina Lemos - em uma entrevista realizada via e-mail
no dia 23 de fevereiro de 2017 –, a criação estética do Badulaque foi pautada na ideia de ser
diferente dentro da Tpm. Concebida pela designer gráfica Paola Giavina-Bianchi, a seção foi
impressa durante vários anos em um papel distinto de todo o magazine. Conforme Bianchi em
entrevista concedida a Grahal Benatti (2005), “a idéia do papel diferente é pra mexer com a
sensação. Porque quando a gente olha uma revista a gente está preso ao olhar. A gente queria
mudar o toque, a gente pegava um papel que fosse diferente e se colocasse na revista inteira
ele ia se tornar comum também” (BENATTI, 2005, p.116). Ainda conforme Nina Lemos – na
entrevista concedida via e-mail -, Bianchi criou a seção, a princípio, artesanalmente, com a
intenção de que ela aludisse a um fanzine no meio da revista. Segundo Lemos, essa estética é
própria de Bianchi, que é amante do estilo punk enquanto cultura.
Para Gazy Andraus (2011, p. 179), no Brasil “[...] o zine, é um veículo impresso de
comunicação informacional alternativo, muitas vezes de caráter contestatório e de expressão
libertária artística [...]”. Seus criadores organizam os conteúdos de forma não profissional,
publicados e distribuídos com o objetivo de “[...] discutir as complexidades e nuances de um
gênero cultural”35 (DUNCOMBE, 1997, p.09 [tradução nossa]). Assim como os zines, o
Badulaque vinculou a sociedade às questões culturais e, dessa forma, viabilizou a
possibilidade de questionar e problematizar a esfera social no qual a publicação estava
inserida.
A seção também apresentou aspectos semelhantes aos da pop art. O movimento foi
uma representação artística que se desenvolveu nos anos 50 e 60; um de seus principais
objetivos foi produzir críticas sobre a cultura de massas, o consumismo exacerbado e a
aceleração industrial. Os artistas dessa corrente se apropriavam de imagens e produtos
amplamente difundidos pela mídia e os resignificavam, criando, assim, obras que abusavam
de simbologias, cores fortes, repetições e contornos bem demarcados. O Badulaque
desenvolveu uma estética próxima a este modelo, uma vez que suas páginas eram
frequentemente estampadas por personalidades da mídia e produtos em destaque nos meios de
comunicação; ao serem exploradas junto aos textos, essas imagens manifestavam um viés
irônico e ácido. Pode-se destacar, também, o uso de recursos técnicos característicos desse
movimento, como, por exemplo, a colagem.

35

“[...] discussing the intricacies and nuances of a cultural genre” (DUNCOMBE, 1997, p.09).
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Em seu layout, a seção apresentava fotos, imagens e ilustrações que, ao serem
sobrepostas, distribuídas e fragmentadas, davam ao espaço uma nova configuração visual.
Essa disposição estética, bem como a criação e construção gráfica da seção, também
corresponde à cultura do remix e do sampler – possibilidades técnicas do design
contemporâneo. Ao utilizar a tecnologia digital, as fotografias eram modificadas por meio de
manipulação gráfica, o que originava novas composições visuais, bem como leituras
diferentes das anteriores. Esse processo salienta a replicabilidade das imagens do cotidiano,
assim como a apropriação delas para a circulação de novos contextos e sentidos.
Havia ali dentro, uma combinação entre temáticas do cotidiano e aspectos sociais que
reproduziam ideias, bem como proporcionavam diferentes associações. Esses “atributos” ao
serem utilizados em cada edição, colaboravam para que os layouts fossem semelhantes aos
das versões anteriores – mesmo que produzido por diferentes pessoas –, determinando, desse
modo, a identidade da seção. Além disso, essa produção por sujeitos distintos também sugeria
a ideia de mistura, uma vez que cada um dos envolvidos destacava os elementos que lhe eram
próprios como indivíduo e como editor de arte, por exemplo.
Da mesma forma, essa característica de Badulaque esteve presente em seus textos,
marcados pelo bom humor, porém com um tom crítico. Eles não apresentavam temas fixos,
mas existiam pautas que eram abordadas e reelaboradas constantemente, como as expressões
culturais, redes sociais, músicas e cantores, questões femininas e feministas, tecnologias,
testes de produtos ou situações, tendências, fatos do passado, festas e comemorações
nacionais, experiências, celebridades, tabus e paradigmas da sociedade, bizarrices, moda,
atualidade, protestos e relacionamentos. Para mais, uma das particularidades desse espaço
sempre foi o laço entre os textos e as imagens; a arte, antes fragmentada, ganhava múltiplos
significados após a leitura dos textos, evidenciando também a sua informação visual e
diferenciada.
1.2.1 Por dentro do Badulaque
Ocupando as páginas finais de Tpm – nos últimos anos –, o Badulaque soava como
uma opção de leitura leve e descontraída, mas ainda assim crítica. O espaço dedicado à seção
nunca foi fixo, possibilitando que ela ocupasse diferentes laudas a cada volume. Nesse
sentido, o número de textos por edição também não era regular. Nos primeiros volumes, era
comum observar de sete a 10 matérias por publicação, podendo chegar até 15, como é o caso
da Tpm #06 de novembro de 2001. Nos últimos anos, o Badulaque apresentou, quase sempre,
no mínimo seis e no máximo 10 textos por exemplar.
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Estes textos não estavam desvinculados ao cotidiano do nosso tempo e, por isso, a
seção teve a oportunidade de reverberar episódios que marcaram determinados períodos. Já
foram evidenciadas problemáticas como o atentado ao World Trade Center, a guerra entre
Estados Unidos e Iraque, o boom de dispositivos como o Orkut e o MSN, o escândalo político
conhecido como “Mensalão”, a difusão de tecnologias desenvolvidas pela Apple etc. Além
disso, o Badulaque apresentava questões que poderiam ser consideradas menos expressivas,
mas que, de certa forma, refletiam o momento em que estavam inseridas. Neste caso, a seção
também falou, por exemplo, sobre vestes e penteados em destaque na moda, o começo e/ou o
fim dos namoros de celebridades, o fim de seriados como Sex and the City, a estreia de filmes
como A Fantástica Fábrica de Chocolate, entre outros.
Outra situação explorada pela seção em relação ao tempo são os meses e o que eles
representam. A título de exemplo, se uma edição correspondesse ao mês de junho, datas como
as festas juninas e o Dia dos Namorados facilmente são encontradas em suas páginas – o
diferencial talvez seja como a seção trabalhou e reinventou esses cenários. Assim, por
exemplo, o Badulaque explorou o amor e os relacionamentos em 2003, no ano seguinte o
enfoque direcionou-se às superstições envolvendo Santo Antônio; já em 2005, o layout foi
todo estampado por bandeiras de festas juninas, mas nenhum dos textos mencionava a
festividade e, em 2006, foi inaugurado pela revista o Dia do Solteiro, na data de 13 de junho,
o que simbolizava um contraponto ao Dia dos Namorados que é comemorado no dia 12 de
junho no Brasil.
O Badulaque tratava-se de um produto jornalístico que permitia misturar um pouco de
tudo e de todos, porque abordava fatos de interesse público e uma maneira considerada
diferente do usual, trabalhando temas de viés cultural e também relacionados ao de pessoas
comuns. A seção também caminhava, muitas vezes, pelo assunto desenvolvido nas edições
especiais ou temáticas da revista Tpm e, dessa forma, resgatava a sua ligação com o periódico,
fomentando o que estava sendo produzido no volume como um todo, no entanto trazia um
ponto de vista distinto do restante da publicação, uma vez que a seção desfrutava de
particularidades próprias.
Outra forte especificidade do Badulaque eram as “colunas fixas” dentro daquele
espaço; em particular, “A não entrevista do mês”, “Motherns” e “Queimando o livro”.
Disponibilizadas durante anos, elas apresentavam assuntos distintos que complementavam a
miscelânea daquelas páginas. Conforme Nina Lemos, “A não entrevista do mês” foi uma
criação do diretor editorial Fernando Luna. Nesse espaço era exposto um tema, fato ou pessoa
pautado excessivamente na mídia ou que estava em destaque na sociedade naquele momento;
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embora os textos reverberassem a discussão - assim como os demais veículos -, ao ser
explicado o porquê de não entrevistar aquele determinado assunto, buscava-se apresentar uma
visão contrária sobre tal coisa, empregando recursos irônicos e críticos.
Por sua vez, “Motherns” estampou as páginas do Badulaque durante 10 anos,
chegando ao fim em 2012. Elaborada pelas blogueiras e escritoras Juliana Sampaio e Laura
Guimarães, a coluna era fundamentada no tema maternidade e apresentava testes, dicas, listas
e campanhas sobre esse universo; os textos traziam um tom mais contemporâneo sobre as
mães modernas e os dilemas próprios deste período. No Motherns, as autoras articulavam e
atualizavam acerca do papel da mulher na sociedade, evidenciando o “ser mãe” não como
algo intrínseco a natureza feminina, mas como uma escolha pessoal e que não excluí a
possibilidade de “ser” e “pertencer” a diferentes esferas como, por exemplo, a do ambiente de
trabalho.
Em “Queimando o livro”, Nina Lemos ou algum membro da redação indicava uma
obra que merecia ser queimada. Quase sempre classificados como literatura de autoajuda, os
livros muitas vezes eram direcionados ao público feminino – bem como escrito por mulheres
–, e apresentavam ideias ultrapassadas, machistas, sexistas, preconceituosas, entre outros. Os
textos eram pautados na leitura desses exemplares por Lemos que resumia a ideia do livro,
transcrevia algumas passagens salientando o quão infelizes eram aqueles trechos. Dentro do
Badulaque, este espaço era um dos responsáveis por apresentar opiniões que caminhavam
paralelas às questões feministas exploradas pela revista Tpm, assim como reforçava a proposta
por detrás da publicação.
Nesse sentido, outra característica presente neste espaço eram as matérias publicadas
que repercutiam fora ou dentro do ambiente de Tpm, algo que permitia possíveis
desdobramentos nas edições seguintes. Em julho de 2004, o Badulaque trouxe o universo da
moda como destaque; entre os textos, um deles questionava as tendências fashions que
voltaram de décadas passadas, ressaltando que algumas eram “medonhas” e não favoreciam
as pessoas. Uma das roupas mencionadas era a calça fuseau dos anos 1980 que, de acordo
com Nina Lemos, só ficava boa no stylist Dudu Bertholini. Assim, na revista de setembro do
mesmo ano, a fuseau voltou a ser explorada pela seção. A proposta era que Dudu
demonstrasse que, diferente do que havia sido afirmado, a calça poderia ficar bem em
diferentes corpos, inclusive no de Nina, que vestiu a peça e tornou-se personagem principal
do texto.
Esta não foi a única vez em que a jornalista foi protagonista do Badulaque.
Vivenciando situações sugeridas pela redação da revista ou por ela mesma, a autora estampou
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durante anos o “Test drive” – que também pode ser visualizado como uma “seção fixa” dentro
do Badulaque, uma vez que habitualmente era explorado nas edições. Em um deles – “Bode
da pata de bode”36 –, Nina Lemos tinha como missão usar um determinado modelo de bota
durante uma noite inteira. Em uma das passagens do texto, ela salientou “eu pego pesado
comigo mesma (Freud tenta explicar faz tempo). Por isso me obriguei (sim, eu edito esta
seção e faço essas coisas porque eu quero) [...]” (Figura 3). Não é apenas nessa coluna em
que ela esteve inserida; presente em outros momentos da seção, ela relatou suas experiências,
projetou suas opiniões pessoais, ilustrou fragmentos da diagramação e, dessa maneira, se
mesclou ao que estava sendo apresentado as leitoras. Mas afinal, quem é Nina Lemos?

Figura 3: Badulaque – Tpm, São Paulo, v.06, n. 64, p. 1-112, abril 2007. Fonte: Google Livros.

1.3 Antonina Jorge Lemos, vulgo Nina Lemos
“Eu tenho 39 anos e não estou casada. Não tive filhos e isso não está nos meus planos
urgentes. O sonho da casa própria ainda espera (até quando?). E, não, eu não tenho carro,
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Disponível em:
https://books.google.com.br/books?id=tmEEAAAAMBAJ&printsec=frontcover&hl=ptBR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false Acesso em: 16/06/16.
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porque eu não sei dirigir. Se você pensa que sou uma ótima cozinheira e ofereço jantares
finos para meus amigos, esqueça. Eu não sei nem fazer arroz.
Essa sou eu, Nina Lemos, 39 anos, uma loser, prazer.”
Nina Lemos (Revista Tpm, 2010)37.
Antonina Jorge Lemos, vulgo Nina Lemos38 para os íntimos e seus leitores, não tem
mais 39 anos, está “morando junto” desde 2013, reside em Berlim e não tem filhos. No
entanto, continuou escrevendo mensalmente até dez. 2016/ jan. 2017 sobre seu cotidiano e
suas vivências no Badulaque da revista feminina Tpm. Mais do que histórias permeadas pela
autora, a seção retratou o eu, o você, o nós, a Nina e a mistura.
Carioca, ela nasceu no dia 12 de novembro de 1970. Filha de Maria Amélia Lemos e
Paulo Murillo Lemos, a jornalista viveu parte da infância em Piraí - cidade do interior do
estado do Rio de Janeiro. Naquele tempo, as convicções políticas e ideológicas de seus pais
exerceram grande influência na formação de sua personalidade. Em um de seus relatos, a
repórter se declarou uma criança doutrinada politicamente já aos sete anos; quando estudava
em uma escola pública, participou de um amigo secreto e ganhou de presente um sabonete
Rexona. Questionada pela mãe se havia ficado chateada com a lembrança, ela respondeu que
o garoto não tinha nada e que aquilo foi um sacrifício para ele39.
Em seu texto sobre os pais de “esquerda” dos anos 1970 que proibiam os filhos de
assistir TV,40 ela contou que aos quatro anos de idade seu pai trancou a televisão para que ela
não tivesse acesso ao que era considerado um “instrumento capitalista”. Com a separação de
seus pais, na casa de sua mãe era permitido que ela assistisse novela, mas nunca na de seu pai.
Ele a obrigava a ver a TV Educativa e um programa chamado Plim Plim, o Mágico do Papel.
Em muitas de suas falas e produções, Nina manifesta esses posicionamentos apresentados a
ela ainda jovem. Nas redes sociais, além de definir no seu perfil a sua preferência política
como socialista, ela habitualmente debate e comenta sobre as questões políticas nacionais e
mundiais.
A adolescência de Antonina foi marcada pela autonomia do pensamento e do gosto
cultural. Questionamentos sobre a filosofia existencialista marcaram seus 18 anos após a
37
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leitura da obra A Náusea41 do autor francês Jean-Paul Sartre. Em a “Moda doí”,42 ela comenta
que os adolescentes dos anos 1960 foram acometidos pela náusea de Sartre e que com ela não
foi diferente.
Nos anos 1980, o seu gosto musical despontou paralelo às suas ideologias. O mundo
que ainda era palco do movimento darkwave dos anos 1970 viu o gênero se transformar em
uma subcultura marcada por jovens vestidos de preto. Os darks, como eram chamados,
ganhavam espaço nas cidades do mundo, inclusive no Rio de Janeiro. A autora, que se dizia
dark, pintava os cabelos de vermelho ou preto azulado; entre as suas experiências no
movimento, ela destacou em um de seus textos em Badulaque a sua participação como
figurante no clipe Eu sou o Rio (1988) da banda Black Future43. Conforme Nina Lemos, ser
adolescente nesse período, diz muito sobre o que ela acredita ser: filha da cultura pop.
Nesse tempo, ela também se considerava groupie. Fã declarada de artistas como Chico
Buarque, Wander Wildner, Iggy Pop, Morrisey, Joy Division, Legião Urbana e Renato Russo,
a autora trouxe assiduamente a figura de seus ídolos e bandas favoritas para o contexto do
Badulaque - fantasiando possíveis encontros ou músicas. Em uma das pautas, ela mapeou
todas as “musas” presente nas canções de Chico Buarque, descobrindo que nenhuma delas era
inspirada em uma jornalista. Insatisfeita com a constatação, ela criou um abaixo-assinado
solicitando que o cantor compusesse uma música sobre a mulher jornalista; o “documento”
produzido estampou as páginas da seção e foi assinado por 26 mulheres. Além disso, há
outros textos dentro do Badulaque em que Nina relata situações semelhantes a esta como, por
exemplo, quando ela fingiu ser jornalista aos 18 anos para entrevistar a Legião ou quando ela
descobriu uma suposta camisa do cantor Morrisey e saiu desfilando com a peça pela cidade de
São Paulo.
Nina Lemos também sempre esteve cercada por pessoas que reforçam e estimulam o
seu pensamento crítico sobre a sociedade e suas ramificações. Entre seus amigos, destaca-se a
cantora, escritora, feminista e ativista LGBT, já falecida, Vange Leonel e o escritor e jornalista
Xico Sá. O jornalista, inclusive, foi considerado o “maior arroz de Badulaque”, quando a
revista Tpm completou oito anos44. Em suas participações dentro da seção, Xico já escreveu
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textos, participou de vários “Test Drive” ao lado de Nina e foi citado como personagem para
diversas pautas, por exemplo. De acordo com Nina Lemos, “algumas das matérias mais
engraçadas do Badulaque são as com declarações de amigos. Acho que até por ser eu, uma
amiga, eles se soltavam e sempre falaram absurdos”.
Filha de um jornalista esportivo, Nina foi criada dentro da redação; assim, em meados
dos anos 1980 e início dos anos 1990, ela ingressou na Escola de Comunicação da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela não chegou a concluir a formação acadêmica,
porém aos 22 anos foi contratada para o seu primeiro emprego, na condição de repórter do
Folhateen – antigo caderno semanal da Folha de S. Paulo, publicado durante 20 anos e que
tinha como público-alvo os jovens interessados em comportamento, música, sexo, atualidade
e entretenimento. No veículo, ela também escreveu para o caderno Cotidiano, e cobriu
eventos de moda. Além do periódico, a jornalista trabalhou para o Estado de São Paulo e
Yahoo.
Entre as suas produções, destaca-se o fanzine 02 Neurônio. Criado por ela e pelas
jornalistas Jô Hallack e Raq Affonso, o 02 nasceu em 1997 de maneira não planejada, mas
com o intuito de discutir questões do universo feminino. Como a maioria dos zines, ele era
elaborado manualmente - por meio de recortes e colagens - e reproduzido via cópias de xerox;
chegando a apresentar cinco edições, eles custavam R$ 1,00. Após dois anos neste formato, as
autoras readaptaram alguns conteúdos e publicaram o 02 Neurônio: Almanaque para garotas
calientes (1999).
Tudo começou numa fria noite paulistana (estamos escrevendo estilo “romance”),
quando Jô e Nina comiam um nhoque horrível no Longchamps (que, mais tarde, foi
apelidado de “o barzinho 02 neurônio”). Mesmo atrasada para o show do Mundo
Livre, elas começaram a fazer listas engraçadas em guardanapos. Surgia o embrião
do maior complexo jornalístico da década de 90: o fanzine 02 neurônio.
Já em sua cidade natal, Rio de Janeiro, Jô resolveu convidar sua amiga Raq para
participar do ambicioso projeto que – na verdade – não era mais do que uma
desculpa para falar mal dos homens. O que aconteceu nos meses seguintes foi que
elas lesaram, lesaram e não fizeram porra nenhuma. Mas dois acontecimentos
inusitados mudaram os rumos dos fatos...
Primeiro, uma delas levou um pé a bunda. Depois, a outra levou um pé na bunda.
(Não vamos falar quem foi para não ficar mal para elas!) Enquanto isso, a terceira só
se metia em roubadas. Munidas desta nova força chamada “dor de cotovelo
conjunta”, elas finalmente começara a escrever. Uma semana depois em 20 de junho
de 1997 estava pronto o primeiro 02 neurônio lançado em grande estilo.
(HALLACK, LEMOS, AFFONSO, 1999, p.08-09)

Com o lançamento do almanaque, a parceria entre as jornalistas permaneceu e elas
inauguraram um site e um blog do 02 Neurônio. As escritoras também foram convidadas a
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assinar uma coluna quinzenal no caderno Folhateen com o mesmo teor e nome do zine. Além
do primeiro livro, foram publicados mais dois almanaques, um guia sobre o Rio de Janeiro e
São Paulo, um livro sobre como enlouquecer seu homem, e uma última obra com os melhores
textos e alguns inéditos comemorando os 10 anos do 02 Neurônio.
Com abordagens desconstruídas sobre assuntos femininos e feministas, que, até então,
não eram tratados dessa forma nas mídias brasileiras, as autoras ganharam espaço ao longo
dos anos. Devido a trajetória saindo da publicação feita manualmente, passando pela era
digital – por meio do blog, o que era um avanço para a época –, o trio alcançou outros meios
de comunicação. Elas foram roteiristas de programas de TV, produziram dois curtasmetragens e programas de rádio, e participaram de um canal com podcasts sobre o 02
Neurônio (HALLACK, 2007)45.
Em 2001, com a constatação de que parte do público da revista Trip era composto por
mulheres, o editor Paulo Lima e o diretor editorial Fernando Luna, começaram a desenvolver
um magazine feminino – Tpm –, que pudesse abarcar essas leitoras. Com a escolha dos
membros da redação, Nina Lemos foi convidada a fazer parte do grupo, por produzir o 02
Neurônio que, naquele período, ganhava certo prestígio entre as mulheres vistas como
modernas (BENATTI, 2005). De acordo com Benatti (2005),
Lemos começou como Redatora Chefe, depois passando a Repórter Especial. Ela
explica esta mudança por se identificar mais com o trabalho de repórter. Como
Redatora Chefe ela tinha uma responsabilidade com o fluxo de organização da TPM
e ela não estava satisfeita. Seu foco de atuação era a redação da seção Badulaque e
reportagens especiais da revista, sendo o principal expoente do humor característico
da TPM (BENATTI, 2005, p.149).

Responsável pela edição e reportagem do Badulaque e de outros conteúdos do
periódico, na condição de repórter especial nos últimos 15 anos, a jornalista afirmou em uma
entrevista de 201046 nunca ter pensado que se tornaria uma pessoa que fosse escrever para
mulheres e que esse nunca foi o seu plano; Nina Lemos achava que seria jornalista política.
De acordo com a autora, ela não pensa se está escrevendo para mulheres especificamente;
apenas escreve, mas acredita que essa “noção” já está introjetada. Na entrevista concedida no
dia 23 de fevereiro de 2017, Nina declarou que:
Desde 2000 escrevo para mulher, é minha paixão, minha militância. Eu vivo ligada
no que acontece no Brasil (até demais, acho) e ver de longe dá uma perspectiva
diferente. Tipo, aqui [Berlim – Alemanha] a gente anda na rua sozinha com a roupa
que quiser, ninguém acha que você é velha porque passou dos 40... tudo isso me fez
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ver mais e mais como o Brasil é machista, classista, racista e ter vontade de ajudar a
mudar isso. (LEMOS, 2017, [grifo nosso])

Nesse sentido, os assuntos produzidos para Tpm foram fonte de inspiração para suas
produções fora desse cenário. Na edição de agosto de 2007, em parceria com Isabel
Marcondes, foi produzida uma reportagem sobre as senhoras guerrilheiras que, quando mais
novas, participaram do movimento de resistência à ditadura militar47. Ruminando o assunto e
problematizando sobre quais seriam as lutas da juventude atual, a autora escreveu a obra A
Ditadura da Moda (2009)48. Casando as suas ideologias com a sua forte ligação com a moda um dos temas mais explorados por ela dentro da seção –, o romance apresenta a vida de
Ludmila, jovem que trabalha como editora de moda e é filha de um guerrilheiro morto nos
porões da ditadura.
Dentre as suas características enquanto sujeito, a autora é feminista assumida e afirma
que o feminismo é uma parte importantíssima dela e da sua construção como pessoa. Em suas
publicações nas redes sociais, blogs e no Badulaque, este caráter ganha destaque em suas
pautas; o próprio cenário da revista em que Nina estava inserida dizia sobre esse viés de lutas,
liberdade e igualdade de gênero. No entanto, após a publicação de uma matéria sobre o tema
na Tpm em 2013, duas cartas foram dirigidas à jornalista por meio de um blog intitulado
Feministas Radicais comentam Textos Liberais. Nos conteúdos, foram frisadas questões
presentes no texto consideradas pelas remetentes como “equivocadas”, bem como uma delas
apontava Nina como uma mulher que falava de um lugar privilegiado perante as outras. Este
episódio aponta que o assunto ainda é pauta de muitas discussões e que não há uma visão
uniforme sobre a questão, o que potencializa a sua construção diária.
A jornalista escreve atualmente para o seu blog Nina lemos – mas não entendemos,49
espaço em que discute questões muito similares às trabalhadas em Badulaque nos últimos
anos. No blog, ela apresenta aos leitores o seu cotidiano, fala sobre direitos e lutas femininas e
feministas, comenta sobre a política nacional e, muitas vezes, ressalta as diferenças entre o
Brasil e a Alemanha. Morando em Berlim desde 2013, Nina lançou o blog Loucos por Berlim
em novembro de 2016;50 o conteúdo que antes era pautado assiduamente no primeiro blog da
autora sobre a cidade, passou a ser o eixo central do novo website. Neste, a jornalista busca
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contextualizar suas vivências e apresentar um guia de sobrevivência na cidade alemã. Por fim,
há oferta de diferentes serviços como, por exemplo, visitas guiadas por Berlim, consultoria de
viagem e consultoria de moda de acordo com produtos e tendências da metrópole
cosmopolita. Em agosto de 2017, Nina Lemos estreou mais um blog no UOL Estilo; segundo
a descrição da página, ele é “um espaço para falar sobre a vida das mulheres com mais de 40
anos, comportamento, relacionamentos, moda. E também para quebrar preconceitos, criticar e
rir desse mundo louco”51.
Nessa sequência, entre as várias apresentações de quem é Nina Lemos – exposta em
suas redes sociais e blogs -, alinhavada ao que buscamos compreender sobre a configuração
do Badulaque e, consequentemente, a presença da autora dentro da seção, a frase que
possivelmente sintetiza a autora é a seguinte: “Jornalista e escritora que mistura emoção com
trabalho o tempo todo”52. Como ela ressaltou na entrevista do dia 27 de fevereiro de 2017, “é
tudo meio misturado aqui, vida pessoal e profissional”.
Desse modo, os ingredientes de Badulaque ao serem distribuídos, colados, cortados,
montados e descartados configuram uma mistura que lhe é própria. Estes elementos
apresentam uma estética que condiz com a vida cotidiana das leitoras, ao apresentarem
símbolos - gráficos e textuais - relacionados ao humor, à moda, ao novo, ao tempo presente,
ao moderno e aos estilos e tendências. Intrínseco a essa produção, está a figura da jornalista
Nina Lemos, que além de responsável por aquelas páginas, se insere como personagem. Os
fragmentos e retalhos que constituem a identidade de Nina Lemos são frutos de suas
superstições, experiências, costumes, trabalhos, militância. Destarte, ao ser brasileira e residir
na Alemanha, seus modos culturais se harmonizam com os modos daquele país (COELHO,
1997), transparecendo assim, a ideia de um “sujeito híbrido”; e que, possivelmente, pode ter
sido refletido nas páginas de Badulaque, visto que os elementos dessa outra cultura poderiam
ser manifestados enquanto fonte criativa ou apenas cruzados com aspectos multifacetados da
jornalista.
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2. AS MISTURAS DO CONTEXTO TEMPORAL
Ao abrirmos duas páginas – dentre seis – do último Badulaque, presente na edição
#171 da revista Tpm de dez. 2016/ jan. 2017, encontramos três textos; “2016: o ano que
merece o Jabuti de melhor ficção”, “Ter que dar letra para músico machista” e “Precisamos
muito falar sobre ageísmo”. Para além dos textos, o layout é estampado com um fundo lilás
marcado com manchas brancas, bolas prateadas de decoração natalina aparecem ao lado das
fotos dos políticos Donald Trump, Michel Temer e João Dória - todos com rabiscos azuis por
cima dos olhos. Ainda há a imagem da cantora Karina Buhr sentada sobre uma boca
escancarada em preto e branco, com um braço por detrás de ambos, além do recorte de um
rosto que chora ao final da lauda.
Como já destacado neste trabalho, o Badulaque é um conjunto de elementos mixados;
seja em relação às suas páginas que flertam com diferentes técnicas de produção artística, até
a abordagem de pautas que falam sobre assuntos plurais, mas que ocupam o mesmo espaço e
hierarquia. Pensar a seção sobre o prisma da mistura – e de conceitos associados a ela –, nos
possibilita compreender, situar e problematizar o que está dado dentro de suas páginas. A
seção é composta por retalhos visuais e textuais, além de contar com a atuação jornalística de
Nina Lemos – ela é a responsável por organizar e combinar fragmentos individuais,
cotidianos e jornalísticos para produzir novas formas de interação, linguagem e sentidos.
Assim, essas múltiplas combinações dizem muito sobre a montagem ou, porventura, a
desmontagem deste espaço.
Segundo Peter Burke (2010, p.49), nos séculos XVI e XVII “mistura, ‘miscelânea’ ou
‘mixórdia’ era visto como desordem”. Ainda de acordo com o autor, a palavra “mistura” quase
sempre esteve ligada aos processos de misturas religiosas e linguísticas. Atualmente,
“mistura” corresponde à junção de vários elementos; além disso, o termo está frequentemente
relacionado aos princípios químicos, representando a união de substâncias simples e
compostas. Por meio dessa combinação e de suas fases, ela também pode ser determinada
como uma mistura homogênea ou heterogênea.
A noção de mistura também está relacionada com a ideia de sincretismo. No âmbito da
linguagem, pode-se conceituar “[...] o sincretismo como o procedimento (ou seu resultado)
que consiste em estabelecer, por superposição, uma relação entre dois (ou vários) termos ou
categorias heterogêneas” (GREIMAS; COURTÉS, 1983, p. 426). Na contemporaneidade, ele
normalmente é associado às questões religiosas e representa a união e absorção de diferentes
doutrinas. Segundo Canclini (2011, p. XXVIII), “a intensificação das migrações, assim como
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a difusão transcontinental de crenças e rituais no século passado, acentuaram essas
hibridações e, às vezes, aumentaram a tolerância com relação a elas”.
O sincretismo religioso é popularmente praticado e reconhecido no Brasil. Vinculado
às práticas afro-brasileiras, ele representa as doutrinas que nasceram da mistura de crenças e
costumes trazidos pelos negros africanos, e que acabaram enraizados as outras religiões. Para
Burke (2010, p.67-68), “[...] o que começou como um mecanismo consciente de defesa se
desenvolveu com o passar dos séculos e se transformou em uma religião híbrida”.
Manifestado por meio de rituais como as festas do Divino Espírito Santo, a Lavagem do
Bonfim e a Congada, ele também pode ser reconhecido no culto de santos católicos pelo
Candomblé e Umbanda – como no caso de Santa Bárbara na figura de Iansã.
Retomando a descrição do Badulaque referido acima – mesmo que ela reflita apenas
uma amostra de um todo maior e complexo –, os elementos visuais e textuais daquele espaço
estabelecem uma relação às definições apresentadas. Enquanto “mistura”, os componentes
visuais mesclam-se de acordo com disposição que são colocados, o que a princípio pode ser
assimilado como formas desligadas e sem sentido. Trazendo o sincretismo para essa lógica –
com a leitura dos títulos, linhas finas e textos –, as imagens se renovam por meio daqueles
enunciados e dos discursos neles presentes, o que revela uma composição sincrética daquele
conteúdo.
Parte integrante desse conjunto de sentidos evocados pela mistura, outro termo que se
destaca é o “hibridismo” e seus derivados. A palavra “híbrido”, muitas vezes associada às
pesquisas na área biológica, foi empregada por Charles Darwin para designar os animais
concebidos através do cruzamento entre diferentes espécies; e também por Gregor Mendel
nos processos de hereditariedade e genética ao realizar experimentos que misturavam ervilhas
consideradas “puras” umas com as outras. Saindo do campo biológico, a expressão ganhou
uma nova roupagem nas ciências sociais ao ser explorada, principalmente, para designar os
estudos pós-coloniais e as demandas socioculturais.
Acompanhando o processo de transição do termo, hoje podemos observar os processos
de hibridização em diferentes âmbitos sociais, políticos e econômicos, assim como na questão
de miscigenação (BURKE, 2010). Os estudos de Burke (2010) não se detêm apenas nestes
contextos e são fundamentados na análise dos fenômenos híbridos dentro do campo cultural;
para o autor, são variados os objetos que se enquadram nesse segmento. Divididos em três
domínios, o primeiro engloba os artefatos considerados híbridos, como os projetos
arquitetônicos, os textos, as imagens e as mobílias. O próximo é relativo às práticas híbridas,
que podem ser visualizadas na música, na religião, na linguística, no esporte, nas festividades
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como o Carnaval etc. (BURKE, 2010). O último deles se estabelece nos povos vistos como
híbridos e, que, neste caso, “por razões religiosas, políticas ou econômicas se transferiram de
uma cultura para outra” (BURKE, 2010, p.36).
Considerando esta perspectiva de Burke (2010), o Badulaque como produto cultural
pode ser situado dentro das três categorias elencadas. Na qualidade de artefato híbrido, a
seção apresentou textos e imagens que conversam e interagem entre si, representando a
articulação daquele conteúdo, bem como situando o tempo presente, uma vez que pautava as
transformações socioculturais e os assuntos do cotidiano. É neste sentido que a seção se
enquadra na segunda categoria; mesmo que não simbolize uma prática híbrida, ao abordar
conteúdos como o Carnaval, música, esporte, religião, ela reforça os modos culturais e o seu
caráter pluralístico. Por sua vez, a última categoria não se delimita à seção, mas à sua
produtora; a jornalista Nina Lemos, enquanto sujeito, transita por diferentes cidades e países,
bem como culturas, apresentando essa dinâmica híbrida dentro do cenário da seção.
Considerando que parte dessa polissemia esteja ligada ao período contemporâneo e
evidenciando o Badulaque como um produto jornalístico que dialoga com uma sociedade
demarcada pelas novas tecnologias, culturas, relações, identidades, fronteiras, pluralidades
etc., a proposta deste capítulo é apresentar conceitos que possam embasar e articular o tempo
presente com o que está sendo elaborado dentro da seção. Redesenhando o modo de perceber
as características daquele espaço, buscaremos a noção de Pós-modernidade delineada por
Bauman (1999, 2001, 2003, 2004), assim como o entendimento de Jameson (1985, 2007)
sobre o período e o pastiche como uma de suas principais características.
Ainda sobre este viés, abordaremos o hibridismo cultural; apoiados em Hall (2003,
2011), o conceito será fundamentado na questão das identidades culturais e a sua
fragmentação; em Bhabha (1998), ele será vinculado ao caráter político; e, em Canclini
(2011), trabalharemos o emprego do conceito nas sociedades latino-americanas. Nesse
sentido, também trataremos de pontos como a globalização, o cosmopolitismo e o
multiculturalismo, assim como a cultura pop dentro do contexto contemporâneo.
2.1 A Pós-modernidade e o hibridismo cultural
A noção de pós-modernismo nasceu por meio das transformações artísticas ocorridas a
partir de 1950 e 1960. Naquele período, as mudanças eram rápidas e a mídia passava a ocupar
um papel central nos lares e cotidiano das pessoas. Todo esse cenário impulsionava
diretamente a criação de uma sociedade de consumo calcada nas mercadorias anunciadas.
Assim, inspirados nesse conjunto de manifestações, seus precursores buscavam se
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desvencilhar da estética moderna – ou modernista –, que, para eles, não mais enquadrava-se
no tempo e contexto social.
Com as modificações nas ciências, no cinema, na arquitetura, na música, na cultura e,
mais recentemente, na tecnologia, a concepção saiu do campo das artes e ganhou novas
dimensões; a ideia foi adaptada para uma esfera mais ampla, no qual diferentes autores
consideravam que a Modernidade havia chegado ao fim, e que o momento no qual estamos
inseridos atualmente pode ser compreendido como Pós-modernidade53. Segundo estes
pensadores, a Modernidade ao ser fundamentada no racionalismo, no conhecimento e na
primazia da técnica, resultou em regimes não democráticos, como o nazista e o fascista, além
de duas guerras com proporções mundiais. Estes fatos, para eles, indicam que tanto o período
quanto o ser humano falharam no que se propuseram.
Foi esse o contexto em que os vários movimentos contraculturais e antimodernistas
dos anos 60 apareceram. Antagônicas às qualidades opressivas da racionalidade
técnico-burocrática de base científica manifesta nas formas corporativas e estatais
monolíticas e em outras formas de poder institucionalizado (incluindo as dos
partidos políticos e sindicatos burocratizados), as contraculturas exploram os
domínios da auto-realização individualizada por meio de uma política
distintivamente “neo-esquerdista” da incorporação de gestos antiautoritários e de
hábitos iconoclastas (na música, no vestuário, na linguagem e no estilo de vida) e da
crítica da vida cotidiana [...] Em algum ponto entre 1968 e 1972, portanto, vemos o
pós-modernismo emergir como um movimento maduro, embora ainda incoerente, a
partir da crisálida do movimento antimoderno dos anos 60 (HARVEY, 2009, p. 44).

Ainda que vista como controversa por muitos, a Pós-modernidade considera a ruptura
do projeto Moderno e dos cânones estabelecidos; ela se sustenta na busca pelo fluxo de ideias,
interações e trocas. “Os eixos paralelos explodem em uma fragmentação de combinações de
signos, modelos e sistemas [...] as ligações duram apenas o quanto têm que durar, e as formas
se diluem continuamente em novas formas. Caleidoscópio.” (MARTINO, 2012, p.220). Os
pós-modernistas não negam o passado, mas passam a reapropriá-lo, originando novos
produtos e sentidos.
Dentro desse contexto, Fredric Jameson (2007), um dos expoentes da questão pósmoderna, considera que é “mais seguro entender o conceito do pós-moderno como uma
tentativa de pensar historicamente o presente em uma época que já esqueceu como pensar
dessa maneira” (JAMESON, 2007, p.13). As primeiras concepções do autor sobre o tema
começaram atreladas às questões do capitalismo pós-guerra. Ele considerava o Pós-
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“A emergência de novos caracteres formais na cultura, extensiva à emergência de uma nova ordem econômica
e social, ou seja, aquilo que foi sendo chamado de sociedade pós-industrial, de capitalismo tardio, multinacional,
sociedade das mídias ou do espetáculo, veio encontrar um ponto de referência relativamente consensual no
rótulo de pós-modernidade” (SANTAELLA, 2002, p.50).
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modernismo como um sintoma de deterioração dentro do Modernismo, no qual a solução
seria a concepção de um novo realismo (ANDERSON, 1999).
Com base nas concepções de Ernest Mendel (1982)54, Jameson passou a utilizar a
expressão “capitalismo tardio” como sinônimo de Pós-modernidade; o termo sinaliza as
transformações na lógica cultural promovidas por esta estrutura. Para o autor, a Pósmodernidade é o desdobramento cultural desse novo estágio do capitalismo - além de seu
maior sintoma e expressão -, e está ligada diretamente à questão da globalização. De acordo
com Perry Anderson (1999, p.66), as perspectivas de Jameson sobre o Pós-modernismo estão
ancoradas em cinco lances. Entre eles, o mais relevante é a percepção de que este momento
está além da questão estética e epistêmica; ele é o indício cultural de uma nova ordem de
produção.
A cultura necessariamente expandiu-se ao ponto de se tornar praticamente
coextensiva a própria economia, não apenas como base sintomática de algumas das
maiores indústrias do mundo [...] mas de maneira muito mais profunda, uma vez que
todo objeto material ou serviço imaterial vira, de forma inseparável, uma marca
trabalhável ou produto vendável. A cultura nesse sentido, como inevitável tecida da
vida no capitalismo avançado, é agora a nossa segunda natureza. (ANDERSON,
1999, p.67).

Conforme Anderson (1999, p.85), a abordagem do pós-modernismo sob a óptica de
Jameson, “[...] desenvolve pela primeira vez uma teoria da “lógica cultural” do capital que
simultaneamente oferece um retrato das transformações dessa forma social como um todo”.
Dentro dessa nova ordem, entre as suas principais características, Jameson (1985, p.18)
destaca o pastiche como “uma das práticas ou traços mais importantes da pós-modernidade”.
Visto como uma técnica de produção por meio da colagem ou da mistura de diferentes estilos
e características - diferente da paródia, valorizada no Modernismo -, o pastiche não tem como
objetivo a sátira, mas a transformação e mimese das obras artísticas e literárias.
Jameson (2007) encara esse estilo como algo problemático, uma vez que o pastiche
não cria, mas apenas repete – com uma roupagem diferente - o que estava sendo produzido
anteriormente no período moderno. As criações não estão abertas e nem podem ser criticadas,
dado que elas representam o “vazio” - a cópia exaurida. Para Jameson (2007, p.48), “[...] essa
mesmo modalidade estética hipnótica emerge como a elaboração de um sintoma do
esmaecimento de nossa historicidade, da possibilidade vivenciada de experimentar a história
ativamente”.
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O pastiche também foi apontado por Jair Ferreira dos Santos (1986) como um dos
aspectos desse período. Segundo o autor, “a arte agora é pastiche e ecletismo porque perdeu a
originalidade, não sabe mais criar” (SANTOS, 1986, p.69). Em sua perspectiva, no
Modernismo existe a obra/originalidade e no Pós-modernismo o processo/pastiche (SANTOS,
1986). De acordo com Sérgio Paulo Rouanet (1987),
num mundo em que não há mais uma norma hegemônica, e sim mil estilos
concorrentes, a imitação não se dá sobre o pano de fundo de um estilo padronizado
e, portanto, não tem uma intenção ulterior, satírica ou cômica. É o pastiche, a
imitação pela imitação. Donde o ecletismo do pós-modernismo, sua tendência a
saquear o "museu imaginário" dos estilos sucessivos, canibalizando o passado: a
história é substituída pelo historicismo, como a paródia é substituída pelo pastiche.
(ROUANET, 1987, p. 249-250)

Percorrendo outros caminhos, Zygmunt Bauman (1999), denomina “modernidade”
como o período histórico que teve início no século XVII através de uma sequência de
transformações nos âmbitos sociais, estruturais e intelectuais. Essas mudanças culminaram
inicialmente em um projeto cultural, o que posteriormente se desenrolou com o progresso do
Iluminismo e da ideia de uma vida social efetiva, e do fortalecimento de uma sociedade
industrial (BAUMAN, 1999). Na Modernidade, elementos como o Estado, as instituições e as
identidades sociais eram vistos como sólidos e duradouros. Com as mudanças promovidas
pelo capitalismo, esses códigos fixos se diluíram, enfraqueceram e fragmentaram. No entanto,
de acordo com Bauman (1999), o presente momento não representa uma ruptura com esse
período, mas um desdobramento dessa estrutura.
A pós-modernidade não significa necessariamente o fim, o descrédito ou a rejeição
da modernidade. Não é mais (nem menos) que a mente moderna a examinar-se
longa, atenta e sobriamente, a examinar sua condição e suas obras passadas, sem
gostar muito do que vê e percebendo a necessidade de mudança. A pós-modernidade
é a modernidade que atinge a maioridade, a modernidade olhando-se a distância e
não de dentro, fazendo um inventário completo de ganhos e perdas, psicanalisandose, descobrindo as intenções que jamais explicitara, descobrindo que elas são
mutuamente incongruentes e se cancelam. A pós-modernidade é a modernidade
chegando a um acordo com a sua própria impossibilidade, uma modernidade que se
automonitora, que conscientemente descarta o que outrora fazia inconscientemente.
(BAUMAN, 1999, p. 288)

Embora tenha empregado o termo “pós-modernidade” em algumas de suas obras e
falas, Bauman (2001), aprofundou seus estudos na expressão “modernidade líquida”. Um
líquido é aquilo que “flui ou corre, tomando sempre a forma do recipiente onde se
encontra”55. Ao explorar a flexibilidade da água, o autor reflete sobre a condição do mundo
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vigente, acreditando que ele é fluido, no qual tudo se adapta, se dilui e se transforma.
Considerado seu conceito fundamental, ele não é compreendido e/ou equivalente à noção de
Pós-modernidade; o termo contrasta a ideia de uma “modernidade sólida” e uma
“modernidade líquida”.
Diferentemente da sociedade moderna anterior, a que eu chamo de modernidade
sólida, que também estava sempre a desmontar a realidade herdada, a de agora não o
faz com uma perspectiva de longa duração, com a intenção de torná-la melhor e
novamente sólida. Tudo está agora sempre a ser permanentemente desmontado, mas
sem perspectiva de nenhuma permanência. (BAUMAN, 2003).

Com um viés crítico à condição sociocultural, a expressão sinaliza que “[...] como
todo fluido, não tem nenhum tipo de forma, está sempre se reestruturando [...] a ideia de
líquido deixa transparecer a noção de indeterminação da Pós-modernidade” (MARTINO,
2012, p.234). Essa falta de estrutura e uma forte dubiedade afetam e transformam os
paradigmas que antes estavam dados; as utopias, as instituições representativas, as
comunidades, as relações sociais, a noção de espaço-tempo. O maior sinal e sintoma desses
colapsos é o próprio sujeito, que passa a ser um indivíduo fragmentado e cercado por
incertezas.
A liquidez presente na sociedade perpassa a vida humana, uma vez que a lógica de
pertencimento a uma comunidade ou nação deixa de existir e passa a fazê-lo em relação ao
sentido de vida do próprio sujeito. É uma fase de busca de significados, de procuras do “eu”
interior; a identidade não é mais transmitida ou adquirida de um indivíduo para o outro, ela
nasce e se modifica diariamente por meio do contexto social. Segundo Bauman (2001, p.97),
“a busca da identidade é a busca incessante de deter ou tornar mais lento o fluxo, de
solidificar o fluido, de dar forma ao disforme”.
Nesse sentido, as relações também são afetadas, visto que “em um tempo líquido, as
ligações deixam de lado a linearidade direta para ganhar novas configurações. A duração do
vínculo afetivo se altera, reduzida a um mínimo, ao mesmo tempo em que a quantidade de
ligações aumenta” (MARTINO, 2012, p.234). Para Bauman (2004), esses novos “laços” são
chamados de “conexões”, no qual sinalizam a facilidade dos diferentes vínculos sociais serem
“conectados” e “desconectados” neste período. Como salienta o autor, são incontáveis as
conexões disponíveis, levando o sujeito a não se importar com o fato de que entre elas
algumas sejam fracas e quebradiças, uma vez que ele sempre terá a sua disposição mais e
mais acesso a todas elas (BAUMAN, 2004).
Da mesma forma, a identidade do sujeito neste período e suas implicações são temas
que atravessam os estudos de Stuart Hall (2011). Para o autor, as identidades modernas, antes
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incorporadas pelo sujeito, o norteavam como indivíduo social; com as transformações no
século XX, as velhas identidades foram fragmentadas (HALL, 2011). Essas alterações
implicaram em um “duplo deslocamento – descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no
mundo social e cultural quanto de si mesmo [...]” (HALL, 2011, p.09). Dentro deste contexto
de intensas alterações que fomentam uma “crise de identidade” do sujeito, o autor salienta que
somos forçados a questionar se não seria o momento atual que está sendo modificado (HALL,
2011).
Para elucidar esses deslocamentos, Hall (2011, p.10-13) caracteriza três perspectivas
de identidades do sujeito. O “sujeito do Iluminismo” era fundamentado na razão; ele nascia
com um núcleo interior unificado que o acompanhava ao longo da vida e, desse modo, sua
identidade permanecia constante e imutável. O “sujeito sociológico” apresentava o mesmo
núcleo interior, mas este não era independente. Para ser formado o “eu”, o indivíduo
necessitava estabelecer relações e trocas – “valores, sentidos e símbolos” -, com as outras
pessoas. Essa concepção era fundamentada na interação entre partes, aumentando, assim, o
que ele transmitia culturalmente como parcela daquele cenário e o que ele guardava dessa
estrutura dentro do “eu”. Por último, o “sujeito pós-moderno” é aquele que não tem uma
identidade “fixa, essencial ou permanente”. O que antes era unificado e seguro no “eu”, se
desdobra em diferentes identidades que são modificadas constantemente dentro de um único
ser.
Do mesmo modo, essa identidade do “eu” está conectada a ideia de pertencimento
cultural a um determinado lugar. As identidades culturais nacionais equivalem a um sistema
de representação e de produção de sentidos para o sujeito. Por meio das tradições, histórias
sobre aquele determinado lugar, feriados nacionais, memória coletiva, valores e normas,
eventos simbólicos, mitos, entre outros, os vínculos com aquela nação são mantidos e
atualizados (HALL, 2011). Assim, “até pouco tempo, falar de identidade era falar de raízes,
isto é, de costumes e territórios, de tempo longo de memória simbolicamente densa. Disso e
somente disso estava feita a identidade” (MARTÍN-BARBERO, 2006, p.61).
Na Pós-modernidade, algumas identidades nacionais buscam recuperar e/ou manter o
que está enraizado em suas culturas; o que pode ser denominado de “Tradição”, de acordo
com Hall (2011). Outras identidades admitem que devido aos diferentes fatores históricos e
sociais, elas não voltaram a ser mais “puras” (HALL, 2011). Estas são nomeadas de
“Tradução” e caracterizam as identidades que são levadas junto ao seu povo quando este
migra de seu território. Tais sujeitos preservam os laços com seus locais de origem, mas
acreditam que não voltaram a estes espaços; assim, nos novos lugares, eles convivem com as
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tradições ali presentes, mas não as incorporam. Essas pessoas portam todos os aspectos
culturais pelos quais foram apresentados anteriormente e transmitem de geração para geração,
porém, nunca são reunidos (HALL, 2011).
Neste contexto, os indivíduos que passam por situações de dispersão de seus territórios
e que se enquadram nesse movimento de “Tradução” transitam entre as suas próprias culturas
e aquelas que a eles são apresentados. Estes sujeitos têm a possibilidade de se aproximarem,
adaptarem, negociarem, assimilarem ou recusarem os outros segmentos culturais; no entanto,
estão inseridos na ideia de pertencimento às culturas híbridas (HALL, 2011). Na visão de Hall
(2003), esse segmento cultural não representa um sujeito que transita entre o “moderno” e o
“tradicional”, ele simboliza a ideia suscitada pela tradução cultural.
De acordo com Hall (2011, p.90), “as culturas híbridas constituem um dos diversos
tipos de identidade distintivamente novos produzidos na era da modernidade tardia”. Esses
processos nos quais perpassam os sujeitos - sejam aqueles que deslocam-se de sua cultura
para outra ou os que vivem na ambivalência entre culturas -, não se dão sobre um plano
harmônico; eles são fruto dos embates e das contradições - o que, consequentemente, pode ser
considerado próprio da natureza desses movimentos híbridos. Para Burke (2010, p.77), essas
“trocas” entre os indivíduos resultam em diferentes reações como a “aceitação, rejeição,
segregação e adaptação”.
Nessa perspectiva, analisando a hibridação como resultado de conflitos e das
negociações culturais, Homi Bhabha (1998) emprega o hibridismo “para descrever processos
interétnicos e de descolonização” (CANCLINI, 2011, p. XVIII). Refletindo sobre esses
processos, o termo, neste caso, assume uma visão crítica aos traços e discurso colonial. Em
seus argumentos, o autor defende que os povos colonizados, ao impugnar o discurso dos
colonizadores, inevitavelmente apresentam suas culturas, algo que origina novas
características entre as duas e produz um discurso híbrido (BHABHA, 1998); além disso, essa
prática fortalece a resistência daquele povo contra o colonizador.
Conforme Bhabha (1998, p. 165), “o hibridismo é uma problemática de representação
e de individualização colonial que reverte os efeitos da recusa colonialista, de modo que
outros saberes ‘negados’ se infiltrem no discurso dominante e tornem estranha a base de sua
autoridade [...]”. Ainda que esse hibridismo aconteça, ele não é fruto do desejo e da
necessidade de trocas e interações culturais entre o colonizador e colonizado. Pelo contrário,
ele nasce por meio do enfrentamento e da oposição. Destarte, Bhabha (1998) acredita que
“ver o cultural não como fonte de conflito – culturas diferentes – mas como o efeito de
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práticas discriminatórias – a produção de diferenciação cultural como signos de autoridade –
muda seu valor e suas regras de reconhecimento” (p.166 [grifo do autor]).
De acordo com Hall (2011, p.91),
algumas pessoas argumentam que o “hibridismo” e o sincretismo – a fusão entre
diferentes tradições culturais – são uma poderosa fonte criativa, produzindo novas
formas de cultura, mais apropriadas à modernidade tardia que às velhas e
contestadas identidades do passado. Outras, entretanto, argumentam que o
hibridismo, com a indeterminação, a “dupla consciência” e o relativismo que
implica, também tem seus custos e perigos. (HALL, 2001, p. 91)

Como exemplo da divergência causada pela ideia de hibridismo cultural, o livro de
Salman Rushdie (1991), Versos Satânicos,56 sobre a combinação entre “a migração, o Islã e o
profeta Maomé” (HALL, 2001, p. 91), causou furor entre os fundamentalistas iranianos e
muçulmanos britânicos. Na defesa do hibridismo entre as culturas representado em seu livro,
Rushdie salientou que a obra “celebra o hibridismo, a impureza, a mistura, a transformação,
que vêm de novas e inesperadas combinações de seres humanos, culturas, ideias, políticas,
filmes, músicas [...]; é uma canção de amor para os nossos cruzados eus” (RUSHDIE, 1991,
apud HALL, 2011, p.92).
Nesse sentido, assumindo uma visão mais otimista do que Hall (2003, 2011) e Bhabha
(1998), Néstor García Canclini (2011) aborda a ideia de “culturas híbridas” para situar a
condição das culturas latino-americanas na contemporaneidade; nestes locais a tradição ainda
existe, mas a modernidade também está presente – e ainda “não terminou de chegar” -, com o
uso e propagação das tecnologias (CANCLINI, 2011). Nesse jogo de oscilação entre o
moderno, a cultura e a política - e as tensões produzidas nesses âmbitos -, um dos focos do
autor está nas fronteiras entre o entre o artesanal e o industrial, o culto e o popular, o escrito e
o visual nas mensagens midiáticas (CANCLINI, 2011).
Desde sua origem, a América Latina esteve marcada pelos processos de hibridação57
promovidos pelas interações culturais, migrações, mestiçagens e sincretismos. Esse cenário
híbrido pode ser observado na ocupação urbana e na rua como local de tensão entre esses
processos tradicionais, locais e nacionais; esse espaço vem sendo ocupado e reapropriado por
diferentes atores sociais. Considerando esses ambientes, Canclini (2011) salienta os
monumentos como fonte dessa perspectiva; antes abastecidos de simbologia, hoje dividem o
ambiente ocupado com outras representações culturais e representativas - eles demarcam o
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passado, mas estão misturados com as novas configurações da cidade, por exemplo. “[...] Os
monumentos abertos à dinâmica urbana facilitam que a memória interaja com a mudança, que
os heróis nacionais se revitalizem graças à propaganda ou ao trânsito: continuam lutando com
os movimentos sociais que sobrevivem a eles” (CANCLINI, 2011, p.301).
Na análise de Canclini (2011, p. 284), são explorados “três processos fundamentais
para explicar a hibridação”. O primeiro, diz respeito ao processo de “descolecionamento”. A
noção de descolecionar perpassa “a formação de coleções especializadas de arte culta e
folclore [...] um dispositivo para organizar os bens simbólicos em grupos separados e
hierarquizados” (CANCLINI, 2011, p. 302). Antes, essas compilações já estavam pautadas em
espaços e representações específicos – as cultas se destinavam aos museus e bibliotecas, as do
folclore eram por meio dos objetos e povos -; atualmente, essas noções flutuam e se misturam.
Com as novas tecnologias e ampliação dos dispositivos de reprodução como as
fotocopiadoras, videocassetes, videoclipes e videogames, essas fronteiras ficam ainda mais
apagadas e convergentes (CANCLINI, 2011).
A coexistência desses usos contraditórios revela que as interações das novas
tecnologias com a cultura anterior as torna parte de um processo muito maior do que
aquele que elas desencadearam ou manejam. Uma dessas transformações de longa
data, que a intervenção tecnológica torna mais patente, é a reorganização dos
vínculos entre grupos e sistemas simbólicos; os descolecionamentos e as hibridações
já não permitem vincular rigidamente as classes sociais com os estratos culturais.
(CANCLINI, 2011, p.309)

O segundo deles sustenta-se na ideia de “desterritorializar”. Além da população
nativa, há nos centros urbanos habitantes que vieram de outras cidades, estados, regiões e
países. O atravessamento do próprio sujeito pelos locais no qual ele se estabelece faz com que
suas identidades e representações culturais sejam enriquecidas e hibridizadas. Essas misturas
são nítidas no cinema, na música, nos produtos midiáticos como os programas de rádio e
telenovelas, no teatro (CANCLINI, 2011). No entanto, “os cruzamentos intensos e a
instabilidade das tradições, bases da abertura valorativa, podem ser também – em condições
de competição profissional – fonte de preconceito e confrontos” (CANCLINI, 2011, p.326).
O último processo tem como foco os “gêneros impuros”; evidenciados pelos grafites e
quadrinhos, estes “são práticas que desde seu nascimento abandonaram o conceito de coleção
patrimonial. Lugares de interseção entre o visual e o literário, o culto e o popular, aproximam
o artesanal da produção industrial e da circulação massiva” (CANCLINI, 2011, p.336). Os
grafites, por exemplo, configuram a visão da cidade e a difusão de ideias e protestos; ao
expressarem sua arte, os grafiteiros representam a voz da população e dos territórios não
pautados pela grande imprensa. Outro exemplo é o caso dos quadrinhos, que potencializam a
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mistura entre o jornalismo, a literatura, as imagens e o tempo. O quadrinista ao trazer para
suas histórias os personagens multifacetados, reproduz o nosso cotidiano imbricado com as
configurações do passado (CANCLINI, 2001).
As hibridações descritas [...] nos levam a concluir que hoje todas as culturas são de
fronteira. Todas as artes se desenvolvem em relação com outras artes: o artesanato
migra do campo para a cidade; os filmes, os vídeos e canções que narram
acontecimentos de um povo são intercambiados com outros. Assim, as culturas
perdem a relação exclusiva com seu território, mas ganham em comunicação e
conhecimento. (CANCLINI, 2011, p.438)

Dentro desse contexto, como ressaltou Burke (2010, p.14), um “grupo de teóricos do
hibridismo, eles mesmos muitas vezes de identidade cultural dupla ou mista” – que tem, entre
eles, nomes como Hall, Bhabha e Canclini, figuras que nos apoiamos na discussão do tema –;
transita pelos espaços e processos híbridos, além de refletir precisamente essa perspectiva.
Stuart Hall era jamaicano, mas passou grande parte da sua vida pessoal e profissional na
Inglaterra, Homi Bhabha é indiano, trabalhou na Inglaterra e atualmente está nos Estados
Unidos, e por fim, Néstor García Canclini, argentino radicado no México.
Desse modo, a cultura agrega as artes, condutas, crenças, hábitos, leis e valores de
uma sociedade. Com a globalização e as novas tecnologias, as culturas estão sendo afetadas e
transformadas, originando em sociedades e identidades culturais diferentes das anteriores.
Fatores como o fluxo de intercâmbios, comunicação e migrações distintas, também
influenciam nessa dinâmica. Segundo Martino (2012), a “realidade é vista como um fluxo não
linear de interações, sem limites de tempo ou espaço. As culturas se reapropriam
constantemente; tradição e novidade estão juntas entre atritos, convergências e rupturas” (p.
219). O resultado dessas transformações são as mais amplas e dinâmicas sociedades.
2.1.1 Uma nova perspectiva cultural para um novo tempo
O cenário pós-moderno transita dentro de uma lógica cultural pautada nas mercadorias
anunciadas, nas tecnologias de comunicação e informação, nas novas formas de circulação, no
descentramento do sujeito, entre outros fatores. Influenciando diretamente nos modos
culturais dos povos e de como eles se anunciam, recombinam, hibridizam e se transformam,
estes aspectos dizem sobre a complexidade de eventos que perpassam o mundo
contemporâneo. Nesse contexto, diferentes processos vêm transformando a dinâmica cultural;
entre eles, destaca-se a globalização e, consequentemente, seus efeitos.
Conforme Hall (2003), como fenômeno, a globalização não é algo novo; suas
primeiras formas podem ser observadas a partir das explorações e conquistas europeias nos

54

séculos anteriores, no qual houve a construção de mercados econômicos mundiais (HALL,
2003). Com o aumento da interação entre os países, a partir de 1970 – até os dias atuais –, a
globalização assumiu novas perspectivas. Os mercados financeiros junto ao trânsito de
moedas, novas tecnologias, indústrias culturais, nova ordem de produção e de consumo, entre
outros aspectos, proporcionaram que o processo da globalização se acentuasse (HALL, 2003,
p.58).
A globalização ao ser visualizada dentro de uma esfera mundial produz um falso
entendimento de que ela se dá de forma uniforme, bem como alcança as mesmas proporções
em todos os territórios (HALL, 2003). No entanto, como ressalta Hall (2003, p.59), a
globalização “[...] continua sendo um sistema de desigualdades e instabilidades cada vez mais
profundas, sobre o qual nenhuma potência – nem mesmo os Estados Unidos, que é a nação
mais poderosa em termos econômicos e militares da terra – possui o controle absoluto”.
Mesmo se tratando de um processo excludente e desproporcional, em determinados pontos, a
globalização possibilitou a transformação de diferentes sociedades, o que viabilizou a
inserção destas dentro de uma lógica de partilhas umas com as outras.
Além de modificar os fluxos e negociações econômicas, a globalização sustenta a
integração entre os diferentes povos, se apresentando, também, como um processo social. De
acordo com Anthony Giddens (1991, p.60) a “globalização pode assim ser definida como a
intensificação das relações sociais sem escala mundial, que ligam localidades distantes de tal
maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de
distância e vice-versa”. Assim, com o avanço econômico e sua influência direta no
desenvolvimento e propagação tecnológica, a troca de informações entre as sociedades, bem
como a rapidez em seu alcance, resultaram em uma das características mais evidentes da
globalização cultural e da Pós-modernidade, a diluição da noção de espaço-tempo.
Os sujeitos e, consequentemente, os seus modos culturais, antes afastados e divididos,
passam a interagir uns com os outros, mesmo que separados por milhares de quilômetros de
distância. Esses novos “laços sociais” combinados às trocas simbólicas, tendências sociais,
comunidades virtuais etc., acarretam nessa mudança, uma vez que as sociedades passam a
viver sobre uma nova ordem de comunicação e compartilhamento. Conectados de diferentes
formas, “as noções de proximidade e de distância se transformam radicalmente” (ORTIZ,
2000, p.77); dessa maneira, as identidades culturais - vistas como um sistema de significação
– estão sendo descentradas, visto que coexistem sobre um mesmo plano e a influenciam umas
as outras.
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Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, lugares e
imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de
comunicação globalmente interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas
– desalojadas – de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e parecem
“flutuar livremente”. (HALL, 2011, p.75 [grifo do autor])

Como ressaltado, antigamente as identidades eram quase sempre vistas dentro de uma
grande identidade nacional, esta sendo delimitada, bem articulada e fixa. A identidade do
sujeito estava condicionada ao “pertencimento” daquele território e as convergências culturais
daquela nação. Atualmente, essas identidades são observadas de maneira mais ampla dentro
de uma esfera global. O que está em crise não é a questão nacional, mas, como no período
atual, nos inserimos dentro dessa nação, como nos enquadramos em outras identidades, bem
como nos articulamos com as demais culturas.
Renato Ortiz (2000, p.69) acredita que o problema das identidades seja mais relevante
nos dias atuais “do que há 30 anos”, por exemplo. Conforme o autor, estamos inseridos em
um contexto mundial que sofre mudanças em suas estruturas em um ritmo intenso devido às
mais recentes tecnologias, principais elementos da globalização nas últimas décadas. Tal
como Hall (2011), Ortiz (2000) considera que a questão das identidades está diretamente
ligada à globalização. Segundo o autor, a globalização é “[...] um processo de integração
diferenciado, desigual, mas de integração, e nesse processo as identidades se afirmam em
contraposição a esse movimento integrador” (ORTIZ, 2000, p.69). Assim, a discussão sobre
as identidades, para ele, “é quase que um reforço da tese do desenvolvimento da globalização
e não o contrário” (ORTIZ, 2000. p.69).
Conforme Hall (2003, p.36), “como outros processos globalizantes, a globalização
cultural é desterritorializante em seus efeitos. Suas compressões espaço-temporais,
impulsionadas pelas novas tecnologias, afrouxam os laços entre a cultura e o ‘lugar’”. Novas
possibilidades nascem com a interação entre os povos; o que antes se concentrava na ideia do
local, passa a ser vislumbrando dentro de uma ordem global. Ao se aproximarem e
interpretarem as outras culturas, os sujeitos não visualizam apenas a cultura no qual estão
inseridos, mas uma cultura global que diz sobre um modo de estar no mundo.
Entrelaçado a questão da globalização econômica, social e cultural, o cosmopolitismo
desponta como um fenômeno ou um modo de ser – cosmopolita – que desconsidera as
fronteiras simbólicas entre as nações, evidenciando a ideia de um mundo que chega até nós
por meio das novas tecnologias de comunicação e de um sujeito pertencente ao todo. Por
meio da diluição das representações identitárias dadas anteriormente, nascem as identificações
globais, nas quais os indivíduos transitam entre os povos e territórios, não manifestando uma
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identidade fixa e localista, mas demonstrando características que reforçam a consideração e o
respeito por aquele determinado local e seu modo cultural; havendo, neste sentido, um
estreitamento entre os povos.
Está em jogo uma plasticidade sociocultural que se manifesta na capacidade de
transitar e, em situações específicas, de desempenhar o papel de mediador entre
distintos grupos e códigos. O cosmopolitismo pode ser interpretado como expressão
desse fenômeno que não é apenas espacial-geográfico mas um potencial de
desenvolver capacidade e/ou empatia de perceber e decifrar pontos de vista e
perspectivas de categorias sociais, correntes culturais e de indivíduos específicos.
(VELHO, 2010, p.09).

Conforme Renato Cordeiro Gomes (2014, p.15), a noção de “cosmopolitismo” tem sua
origem na antiga Grécia, no qual o filósofo Diógenes acreditava que a natureza humana estava
condicionada ao domínio da humanidade, o que qualificava o sujeito como um cidadão
universal, excedendo qualquer relação com o Estado. Ainda de acordo com o autor, o termo,
por meio do pensamento iluminista, passou a ser compreendido e visualizado como uma
moral cosmopolita, no qual todos os indivíduos são qualificados como cidadãos do cosmos
(GOMES, 2014).
Viver sob essa óptica e/ou ser um indivíduo cosmopolita transcende a divisão
territorial, culminando em mundo conectado e fundamentado na liberdade democrática. Com
base nas reflexões do filósofo Kwame Anthony Appiah, Silviano Santiago (2011), ressalta que
“na efervescência da globalização econômica, que excita a diáspora dos povos periféricos, o
cosmopolitismo se faz necessário por ter abraçado o amplo leque da legítima diversidade
humana”58. Essa multiplicidade de culturas diz sobre a inserção de todos os indivíduos dentro
de um quadro contemporâneo demarcado pelas identidades pluralistas e compartilhadas. De
acordo com Appiah (2013), “um diálogo intercultural cosmopolita é aquele em que nos
tratamos como cidadãos de um mundo compartilhado, e portanto dignos de respeito mútuo”59.
Ser um cidadão cosmopolita também está além dos atributos apontados – transitar por
várias culturas, não ser definido dentro de uma cultura específica, exercitar o respeito aos
demais, entre outras particularidades. Como destacado, na antiga Grécia a ideia de um
indivíduo cosmopolita já era empregada, assim como em outras épocas; no entanto, na
atualidade, esse sujeito apresenta características próprias do tempo presente. Acompanhando
as rápidas mudanças do cotidiano, o cosmopolita também é aquele indivíduo que se adapta
constantemente, transitando entre novos empregos, locais, modos de vida, estilos. Da mesma
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forma, ele é uma pessoa ligada ao novo e às ideias que o novo traz, seja na diversidade da
moda, das tendências, nas pluralidades sociais e nas tecnologias de comunicação.
Outro modo de contextualizar o cosmopolitismo é por meio das metrópoles
consideradas cosmopolitas como, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paris, Berlim,
Nova York; a elas é atribuída a ideia de uma territorialidade comum, na qual esses centros
urbanos dizem sobre a existência de várias culturas em um só espaço. Estes lugares ainda são
marcados por suas imagens amplamente difundidas pela mídia – em filmes, fotografias,
programas televisivos, reportagens, séries etc. –, propagando um “pertencer” e/ou um
“conhecer” tais espaços mesmo quando nunca se esteve em algum deles. Dessa forma, ainda
que o princípio do cosmopolitismo negue as balizas geográficas de um local, as cidades
cosmopolitas se diferenciam ao apresentar uma diversidade de grupos e etnias, bem como
espaços plurais em que a efervescência cultural está presente cotidianamente. Esses centros
apresentam e/ou sofrem influência dos diferentes povos que ali habitam, dispondo, deste
modo, de inúmeros costumes, etnias, modos de vestir, arquiteturas, religiões, línguas,
gastronomias, artes etc.
No contexto atual, as cidades cosmopolitas também podem ser visualizadas como
grandes centros urbanos que inspiram e/ou são conhecidos em grande parte do território
global. Nestes ambientes, os sujeitos estão rodeados por espaços históricos – museus, igrejas,
bibliotecas, praças – que marcam o passado daquele local; da mesma forma que o novo
invade e cerca a vida dessas pessoas, estando presente em suas atividades cotidianas. Estas
cidades são altamente tecnológicas, simbolizando a mudança e a inovação propagadas dentro
do período pós-moderno.
Embora haja a coexistência entre os indivíduos e seus modos culturais, eles também
estão inseridos em uma lógica da diferença e é neste ponto que o cosmopolitismo desponta. O
cosmopolitismo contemporâneo, mais do que afirmar um mundo sem barreiras geográficas,
sustenta as diferenças dentro desse cenário, seja na tentativa de desfazê-las ou de criticá-las
(MODOOD, 2013). Em outras palavras, ao encarar os grupos culturais como conjuntos
distintos e com necessidades sociopolíticas divergentes, há a garantia e valorização de que os
direitos que lhe cabem possam ser garantidos. A ideia da “diferença” dentro de uma esfera que
busca o respeito mútuo, ao encarar a disparidade com um viés positivo, passa-se a reconhecer
o outro também como um igual.
Presente no contexto pós-moderno e caminhando de modo paralelo ao que é apontado
pelo cosmopolitismo, a questão multicultural também se afirma no princípio da diferença.
Segundo Santos e Nunes (2003, p.33), “as versões emancipatórias do multiculturalismo
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baseiam-se no reconhecimento da diferença e do direito à diferença e da coexistência ou
construção de uma vida em comum além de diferenças de vários tipos”. Visto como um
movimento social em prol da pluralidade cultural, o multiculturalismo impugna a
homogeneização, opressão e exclusão de qualquer cultura sobre a outra; ele defende as
práticas culturais de modo abrangente, bem como se empenha na busca por formas de
convivência harmoniosa e negociação entre os grupos.
De acordo com Hall (2013, p.52), “multicultural é um termo qualificativo. Descreve as
características sociais e os problemas de governabilidade apresentados por qualquer sociedade
na qual diferentes comunidades culturais convivem e tentam construir uma vida em comum
[...]”. Sociedades multiculturais são aquelas onde há heterogeneidade cultural, “como, por
exemplo, os Estados Unidos da América, a Grã-Bretanha, a França, a África do Sul e a
Nigéria” (HALL, 2013, p.52). Elas não são particulares ao período atual, sendo visualizadas a
partir da expansão dos povos europeus nos séculos anteriores, bem como nas diásporas e
dispersões dos diferentes grupos étnicos; nestes novos locais, junto aos povos que ali habitam,
eles originam sociedades culturalmente divergentes (HALL, 2003).
O multiculturalismo diz respeito aos artifícios políticos assumidos na tentativa de
controlar os impasses relativos à diversidade cultural (HALL, 2003). Conforme Santos e
Nunes (2003), o multiculturalismo pode ser visualizado dentre três diferentes relações; o
mundo repleto de múltiplas culturas, um Estado-nação onde coabitam culturas diversas e “a
existência de culturas que se interinfluenciam tanto dentro como além do Estado-nação”
(SANTOS; NUNES, 2003, p.28). Como o multiculturalismo não é uma política ou doutrina
concreta, ele também assume diferentes concepções e sentidos como, por exemplo, o
multiculturalismo conservador, liberal, pluralista, comercial, corporativo, crítico, entre tantos
outros (HALL, 2003).
Ainda que bastante empregado, Hall (2003), com base em May (1999)60, aponta que a
ideia do multiculturalismo é extremamente refutada dentro das esferas mais conservadoras,
bem como por alguns liberais, modernizadores, antirracistas etc. Com concepções similares,
Santos e Nunes (2003) também salientam como esses grupos apresentam discursos contrários
ao que é proposto pelo multiculturalismo. Conforme apresentado por Stam (1997)61, e citado
por Santos e Nunes (2003, p.29), a título de exemplo, um dos argumentos utilizados é de que
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“o multiculturalismo seria uma ‘terapia para minorias’, destina a promover a auto-estima
destas em face de sua manifesta incapacidade de desempenho adequado no sistema educativo
e na sociedade”.
Dentro do cenário multicultural, bem como no contexto contemporâneo pós-moderno,
argumentos como este contradizem todas as políticas culturais desenvolvidas nos últimos
tempos no intuito de promover o direito e a igualdade perante os mais diversos grupos. Há
uma realidade multicultural que vai além das práticas e modos culturais, estendendo-se até os
grupos excluídos, as minorias e os movimentos sociais – como o feminista e o estudantil –,
que reforçam a necessidade do reconhecimento à diferença, assim como redefinem a dinâmica
multicultural e se apresentam nos discursos e pautas mundiais.
Nesse sentido, todo o cenário apresentado aponta para uma dinâmica contemporânea
que modifica as estruturas que já estavam dadas, possibilitando novos formatos, conteúdos,
misturas e hibridizações; ademais, sinaliza a necessidade de compreender o Badulaque dentro
de uma esfera ainda mais ampla. Em particular, o próximo tópico traz a dimensão da cultura
pop enquanto característica do nosso tempo; manifestando práticas e movimentos que marcam
uma vivência pop, e que são salientados através de produtos midiáticos que criam e recriam a
vida cotidiana.
2.1.2 A cultura pop no período contemporâneo
Retomando a descrição feita logo nas primeiras páginas deste capítulo, os elementos
ali mixados - edição #171 de dez. 2016/ jan. 2017 – além de refletirem sobre o presente,
dizem sobre um modo de ser e/ou estar neste tempo, seja como produto jornalístico que
demarca e utiliza elementos próprios da narrativa contemporânea, ou enquanto sujeito e sua
identidade – o caso da jornalista Nina Lemos. Entre as personalidades que estamparam o
layout das laudas, os políticos, mesmo com parte dos rostos tampados, são reconhecidos, uma
vez que fazem parte de um conjunto de imagens e referências difundidas pelos produtos
midiáticos que estão inseridos dentro da cultura pop.
Ao digitarmos a palavra “pop” no site de busca Google, os resultados possíveis
ultrapassam 1.800.000.000 em 35 segundos; respostas como “Pop music”, “Pop bonecos” e
“Figuras pop”, sintetizam a gama de possibilidades que o termo simboliza, bem como a
dificuldade e incerteza de caracterizá-lo. Frequente na cultura contemporânea e em seus
produtos, o termo desponta em diferentes contextos, desde em jornais e revistas para
caracterizar um estilo musical, até difundido em histórias em quadrinhos (VELASCO, 2010).
Conforme Thiago Soares (2013, p.01), “o termo pop tornou-se elástico, amplo, devedor de um
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detimento em torno de suas particularidades e usos por parte de pesquisadores das Ciências
Humanas”.
Originário da língua inglesa, o termo “pop” corresponde à abreviação da palavra
“popular”. Dentro do contexto inglês, essa denominação assume uma particularidade própria;
ela representa os produtos populares que são elaborados visando atingir as grandes massas,
bem como são produzidos conforme a ideia das indústrias da cultura (SOARES, 2013). Para
Soares (2013, p.06), “seria o que, no Brasil, costuma-se chamar de ‘popular midiático’ ou
‘popular massivo’. A título de exemplo, estamos falando de telenovelas, filmes produzidos
dentro dos padrões de estúdio, artistas musicais ligados a um ideário de indústria da música,
entre outros”.
A ideia do pop também estava articulada em 1950, na Inglaterra, com o início da pop
art. Naquele período, as narrativas escritas eram substituídas pelas imagens e seu poder de
circulação; assim, ao serem transmitidas via televisão e cinema, elas ganhavam o imaginário
da sociedade que as assimilavam como modelo de representação social (VELASCO, 2010). O
movimento trazia a arte para o cotidiano das pessoas ao vislumbrar os produtos populares –
muitas vezes menosprezados – como inspiração para criação de obras artísticas. Desta forma,
como mencionado no capítulo “1. Tpm, Badulaque e Nina Lemos”, o movimento ganhava
destaque ao se apropriar de imagens de grande circulação na mídia e as transformarem em
produtos que questionavam e ironizavam o que estava em destaque.
[...] a arte pop foi um dos movimentos centrais na arte inglesa e norte-americana,
firmando vários talentos, afetando diretamente o curso da arte posterior em todo o
mundo, e reconfigurando nosso entendimento da cultura do século XX. A arte pop
evitou a rigidez e/ou as censuras de algumas manifestações do modernismo em favor
de uma arte que era visual, verbal, figurativa e abstrata, criada e apropriada,
artesanal e produzida em massa, irônica e sincera. Era tão complexa e dinâmica
quanto o momento e os artistas que lhe deram vida. (McCARTHY, 2002, p.14)

Aliada ao movimento estava a questão da democratização da arte. Em meados do
século XX, o destaque neste ambiente cabia à estética tradicional; considerada clássica e de
elite, ela estava quase sempre inalcançável por grande parte da população. A pop art, ao
explorar os produtos populares midiáticos buscava desmistificar esse caráter, bem como
apresentar uma estética híbrida e cheia simbologia dentro da temporalidade em que ela estava
inserida. De acordo com Douglas Kellner (2001, p.70), “essa nova sensibilidade propugnava
as práticas culturais emergentes que se caracterizavam por, entre outras coisas, desfazer a
distinção entre arte nobre e não nobre, ao incorporarem nas formas estéticas uma vasta gama
de símbolos e imagens da cultura da mídia”.
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Na década de 1960, o movimento difundiu-se e ganhou novos palcos; assim, a pop art
chegou ao seu apogeu ao ser amplamente difundida nos Estados Unidos. Em todo o mundo,
artistas descobriam a corrente artística e criavam suas obras baseadas no contexto cultural da
época. Artistas como Richard Hamilton e Roy Lichtenstein, entre outros, passaram a ocupar
papel de destaque dentro da pop art. Não havia uma premissa de técnicas a serem aplicadas
durante a produção das obras; Hamilton empregava o uso de colagens, Lichtenstein utilizava
traços negros e de forte impacto em histórias em quadrinhos. Vale salientar que, mesmo com a
ausência de uma característica particular, todas as manifestações artísticas estavam baseadas
na ideia do consumo e da ressignificação das imagens e suas circulações.
[...] A “pop art” operava com signos estéticos de cores massificados pela publicidade
e pelo consumo, usando tinta acrílica, poliéster, látex, produtos com cores intensas,
fluorescentes, brilhantes e vibrantes, reproduzindo objetos do cotidiano em tamanho
consideravelmente grande fazendo referência a uma estética da sociedade de
consumo. (LIPPARD, 1998, p.16 apud SOARES, 2015, p.20)

Expoente desse movimento, o pintor e cineasta Andy Warhol destacou-se ao criar
obras em que celebridades – que também eram amplamente consumidas – e símbolos do
consumo daquele período, recebiam novas roupagens, cores, texturas e significados; passando
de objetos do cotidiano para arte (VELASCO, 2010). Empregando a técnica da serigrafia em
fotografias, as imagens produzidas por Warhol eram recriadas em diferentes tamanhos. Entre
seus trabalhos considerados ainda hoje ícones da pop art, destacam-se as produções
envolvendo as latas de sopa Campbell, as garrafas de Coca-Cola e os quadros de Marilyn
Monroe, Mao Tse-Tung, Elvis Presley, Elizabeth Taylor. Ademais, Warhol criou inúmeras
capas de discos para personalidades como Aretha Franklin, Liza Minnelli e John Lennon,
chegando à icônica capa do disco The Velvet Underground & Nico estampada com a
ilustração de uma banana.
Todo esse caráter da pop art salienta a sua inserção dentro de uma cultura pop marcada
pela questão mercadológica, no qual esses produtos questionavam, por meio de um humor
crítico, o consumismo exacerbado que se difundia em uma sociedade pós-guerra. Dentro da
lógica da cultura pop, movimentos como a pop art representavam toda uma geração que
buscava subverter um sistema que estava dado e não representava as demandas daquela
sociedade. De acordo com as considerações de Huyssen (2006),62 conforme sublinhado por
Velasco (2010, p.119), “o pop, nos anos 1960, não era apenas uma manifestação artística das
belas artes, mas um novo estilo de vida dos jovens que tinha a ver com o rock, o culto à
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rebeldia, o movimento hippie, as drogas e as manifestações ligadas às subculturas e culturas
underground”.
Esse estilo de vida estava além da quebra de paradigmas, evidenciando a legitimação
de que os produtos culturais permeavam a vida dos indivíduos, afetando as suas experiências
e práticas cotidianas (SOARES, 2015). A cultura que circunda o período contemporâneo cria,
recria, renova, repete, inova e difunde-se, integrando e norteando o cotidiano dos sujeitos;
com a proximidade das produções culturais com o dia-a-dia das pessoas, há a percepção do
mundo e dos espaços que estas ocupam através de outras perspectivas, originando novas
interpretações e significados, bem como as inserindo dentro de uma vivência pop. Para Jeder
Janotti (2015, p.54), a “cultura pop em nosso tempo passa por afirmar que o pop se
corporifica em práticas cotidianas que abarcam o modo como as expressões culturais são
propagadas enquanto algo da ordem do vivido, articulando circulação a vivências individuais
[...]”. A cultura pop se faz reconhecer ao transformar a realidade através da construção de
novas dimensões e facetas das imagens veiculadas anteriormente pela mídia, promovendo,
dessa forma, a projeção de práticas diferentes das que estavam dadas como, por exemplo, o
consumo e a representação social que passam a ser pautados na ideia do desejo e da
necessidade de ter e/ou ser aquilo que é exibido.
Nesse sentido, a gama de notícias, imagens, sons etc. que rodeiam a sociedade é
incalculável, bem como sintonizam os sujeitos dentro de uma esfera que exerce influência nas
suas opiniões políticas, identidade e no tempo de lazer. Os produtos televisivos, audiovisuais e
cinematográficos também demarcam os padrões de vida nos quais estes indivíduos devem
seguir, como a ideia de uma pessoa bem-sucedida ou não, entre outros modelos (KELLNER,
2001). Segundo Kellner (2001), esse movimento pode ser denominado pelo conceito de
“cultura da mídia” – de acordo com o autor, estamos inseridos dentro uma de uma cultura que
é difundida pelas mídias. Sistematizada de acordo com as premissas da produção de massa, a
cultura da mídia é vista como uma cultura comercial ao ambicionar alcançar o público
segmentado, o lucro e a audiência (KELLNER, 2001).
A cultura da mídia também fornece o material com que muitas pessoas constroem o
seu senso de classe, de etnia e raça, de nacionalidade, de sexualidade, de “nós” e
“eles”. Ajuda a modelar a visão prevalecente de mundo e os valores mais profundos:
define o que é considerado bom ou mau, positivo ou negativo, moral ou imoral. As
narrativas e as imagens veiculadas pela mídia fornecem os símbolos, os mitos e os
recursos que ajudam a construir uma cultura comum para a maioria dos indivíduos
em muitas regiões do mundo de hoje. A cultura veiculada pela mídia fornece o
material que cria as identidades pelas quais os indivíduos se inserem nas sociedades
tecnocapitalistas contemporâneas, produzindo uma nova forma de cultura global.
(KELLNER, 2001, p.09)
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A noção de um pertencimento global ou de “uma cultura comum”, nas palavras de
Kellner (2001), é uma das facetas da cultura pop que, por meio de suas fruições, possibilita
que os indivíduos sintam-se inseridos dentro de uma lógica de ser parte integral de uma
sociedade como um todo (SOARES, 2013). Um exemplo citado por Soares (2013) para
ilustrar esse contexto são os videoclipes que, “com suas narrativas e imagens disseminadas,
fornecem símbolos, mitos e recursos que ajudam a construir uma cultura comum para a
maioria dos indivíduos em muitas regiões do mundo, de forma transnacional e globalizante”
(SOARES, 2013, p.09). Esse ponto de vista, conforme Castro (2015), nem sempre é visto
como algo positivo ao se pensar acerca da cultura atual, sendo criticada por alguns autores
como um “processo de padronização cultural”, todavia há pesquisadores que compreendem o
pop enquanto “cultura dinâmica, produtora de novos significados e de novas sociabilidades”
(CASTRO, 2015, p.36).
De toda forma, os produtos culturais com base no pop são inovadores e incentivam
novas produções e releituras dos signos da sociedade; eles indicam a inserção dos indivíduos
enquanto produtores, mas também como receptores que interagem e decodificam. Nesse
sentido, o Badulaque, na qualidade produto midiático, ao explorar de modo criativo a
complexidade das experiências e imagens contemporâneas, trouxe narrativas e processos
comunicativos que lhe eram próprios, mas que também assumiram os preceitos dessa época.
Através da produção de sentidos evocados por meio de seus textos e layouts, a seção
ressignificou a forma de perceber as nuances e os movimentos existentes promovendo e
incentivando novas formas de interpretações e, consequentemente, de questionamentos e
críticas à realidade.
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3. METODOLOGIA E ANÁLISE
No início desta pesquisa, logo nas primeiras reuniões de orientação, alguns conceitos e
palavras-chave foram determinados a partir do nome “badulaque” e dos aspectos textuais e
visuais presentes em algumas edições observadas da seção. Entre essas perspectivas, uma das
palavras listadas foi “bricolagem” – a princípio, o termo despontou como uma noção a ser
considerada, uma vez que refletia sobre um modo de produção, em termos estéticos, similar
ao que estava sendo produzido e/ou visualizado nas páginas do Badulaque. Da mesma forma,
o vocábulo nos levava ao questionamento de como foi articulada essa possível bricolagem da
seção e qual foi o papel de Nina Lemos na qualidade de repórter e editora. Assim, no decorrer
das etapas desenvolvidas no Mestrado em Comunicação da Universidade Federal de Ouro
Preto, e com leituras mais abrangentes sobre o tema, a bricolagem – devido aos seus
diferentes empregos – se estabeleceu como uma peça relevante para pensar o futuro da
pesquisa que estava sendo elaborada.
O termo “bricolagem” provém do francês bricolage e denota os trabalhos manuais
realizados na criação de objetos por indivíduos amadores. A ideia popularizou-se e difundiuse nos Estados Unidos com a frase “do it yourself”63 – “faça você mesmo” –, com a finalidade
de incentivar as pessoas a produzirem artefatos, bem como a realizarem pequenos consertos
em suas casas sem a ajuda de um profissional. Enquanto prática, a lógica por detrás da
bricolagem é a não previsão do que será desenvolvido; durante o processo de produção, o
sujeito – na condição de bricoleur – se adequa aos materiais, fragmentos e utensílios que lhe
são ofertados, confeccionando algo novo. Essa composição não está desconexa das peças
utilizadas como base, visto que elas ainda podem ser identificadas, mas passam a ser
reinterpretadas no produto final.
As possibilidades da bricolagem estão além desse sentido mais usual – mas não
distante –, apresentando várias apropriações e analogias. No que se refere ao campo estético e
cultural, a bricolagem está presente no contexto das artes plásticas por meio de técnicas como
a assemblagem e a colagem; ambas ancoradas na utilização de múltiplos fragmentos e objetos
que, ao serem sobrepostos e/ou combinados, produzem obras repletas de novos significados,
podendo ser visualizadas em mais de uma dimensão. Ainda dentro desse cenário, há as
canções que são produzidas com diferentes ritmos, trechos de outras músicas e incorporam
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distintos instrumentos musicais, sinalizando, desta forma, um arranjo heterogêneo e uma
espécie de bricolagem.
A bricolagem também é visualizada na arquitetura não planejada de favelas, casas,
monumentos etc. Marcadas pela adaptação e pelo improviso, essas construções são elaboradas
por um indivíduo comum que as estruturam consoante às suas escolhas e aos materiais que
dispõe – muitos deles descartados. Para Paola Jacques (2001), esse sujeito pode ser
classificado como bricoleur, dado que “ao contrário do homem das artes (no caso, o
arquiteto), jamais vai diretamente a um objetivo ou em direção à totalidade: ele age segundo
uma prática fragmentada, dando voltas e contornos, numa atividade não planificada e
empírica” (JACQUES, 2001, p. 24-25).
Na esfera da comunicação, a bricolagem é explorada nas identidades visuais de
produções midiáticas como os jornais, as histórias em quadrinhos, as revistas, as propagandas
etc. O Badulaque pode ser enquadrado (e problematizado) dentro da lógica da bricolagem
visto que, enquanto produto jornalístico, exibiu uma construção visual fragmentada,
possibilitando uma leitura plural, bem como evocou uma série de discursos que variavam
conforme a interpretação de cada leitor. De acordo com Caetano e Tavares (2013, p. 134), os
produtos concebidos pela ideia de bricolagem implicam “[...] a retomada de unidades já
modeladas historicamente pela cultura, as quais, ao se integrarem, promovem novas conexões
de sentidos, nem sempre imediatos, uma vez que exigem identificação de relações entre
grandezas não evidentes no ato perceptivo”.
Dentro desse modo de perceber a bricolagem, um dos seus usos mais reputados está na
antropologia e foi empregado por Claude Lévi-Strauss (1989) para defender a noção de uma
ciência primeira, ao contrapor o pensamento “selvagem” ou “mítico” com o “civilizado”. A
perspectiva do autor desencadeou-se por meio da observação de diferentes pesquisas
etnográficas e na leitura dos relatos de pesquisadores a respeito da propriedade de
conhecimento dos povos vistos como “primitivos”, ao coordenarem e classificarem a flora e a
fauna dos ambientes onde habitam.
Segundo Lévi-Strauss (1989), essas populações não conhecem as distintas espécies
daquele espaço porque elas são úteis – elas são consideradas úteis porque, primeiramente, eles
as conhecem. Esse processo de aprendizagem não representa uma atividade habitual e prática,
mas uma forma de “introduzir um princípio de ordem no universo” (LÉVI-STRAUSS, 1989,
p.24). Assim, a sistematização dos dados coletados perpassa a questão sensível e vai ao
encontro do prazer do pensamento, evidenciando que esse tipo de ação é um dos indícios da
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necessidade humana – como um todo – de alcançar e entender as inúmeras coisas que estão ao
nosso redor.
A prática do conhecimento não se detém ao contexto contemporâneo; ela esteve
presente em outros períodos, sendo efetuada com maior ênfase a partir do neolítico, no qual os
seres humanos conseguiram dominar as diferentes artes, como a agricultura e a cerâmica, por
exemplo (LÉVI-STRAUSS, 1989). Tais descobertas apresentam-se, hoje, como construções
dadas em nossas sociedades, nos levando a presunção de que elas nunca foram desenvolvidas.
No entanto, de acordo com Lévi-Strauss (1989, p. 29), “cada uma dessas técnicas supõe
séculos de observação ativa e metódica, hipóteses ousadas e controladas, a fim de rejeitá-las
ou confirmá-las através de experiências incansavelmente repetidas”.
Mesmo que se estabeleça como uma ação espontânea, o pensamento “selvagem”,
assim como o pensamento “civilizado”, manifesta métodos que lhe são próprios. No caso das
populações “primitivas”, para que elas possam catalogar os recursos daquele local, elas
acionam os mitos e os ritos, unindo, desta forma, a cultura e a natureza (LÉVI-STRAUSS,
1989). Conforme Lévi-Strauss (1989, p.41), “o mito [...] usa uma estrutura para produzir um
objeto absoluto que ofereça o aspecto de um conjunto de fatos (pois que todo mito conta uma
história)”. Ao ser narrado, o mito é transmitido de geração a geração, consagrando-se dentro
daquela sociedade e arquitetando-se como uma estrutura fixa que deve ser seguida nas
próximas catalogações, modificando, apenas, os novos objetos que serão ordenados (LÉVISTRAUSS, 1989).
Através dessa concepção, Lévi-Strauss (1989) resgata a figura do bricoleur como
analogia para assimilar o sistema lógico adotado pelo pensamento mítico. Segundo o autor,
mais recentemente, o bricoleur pode ser compreendido como “[...] aquele que trabalha com
suas mãos, utilizando meios indiretos se comparados com os do artista” (Lévi-Strauss 1989,
p.32). Em outras palavras, no contexto “primitivo”, o sujeito recorre aos mitos e aos ritos,
uma vez que não possui outros meios para lhe auxiliar naquela sondagem; todavia, através dos
dados coletados anteriormente em associação com os novos fragmentos, ele cria novas
maneiras de perceber aqueles dados, possibilitando que as interpretações sejam renovadas.
Esse caráter qualifica a relação mútua entre o que já foi averiguado e o que ainda será
codificado.
Nessa lógica, o pensamento “selvagem” e o “civilizado” não são dessemelhantes, visto
que ambos são embasados na ordenação, eles apenas configuram “dois tipos [distintos] de
conhecimento científico” (LÉVI-STRAUSS, 1989, p.32, [grifo nosso]). Enquanto o
“civilizado” – na figura do engenheiro – por meio do domínio da técnica utiliza métodos,
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planos e conceitos que lhe são próprios na construção do que ele projetou; o “bricoleur está
apto a executar um grande número de tarefas diversificadas porém [...] não subordina
nenhuma delas à obtenção de matérias-primas e de utensílios concebidos [...]” (LÉVISTRAUSS, 1989, p. 32-33).
Inserida na sua amplitude de empregos e definições, a bricolagem também é
reconhecida neste sentido como método científico. Empregada frequentemente nas ciências
sociais e humanas, e explorada com maior ênfase nos estudos em educação, ela é interpretada
como uma metodologia que fomenta conexões entre áreas e disciplinas distintas, da mesma
maneira que potencializa a inserção do pesquisador dentro do trabalho desenvolvido. De
acordo com Joe Kincheloe (2007, p.30), “[...] a bricolagem se dedica a uma forma de rigor
que dialoga com inúmeros modos de produção de sentido e de conhecimento, que têm origem
em diversos locais sociais”. O estudioso deve trabalhar com os diferentes referenciais que tem
ao seu alcance com a finalidade de compreender o fenômeno, tal como o contexto da sua
pesquisa.
A bricolagem corresponde a um conjunto de estratégias metodológicas que
possibilitam que o pesquisador potencialize o modo de organizar seu trabalho. Assim, não há
um procedimento pré-determinado que deva ser seguido, é o próprio objeto que “indica” e
“demanda” as próximas etapas a serem elaboradas, viabilizando que o investigador usufrua de
maior liberdade para construir e problematizar a pesquisa, do mesmo jeito que pode recorrer a
diferentes procedimentos metodológicos, experimentos, autores, interpretações, teorias,
conceitos, usos, aplicações, descartes etc.
Mesmo que não apresente uma sistematização estabelecida, a bricolagem preza pelo
rigor científico, organizando e desenvolvendo de forma eficaz os resultados alcançados no
decorrer do processo. A investigação por meio desse método assegura que as sondagens e
observações se imbriquem ao modo subjetivo do estudioso e das escolhas que lhe são
próprias. Nessa perspectiva, Norman Denzin e Yvonna Lincoln (2006) consideram que esse
investigador “[...] pode assumir imagens múltiplas e marcadas pelo gênero: cientista,
naturalista, pesquisador de campo, jornalista, crítico social, artista, atuador, músico de jazz,
produtor de filmes, confeccionador de colchas, ensaísta” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 1718).
Ainda conforme os autores, o pesquisador também carrega em si a figura do bricoleur
ao produzir sua pesquisa; adotando a expressão “confeccionador de colchas”, eles articulam
sobre os inúmeros retalhos que compõem o trabalho e o sujeito, bem como eles são
costurados ao longo das fases desenvolvidas. Segundo Denzin e Lincoln (2006, p.19), “esse
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confeccionador costura, edita e reúne pedaços da realidade, um processo que gera e traz uma
unidade psicológica e emocional para uma experiência interpretativa”. À vista disso, os
autores acreditam que existem cinco categorias de bricoleur que podem emergir no estudioso;
o bricoleur metodológico é aquele que realiza múltiplas atividades. O teórico é bem
informado sobre diferentes assuntos que podem contribuir no problema de pesquisa. O
interpretativo compreende que a pesquisa sofre influência dos diferentes aspectos presentes
no contexto em que ela está inserida. O político sabe que a ciência significa poder e o
narrativo entende que os pesquisadores relatam sobre os assuntos que eles estudaram.
(DENZIN; LINCOLN, 2006).
Nessas bases, a bricolagem metodológica propõe um modo de perceber a construção
da pesquisa, dialogando com a necessidade de transformação e reflexão contínua sobre seus
próprios processos. Logo, a figura do pesquisador bricoleur não está desconexa desse cenário,
uma vez que é por meio dele que a investigação tem a possibilidade de ser elaborada; é ele
quem se atenta e se adapta para aquilo que ocorre no decurso do trabalho. Assim, a
bricolagem situa-se como um método criativo e que convoca referenciais alternativos, tal
como múltiplos olhares sobre um mesmo fenômeno.

3.1 Costurando retalhos metodológicos

Ao recorrer à noção de bricolagem buscamos, inicialmente, abordá-la no projeto
desenvolvido para a disciplina de “Metodologia de Pesquisa em Comunicação” como um
conceito que poderia nos amparar a situar a seção Badulaque dentro de uma lógica estética e
de criação. Não muito distante desse tratamento, na segunda parte deste processo ela esteve
presente no material apresentado no Exame de Qualificação; integrando o capítulo “2. As
misturas do contexto temporal”, a bricolagem reforçava e compunha a ideia suscitada pelas
noções de mistura, sincretismo e hibridismo, configurando dentro dessa dinâmica um
alargamento das características observadas na seção.
Em ambas as etapas, apontamos as diferentes apropriações da bricolagem, como
explanado nas páginas anteriores, buscando extrair de cada uma delas uma conexão com o
nosso objeto. Entre essas perspectivas, na última fase da pesquisa, a bricolagem como método
científico emergiu como mais força que as demais; com base nas concepções de Denzin e
Lincoln (2006) a respeito dos distintos bricoleurs manifestados no pesquisador, passamos a
nos indagar qual o limite entre um e outro, e em que medida a linha que separa as categorias
não se confunde e se torna invisível? Ademais, como pesquisadores, nós não estaríamos
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inseridos dentro dessa dialética ao manifestarmos essas características ao longo do processo
de investigação?
Sobre esse viés também há a questão da própria forma de construir este trabalho –
seríamos nós bricoleurs ao resgatarmos e mesclarmos diferentes conceitos do campo
comunicacional e social na tentativa de situar e/ou desvendar o fio que perpassada a seção
Badulaque? Estaríamos empregando a bricolagem ao montarmos este quebra-cabeça que não
possui uma versão única e certeira, mas que nos possibilita jogar com as mesmas peças,
textos, imagens e formações, levando-nos a diferentes resultados, bem como proporcionando
a nossa inserção conforme escolhemos procedimentos metodológicos nos quais consideramos
ser necessários e que são “apontados” pelo objeto?
Todos estes questionamentos nos levaram a outras vias, principalmente ao encarar que,
mesmo sem perceber, estávamos construindo uma bricolagem desde o início. Dito de outra
maneira, do nosso ponto de vista, acreditamos que esta pesquisa não estabeleceu-se sozinha,
ela é fruto das orientações, das conversas informais, das leituras diversas, das aulas do
Programa, das reuniões do Giro – Grupo de Pesquisa em Mídia e Interações Sociais
(CNPq/UFOP), das palestras e debates, das indicações de autores, das observações durante o
Exame de Qualificação, do Estágio de Docência, das trocas e até mesmo dos momentos de
ócio criativo; de fato, todos esses eventos – ou fragmentos deles – acarretaram em
perspectivas que foram manifestadas nos capítulos anteriores. Durante o percurso da escrita
vários elementos foram descartados, remodelados e reutilizados, da mesma forma que
pensamentos, métodos, conceitos e ideias. Vale destacar que, ao assumirmos a bricolagem
enquanto método, simbolizamos o bricoleur por essência, aquele que orienta-se através da
necessidade de aprender, e que admite que todo ato de conhecimento transforma o campo
científico, o sujeito e a sociedade.
Dentro desse cenário, para Kincheloe (2007, p. 15), a bricolagem é um “processo de
emprego de estratégias metodológicas à medida que são necessárias no desenrolar do contexto
da situação da investigação”. Refletindo sobre essa concepção e retomando a analogia
“confeccionador de colchas” idealizada por Denzin e Lincoln (2006) – e nos apropriando de
ambos os pensamentos –, passamos a costurar possíveis abordagens e técnicas metodológicas
para que pudéssemos conceber as diferentes nuances do nosso objeto. Em particular,
queríamos assegurar que esta pesquisa fosse vista não como algo concreto e dado, mas como
um trabalho produzido por intermédio de fragmentos, recortes e tiras, nos quais foi possível
ser costurado, tecido e elaborado.
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Dentro da infinidade de recursos metodológicos, o primeiro “retalho” remendado à
nossa bricolagem foi a pesquisa bibliográfica. Segundo Gil (1994) referenciado por Lima e
Mioto (2007, p.40), este método “possibilita um amplo alcance de informações, além de
permitir a utilização de dados dispersos em inúmeras publicações, auxiliando também na
construção, ou na melhor definição do quadro conceitual que envolve o objeto de estudo
proposto”. Separadamente, foram averiguados livros, autores, trabalhos acadêmicos, artigos
científicos, a própria revista Tpm, sites, buscas on-line, entrevistas, vídeos etc., que nos
proporcionaram verificar e levantar um número substancial de dados a respeito da seção
Badulaque e de sua produtora Nina Lemos. Do mesmo modo, estes elementos repercutiram
em possíveis conceitos, assim como referências, que nos auxiliaram no decorrer do trajeto,
fornecendo novas visões e questionamentos a respeito do que estava sendo explorado e
produzido.
Diante das informações coletadas e do próprio contexto e formulação da investigação,
passamos a nos atentar a questão da inserção da editora e responsável pela seção Badulaque,
Nina Lemos. Ao enfatizarmos a identidade pessoal e atuação jornalística da autora no capítulo
“1. Tpm, Badulaque e Nina Lemos”, e com o propósito de que a pesquisa fosse assertiva,
outra técnica metodológica suturada à nossa colcha foi a entrevista aberta com a jornalista;
com objetivo explícito de conhecer sua vida no âmbito pessoal, social e profissional, da
mesma maneira que a sua presença dentro da seção – seja como autora, nos textos em
primeira pessoa do singular, como personagem e/ou no design estampado com suas fotos. De
acordo com Boni e Quaresma (2005),
a técnica de entrevistas abertas atende principalmente finalidades exploratórias, é
bastante utilizada para o detalhamento de questões e formulação mais precisas dos
conceitos relacionados. Em relação a sua estruturação o entrevistador introduz o
tema e o entrevistado tem liberdade para discorrer sobre o tema sugerido. É uma
forma de poder explorar mais amplamente uma questão. (BONI; QUARESMA,
2005, p.74, [grifo dos autores])

Segundo Maria Cecília Minayo (2009, p.65), “a entrevista como fonte de informação
pode nos oferecer dados secundários e primários [...]”; no nosso caso, a entrevista com Nina
Lemos se enquadra na segunda situação, no qual “referem-se a informações diretamente
construídas no diálogo com o indivíduo entrevistado e tratam de reflexões do próprio sujeito
sobre a realidade que vivência” (MINAYO, 2009, p.65).
A entrevista com a jornalista também se apresentou como algo indispensável para que
pudéssemos perceber o que estava por trás do Badulaque; desde o seu processo de criação, a
escolha de pautas, a sua estrutura, os personagens explorados, os elementos visuais, além de
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tudo que a seção representou ao longo dos últimos 15 anos.
Nesse sentido, um primeiro contato com Nina Lemos foi realizado no dia 18 de junho
de 2016 via e-mail e por redes sociais. Conforme sugerido por Minayo (2009, p.66-67)
existem algumas considerações práticas ao dialogar com o entrevistado, entre elas:
apresentação, menção do interesse da pesquisa, explicação dos motivos da pesquisa,
conversa inicial, entre outras – refletindo a perspectiva da autora, nas mensagens enviadas nos
identificamos, dissemos sobre a Instituição de Ensino na qual estamos inseridos, esclarecemos
qual era o nosso projeto, a intenção de abordar a seção Badulaque e como a jornalista, ao ser
parte daquele cenário, poderia contribuir por meio de sua fala. Assim, em 14 de julho de 2016,
recebemos resposta afirmativa da autora em nos auxiliar, se colocando à disposição para
responder e esclarecer as questões necessárias.
Durante os meses seguintes, nos concentramos em desenvolver as outras etapas da
pesquisa, bem como nos envolver e explorar as sugestões apresentadas pelos membros da
banca no Exame de Qualificação. Após essa fase, e com demandas mais claras a serem
discutidas através da entrevista, voltamos a nos comunicar com Nina Lemos no dia 04 de
fevereiro de 2017. Como mencionado, a autora reside em Berlim, na Alemanha, algo que
dificultou um possível encontro. Assim, não havendo outras formas de entrevistá-la a não ser
via internet, sugerimos que conversássemos por vídeo com dia e horário estipulados ou que
ela recebesse por e-mail perguntas elaboradas previamente e com data pré-determinada para
retorno. Por sua vez, a jornalista optou pelo e-mail, sendo enviado o questionário no dia 23 de
fevereiro de 2017 e, por escolha da própria, recebemos as respostas no mesmo dia.
Em linhas gerais, a estrutura da entrevista foi projetada de acordo com a nossa
compreensão sobre o objeto no decorrer da investigação; desse modo, ela foi dividida em três
tópicos específicos: 1) Eixo Badulaque produção, 2) Eixo Badulaque por Nina Lemos, e Nina
Lemos por Badulaque e 3) Eixo vida pessoal. Considerando questões mais particulares para o
desenvolvimento do trabalho foram elaboradas 28 perguntas,64 nas quais algumas respostas
foram incorporadas aos capítulos anteriores. Muitas delas nos apontaram “retalhos” que
faltavam em nossa bricolagem; “retalhos” estes que, aparentemente “mínimos”, nos ajudaram
a construir algo mais concreto e detalhado sobre a seção Badulaque e a vida da jornalista.
No percurso da investigação, o último “fragmento” remendado à nossa bricolagem foi
o próprio recorte empírico. O Badulaque esteve presente na revista Tpm desde o seu primeiro
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exemplar; em 15 anos foram publicadas 171 edições impressas do magazine e,
consequentemente, um número aproximado da seção. Ponderando a proposta da pesquisa e o
tempo necessário para desenvolvê-la, acreditamos que seria inviável termos um corpus de
análise tão extenso, da mesma forma que seria equivocado delimitá-lo apenas com foco na
relevância de algumas edições ou em qualquer outro eixo aleatório, uma vez que isso poderia
atrapalhar a nossa percepção sobre o mesmo. Portanto, optamos por verificar o maior número
de Badulaque possível, a fim de que a própria seção nos indicasse “pistas” de como foi
construído o seu conteúdo durante esse período, possibilitando, à vista disso, determinar quais
volumes poderiam ser explorados, com o propósito de que estes fossem representativos do
todo composto pelo conjunto das edições de Tpm.
Nessa lógica, o primeiro contato com a seção Badulaque ocorreu no início deste
processo – como mencionado na introdução, observamos integralmente 13 revistas Tpm que
datavam entre 2012 e 2015. Como o foco da dissertação ainda não era o Badulaque e suas
múltiplas características, a estratégia de reconhecimento da seção não se estabeleceu em um
método específico; no entanto, foram lidos integralmente 82 textos da seção, sendo
registrados o título, subtítulo, a linha fina e um resumo comentando a ideia central de cada um
deles. Todos esses textos foram catalogados em arquivos de Microsoft Word,65 nos quais cada
documento foi separado de acordo com o ano, mês e volume do periódico.
Como essas edições apresentavam detalhes que nos intrigavam, mas não conseguiam
representar de maneira concreta o arranjo e a construção do Badulaque, principalmente a
forma como a seção se desenvolveu até chegar ao produto que tínhamos em mãos,
começamos a buscar em acervos on-line um possível acesso às versões anteriores. Neste
sentido, encontramos no site do Google Livros66 91 edições de Tpm entre 2001 a 2010. Assim,
somados aos 13 volumes examinados anteriormente e mais 15 adquiridos ao longo de 2015 e
2016/2017, contávamos com 119 exemplares de Tpm. Para sistematizar esses periódicos e
ordenar de modo efetivo os dados a serem averiguados, bem como os significados dos textos
presentes na seção Badulaque tal como proposto pela pesquisa, como bricoleurs, julgamos
que o método mais adequado em nos auxiliar era a análise de conteúdo (AC).
Segundo Roque Moraes (1999, p.02), “a matéria-prima da análise de conteúdo pode
constituir-se de qualquer material oriundo de comunicação verbal ou não-verbal, como cartas,
cartazes, jornais, revistas, informes, livros [...]”. Destacada pelo mencionado autor como uma
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Software de processamento de texto.
Disponível
em:<https://books.google.com.br/books?id=9SsEAAAAMBAJ&hl=ptBR&source=gbs_all_issues_r&cad=1&atm_aiy=2010#all_issues_anchor>.
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peça fundamental na objetividade das informações coletadas, a AC é um instrumento que
renova-se a cada problemática que se dispõe a explorar. Assim, ela pode ser compreendida
como uma única ferramenta, mas que, devido a sua flexibilidade, se adapta a diferentes
finalidades e objetos de análise (MORAES, 1999). Para Laurence Bardin (1977), a análise de
conteúdo consiste em:
um conjunto de técnicas de análise da comunicação visando obter, por
procedimentos, sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens,
indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de conhecimentos
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.
(BARDIN, 1977, p.42)

Evidenciada de distintas maneiras, a análise de conteúdo não apresenta um modelo
exato a ser seguido enquanto prática metodológica; logo, diversos autores propõem diferentes
estágios a serem percorridos durante o seu emprego. Na concepção de Moraes (1999, p.05),
existem cinco etapas que o autor julga pertinente ao utilizar a AC – sendo elas: 1) preparação
das informações, 2) unitarização, 3) categorização, 4) descrição e 5) interpretação. A
“preparação das informações” tem como base a leitura do material que o pesquisador tem a
sua disposição, possibilitando que esse passe a codificá-las para auxiliar na identificação das
informações durante o processo. A “unitarização” se fundamenta na releitura desse conjunto,
demarcando possíveis unidades de análise - essas já formadas devem ser especificadas. A
“categorização” consiste em agrupar todos os elementos semelhantes de acordo com as
unidades de análise determinadas anteriormente. A “descrição” se resume na apresentação dos
dados identificados e a última categoria, “interpretação”, se manifesta por meio do
esclarecimento desses dados (MORAES, 1999).
Bardin (1977) também defende uma organização que lhe é própria, todavia esta é
muito reconhecida e empregada por estudiosos e acadêmicos de inúmeras áreas. Conforme a
autora, durante a operacionalização da AC há três polos cronológicos: 1) a pré-análise, 2) a
exploração do material e 3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação
(BARDIN, 1977, p.95). A primeira delas, “pré-análise”, representa a etapa em que é
organizado todo o material, estabelecendo um programa a ser utilizado e admite distintos
procedimentos

como:

“leitura

flutuante”,

“regra

da

exaustividade”,

“regra

da

representatividade”, entre outros. Essa fase “apresenta três missões: a escolha dos documentos
a serem submetidos à análise, a formulação das hipóteses e dos objectivos e a elaboração de
indicadores que fundamentem a interpretação final” (BARDIN, 1977, p.95, [grifo da autora]).
Já a “exploração do material” se constitui na sistematização desses elementos, criando
categorias, códigos e classificações. E, por último, o “tratamento dos resultados” é o momento
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no qual o investigador dedica-se a observar os dados obtidos junto aos padrões estabelecidos
na etapa anterior, com o intuito de compreendê-los ao ponto de indicarem algo sobre o objeto
de pesquisa. Ao chegar a esse resultado, o estudioso “pode então propor inferências e adiantar
interpretações a propósito dos objectivos previstos, ou que digam respeito a outras
descobertas inesperadas” (BARDIN, 1977, p.101).
Em concordância com essas perspectivas, nos apropriamos de ambas as estruturas
idealizadas por Moraes (1999) e Bardin (1977) com a intenção de explorar e conhecer o
material disponível por meio da AC. Ao adotarmos essa estratégia, buscávamos examinar o
vasto número de conteúdos, bem como criar núcleos de sentido que viessem ser a base para a
definição do corpus de análise e construção da nossa investigação. Assim, fundamentados na
ideia suscitada pela “pré-análise” desenvolvida por Bardin (1977), verificamos dentro dos 119
exemplares de Tpm todas as seções Badulaque presentes nesse conjunto. Essa etapa também
se desenvolveu paralela à noção de “preparação” concebida por Moraes (1999); por meio
dela, separamos as 119 revistas por ano, mês e número do volume. O material averiguado foi
dividido de duas formas – a primeira se consistiu no registro de cada periódico em arquivos
de Microsoft Word, sendo numerados um a um de modo crescente e, a segunda, em um
caderno de anotações67 com os mesmo números em Word, mas apontando a data da
publicação, a pessoa que estampou a capa do periódico, a presença ou não do Badulaque, o
responsável pela seção naquele magazine e se era uma edição especial e/ou temática de Tpm.
Seguindo o pensamento de Moraes (1999), em um momento posterior, lemos todos os
945 textos presentes nas 119 publicações conforme sugerido pela categoria “unitarização”.
Essa fase da pesquisa começou em 14 de março de 2016 e se estendeu até 13 de setembro de
2016. Dentro dessa concepção, a cada exemplar de Tpm, inicialmente, observamos a página
que o Badulaque ocupava no sumário do periódico, depois focamos especificamente na seção,
anotando no arquivo em texto a aparência do logótipo Badulaque, a pessoa responsável pela
edição e reportagem, o número de textos da seção e o nome do ilustrador. Em sequência,
folheamos todas as páginas e observamos se o design se assemelhava a algum anterior,
verificamos a existência de fotos, ilustrações e imagens já utilizadas, e se havia um padrão em
todas as laudas. Por fim, documentamos texto por texto, enfatizando o título, subtítulo, linha
fina, número, autoria, o assunto abordado de maneira resumida e alguns trechos importantes
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O referido caderno contém os registros de cada edição averiguada da seção Badulaque. Ele ainda apresenta
algumas das ideias discutidas e combinadas junto ao orientador, assim como anotações sobre autores, livros e
conceitos utilizados. O caderno começou a ser elaborado em 12 de julho de 2015 e retrata todas as etapas desta
pesquisa.
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como, por exemplo, quando havia a presença de Nina Lemos e/ou quando a repórter
empregava a primeira pessoa do singular ou a primeira do plural. Ademais, relatamos sobre o
design apontando como ele compunha os textos e, de que forma ele ampliava a mensagem
e/ou fazia referência àquele contexto.
A elaboração dessa etapa, com base no tópico “unitarização”, também se estabeleceu
no caderno de anotações. Aprofundando a importância de cada seção Badulaque, foram
registrados todos os elementos textuais, visuais e os demais aspectos que se destacaram de
acordo com a nossa percepção; esses componentes, do mesmo modo, demarcavam e/ou
refletiam sobre os questionamentos e hipóteses levantados durante a produção do trabalho.
Em outras palavras, anotamos manualmente cada singularidade que consideramos pertinentes,
ordenando-as consonante aos arquivos em texto e assinalando sua importância com símbolos
e/ou empregando cores diferentes das usuais. A título de exemplo, podemos salientar a
seguinte nota:
Revista 48:68 o texto número dois sobre o Carnaval apresenta o depoimento de Nina
Lemos; a jornalista narra sobre o Carnaval que passou ao lado das amigas Jô Hallack
e Raq Affonso, ambas integrantes do 02 Neurônio. A página também conta com uma
foto das três no dia em que ocorreu a história.

Este conteúdo, em específico, nos soou significativo uma vez que trouxe a fala de
Nina Lemos como personagem junto aos demais relatos da matéria, assim como demarcou a
inserção textual e visual da autora dentro do referido objeto de pesquisa.
Nesse viés, valendo-nos da riqueza de informações coletadas nas seções Badulaque
verificadas, e refletindo sobre algo constantemente orientado na disciplina de Metodologia de
Pesquisa em Comunicação – “deixar o objeto falar” –, examinamos as conexões, repetições,
frequências, pautas e expressões que emergiram com mais força, entre outros pormenores. À
vista disso, passamos a compreender a composição do material sob outros olhares; em
particular, ao verificarmos o caderno de anotações, orientados por nosso problema de
pesquisa, constatamos que em inúmeros registros eram sublinhadas questões relativas ao
tempo – podemos citar, por exemplo, a nota anterior sobre o Carnaval, no qual o texto foi
publicado na edição de março de 2006 e corresponde a um dos meses em que ocorre a
festividade. Entretanto, mesmo no caso das matérias que não abordavam necessariamente a
questão temporal, encontramos em nossos comentários essa percepção, como no seguinte
apontamento: Muitas pautas trabalham a expressão “datado (a)”. Ela é manifestada para
articular sobre roupas, palavras, comidas, trabalhos etc. Esse aspecto ficou ainda mais
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evidente ao voltarmos a nossa atenção aos arquivos em texto e constatarmos uma constante de
conteúdos que se alinhavam a esse entendimento.
Considerando o tempo como possível unidade base, buscamos por contextos, perante
este aspecto, que foram reproduzidos com regularidade no decorrer dos 15 anos da seção
Badulaque, com a finalidade de isolar as informações e agrupá-las conforme suas
semelhanças comuns, tal como sugerido na fase “exploração do material” arquitetada por
Bardin (1977). Como salientado, a autora acredita que o pesquisador ao averiguar de maneira
adequada o conjunto de dados em conformidade com o elemento de significação, tem a
possibilidade de codificá-los e subdividi-los em grupos (BARDIN, 1977). Assim,
evidenciando o “tempo” como unidade, nos debruçamos sobre as seções Badulaque presente
nos 119 exemplares de Tpm, e identificamos as seguintes manifestações: 1) em publicações
nas quais havia a participação da jornalista Nina Lemos enquanto sujeito contemporâneo, 2)
nos textos em que eram abordadas pautas paralelas ao mês de cada edição, 3) nas matérias que
apresentavam temáticas e acontecimentos do tempo presente (correspondente ao período em
que foram divulgadas). Vale destacar que estas noções indicam uma interpretação consoante
aos conteúdos à nossa disposição, do mesmo modo que manifestam o nosso lado bricoleur, ao
reconhecermos de forma criativa esses sistemas.
Uma segunda ressalva é que, uma vez classificados, esses grupos devem ser
submetidos a algumas premissas segundo a concepção de Bardin (1977). Com a finalidade de
assegurar a credibilidade dos conjuntos reconhecidos, a autora defende que o investigador
deve explorar cinco critérios. São eles, a “exclusão mútua” – nenhum conteúdo deve ser
enquadrado em mais de um grupo, a “homogeneidade” – apenas um princípio pode reger a
análise, a “pertinência” – as divisões devem dizer respeito aos conceitos e hipóteses
trabalhadas, a “objectividade e fidelidade” – quando as categorias são bem definidas, não há
probabilidade de interferências externas, e a “produtividade” – os resultados geram novas
ideias e permite a inferência do investigador (BARDIN, 1977).
Dentro desse âmbito, ao apreendermos e agregarmos essas três classificações
referentes ao “tempo”, alcançamos à etapa “categorização” formulada por Moraes (1999). Em
linhas gerais, este procedimento assemelha-se à “exploração do material” concebida por
Bardin (1977), visto que se fundamenta no agrupamento e rotulação das mensagens e
elementos que se repetem nas seções presentes nos 119 exemplares explorados. Logo, o autor
também assume preceitos que podem ser apontados como similares e/ou complementares aos
de Bardin (1977), ao defender que o pesquisador deve segui-los para certificar-se que os
grupos são adequados e colaboram no desenvolvimento da análise. Moraes (1999) sustenta

77

que o investigador deve questionar se as divisões são “válidas”, “exaustivas”, “homogêneas”,
“mutuamente exclusivas” e “consistentes”. Na qualidade de “válidas”, as categorias são vistas
como tal ao responder a pergunta central do trabalho, do mesmo modo que devem estar em
concordância com os conceitos empregados nos capítulos desenvolvidos. Por sua vez,
“exaustivas” ao pensar no material como um todo e não permitir que nenhum dado fique de
fora dessa divisão (MORAES, 1999). A fim de que elas sejam consideradas “homogêneas” a
“sua organização deve ser fundamentada em um único princípio ou critério de classificação”
(MORAES, 1999, p.08); cada componente deve ser enquadrado em apenas uma categoria
para estar em consonância com a classe “mutuamente exclusiva”. E, por último, “consistente”
ao ponderar sobre todas as etapas anteriores e evidenciar que elas de fato estão sendo adotadas
corretamente (MORAES, 1999).
Em síntese, ao considerarmos os três núcleos de sentido percebidos em Badulaque,
estes foram delimitados e caracterizados de formas distintas – mesmo que perante a regra
temporal – excluindo a possibilidade de que os elementos analisados se encaixem em mais de
um grupo. Em particular, ao refletirmos sobre a seção como um produto jornalístico
contemporâneo, exploramos conceitos que estão vinculados ao tempo presente, do mesmo
jeito que acreditamos que este seja uma manifestação das misturas que perpassam a seção,
além de evidenciar um modo de vida que a jornalista Nina Lemos está inserida enquanto
sujeito deste período.
Por conseguinte, calcados nesse ponto de vista interpretativo, desenvolvemos o
Quadro 1 no qual foi ilustrado o contexto das ocorrências identificadas, bem como descrito a
forma como cada delas se revelou. Para mais, os exemplificamos com fragmentos da seção
Badulaque – textos, títulos e linha fina – presentes em diferentes exemplares de variados
anos, com o objetivo de revelar os seus componentes e ilustrar de maneira assertiva as
categorias manifestadas.
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Quadro 1- Apresentação do Eixo Tempo
Eixo temático
Nina Lemos enquanto
sujeito contemporâneo
- A inserção da jornalista
Nina Lemos ao contar
suas experiências com
base no teste de objetos,
roupas e sapatos, da
mesma forma que narra
sobre de situações que
estão na moda e que ela
está inserida enquanto
sujeito.

O tempo do mês
- São retratadas temáticas
textuais e visuais, de
natureza factual, que
tenham relação com
algum evento, festividade
ou situação que ocorra
naquele determinado mês.

O tempo presente
- O tempo é representado
por meio de tendências,
novidades, assuntos
populares, fatos do
cotidiano etc., que
ocorreram naquele
determinado período.
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Badulaque – Exemplo 1

Badulaque - Exemplo 2

- Revista Tpm – agosto de
2007 - n° 68.

- Revista Tpm – abril de 2016 n° 163.

- “Test drive” – “O desafio da
saia balonê”.

- “Test drive” – “Sereia
encalhada”.

- Linha fina: “Depois de ouvir
uma ordem de uma editora de
moda e ver em todas as
passarelas o retorno da peça
mais ridícula já inventa para o
guarda-roupa feminino, a
repórter decide desafiar a todos
e provar que saia balonê é a
coisa mais horrível do planeta.
Confira abaixo quem ganhou:
ela ou o mundo?”.

- Linha fina: “As sereias são as
novas princesas e os novos
anjos. Elas estão na moda. A
editora desta seção vestiu a
cauda para entender a história
e... boiou!”.

- Revista Tpm – dezembro de
2001 - n° 07.

- Revista Tpm – maio de 2006 n° 54.

- Entre os setes textos da
edição, quatro deles eram
pautados no Natal e no Ano
Novo.

- Entre os oito textos da edição,
sete eram pautados em
assuntos relacionados às mães.

- Texto 1: “Natal self postal”.

- Texto 1: “Truque de mãe –
Eufemismos maternos”.

- Revista Tpm – abril de 2005 n° 42.

- Revista Tpm – julho de 2014
- n° 144.

- Título: “Senhora do Destino”
– “A não-entrevista do mês”.

- Título: “Grandes mistérios da
humanidade – Azul Gio
Antonelli?”.

- O texto fala sobre o sucesso
da novela das nove de
Aguinaldo Silva.69

- O texto apresenta a cor e
marca do esmalte mais
utilizado e procurado naquele
período.

De acordo com site Diário de Pernambuco, Senhora do Destino do autor Aguinaldo Silva foi a novela com
maior
audiência
dos
anos
2000.
Disponível
em:
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2017/03/14/internas_viver,693794/aguinaldo-silvafesteja-senhora-do-destino-com-video-ser-campeao-de.shtml Acesso em: 12/06/17.
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Ao longo da investigação metodológica, ao imbricarmos a análise de conteúdo com a
nossa essência bricoleur, apreendemos as nuances da seção Badulaque, assim como os seus
múltiplos elementos, temáticas, personagens, abordagens e informações. Essa trama de
constantes explorações conduziu-nos à compreensão do contexto e das conexões do referido
objeto, acarretando, a partir da questão de pesquisa, na percepção do “tempo” como princípio
estruturante e dos conjuntos delineados segundo esse traço na página anterior. Nessa
perspectiva, as três classificações viriam a colaborar no desenvolvimento da pesquisa uma vez
que estabelecem o fundamento que deveríamos seguir na construção da análise; no entanto,
elas relatam sobre uma condição geral no que diz respeito à visualização da seção.
Como mencionado, o número de edições da seção Badulaque a nossa disposição era
extenso e considerável, o que, em certa medida, dificultava o processo devido os prazos para a
elaboração do trabalho. Esse número de componentes, do mesmo modo, poderia acarretar em
um possível equívoco caso focássemos além da medida no material em sua totalidade,
dominando apenas os dados sem nos aprofundar de modo analítico em relação ao que eles
diziam e/ou refletiam sobre o todo (BAUER; AARTS, 2002). Diante dessa realidade,
concentramo-nos na tarefa de delimitar um corpus de análise que melhor se ajustasse às
perspectivas apontadas sobre a seção, mas que também se constituísse de forma representativa
e relevante no que tange esse ambiente. Ademais, o grupo deveria ser expressivo em face aos
apontamentos levantados nos capítulos anteriores.
À vista disso, sobrevoamos as 119 edições disponíveis para estabelecermos um
encadeamento do que era o Badulaque nos primórdios, como ele se modificou no decorrer do
processo e qual foi sua “roupagem final” nos últimos anos. Conforme esse panorama,
reconhecemos que cada volume da seção foi arquitetado de maneira particular, mas todos
caminharam paralelamente ao acionarem conteúdos e ganchos que a padronizavam, bem
como a atualizavam de acordo com o período em que foram publicadas. Podemos evidenciar,
a título de exemplo, a retrospectiva “The best of (ou as bestas de)”70 que estampou quase todas
as 15 edições seguintes de dez./jan., modificando somente o nome, o ano e as categorias
listadas. Vale enfatizar que ao empregar o artifício de “reencenar histórias”, a seção conferiu
status de identificação perante as leitoras, tal como revelou quais eram as temáticas menos
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Parodiando as outras retrospectivas, a seção Badulaque promoveu uma seleção de categorias referente aos
acontecimentos de cada período, no qual elegia de forma crítica e/ou bem humorada os destaques do ano. Entre
elas, podemos enfatizar a presença da categoria Chico Buarque do ano que estampou várias edições e sempre
selecionou o cantor Chico Buarque que, ao mesmo tempo, é um dos ídolos da jornalista Nina Lemos.
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pautadas, mas que, ao serem articuladas com as demais, colaboraram na diversidade daquele
cenário como sugerido pelo nome “badulaque”.
Entre as vantagens de observar as transformações do Badulaque ao longo dos seus 15
anos e, particularmente, as suas “semelhanças” e “diferenças” no perpassar desse período, está
o entendimento de que, seja no aspecto visual que acompanhou o modelo de desconstruir e
reorganizar as imagens, assim como nas matérias que remodelavam as temáticas corriqueiras,
alargando o enfoque e a forma como as anteriores foram trabalhadas, cada edição atuou de
forma estreitamente ligado às demais, manifestando vínculos e desdobramentos entre elas.
Essa característica nos permitiu compreender que todos os volumes caminhavam ao encontro
do mesmo viés, reforçando um processo comunicativo próprio da seção; contudo, eles
diferenciam-se apenas no aspecto como cada um referia-se ao período em que estava inserido.
Desse modo, em dezembro de 2016, fomos informados que a revista Tpm deixaria de
ser publicada mensalmente após 15 anos no mercado brasileiro. Após um questionamento
inicial de como essa notícia poderia repercutir dentro da pesquisa, houve a reflexão de que a
partir daquele momento o Badulaque – na forma que mapeamos e reconhecemos – não estava
mais inserido em um processo contínuo, mas dentro de uma dinâmica marcada pelo seu
começo (2001), meio (2008) e fim (2016/2017). A nosso ver, ao considerarmos os três
“momentos” como registro de temporalidade, estes poderiam dimensionar a trajetória do
Badulaque de modo a colaborar na seleção de um corpus de pesquisa. Mas como selecionar
quantos e quais volumes desses três períodos e, concomitantemente, retratar um conjunto
representativo do todo?
Nessa perspectiva, ponderamos acerca de optar por quatro volumes de cada momento
– 2001 – 2008 – 2016/2017 – formando um ano completo em torno desses três tempos, uma
vez que, assim, poderíamos englobar cada mês e suas respectivas simbologias. No entanto, é
necessário relembrar que, apesar de o Badulaque estar presente na Tpm desde maio de 2001, a
jornalista Nina Lemos assumiu a responsabilidade como repórter e editora da seção em
novembro de 2001. Assim, começamos em 2001 pela edição de dezembro, e depois com
fevereiro e março de 2002; como não tínhamos acesso ao periódico de abril de 2002,
invertemos o respectivo volume pela edição de maio de 2002. Em 2008 abordamos os meses
de abril, junho, julho e agosto; e, por fim fechamos com setembro, outubro e novembro de
2016 e dez. 2016/ jan. 2017.
Logo, ao considerarmos estes volumes enquanto corpus, valorizamos a relevância
destes em conformidade com os demais capítulos apresentados, bem como reforçamos o
elemento “tempo” ao optarmos por uma linha cronológica que engloba quatro edições de cada
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período. Assim, na qualidade de pesquisadores bricoleurs, também ponderamos ao definir as
12 seções Badulaque o prazo necessário para reexaminar cada uma delas, o tempo para
realizar análise em si, a relação de cada uma com as demais, e a sincronicidade desses
exemplares. Além disso, mesmo que a amostragem elegida seja representativa, apoiamo-nos
no mote de que “[...] todo recorte também cria um conjunto próprio, que traz questões
específicas”,71 e é por meio dele que devemos potencializar o objeto e seus desdobramentos,
salientando os seus apontamentos e as nossas conclusões.
Nesse sentido, com base no que foi apresentado e almejando perceber o fio que
perpassa as misturas do Badulaque, nos aventuraremos nos aspectos textuais e visuais, além
dos fragmentos pessoais da jornalista Nina Lemos presentes no espaço da seção, procurando
investigar como ocorre a construção de um discurso que agrega valor, determina novos
significados, atravessa o tempo e traz proximidade às leitoras, tudo isso entrelaçado às
características presentes nas suas páginas, como a composição de pauta, corpo, estilo do texto
e a disposição de fotos e ilustrações.

3.2 Bricolando a análise: a questão temporal nas edições da seção Badulaque

Transitando pela composição da seção Badulaque, o tempo despontou como um traço
significativo e fecundo ao considerar as dimensões socioculturais presentes em cada período,
por meio das tramas e acontecimentos. Havia, em suas páginas, uma cotidianidade que a
atualizava, expressava sobre o contexto temporal e espacial, trazia a realidade do sujeito
contemporâneo, relacionava o presente com o passado e o futuro, bem como difundia uma
sensibilidade que fugia do lugar comum das demais seções da revista Tpm. Ao assumir esse
movimento temporal, a seção estabeleceu uma especificidade própria que potencializou o seu
modo de criação e produção, bem como evidenciou a transformação continua do mundo, de
suas leitoras e, consequentemente, dela mesma no decorrer de sua publicação.
No que diz respeito a seção, foram 15 anos elaborando conteúdos que apresentavam e
revelavam os mais diversos “sintomas” de cada época. Atuando em sintonia com a ideia de
bricolagem, o Badulaque “colava” as peças da contemporaneidade de modo sobreposto,
desconexo, ordenado/desordenado, cambiante e fora das margens, com o intuito de desvelar,
conforme o nosso ponto de vista, a complexidade das situações que ocorriam no mundo, tal
como sintetizar as reverberações em um único espaço. Em outras palavras, os textos e
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formações imagéticas ali expostos construíam uma narrativa contemporânea e que convocava
um arranjo heterogêneo do que era ser e/ou estar naquele determinado espaço de tempo.
Por este ângulo, e com base na bricolagem, dentre os muitos questionamentos que
levantávamos a despeito do Badulaque, estava a dúvidas se os textos da seção simbolizavam
ou aludiam às ocorrências que “sobravam” e “ecoavam” de uma sociedade e que,
consequentemente, causavam desconforto em Nina Lemos, levando-a a pautar os mais
diversos fragmentos do tempo atual. De fato, este raciocínio nos conduzia uma segunda
reflexão; a de que a jornalista ao se apropriar desses “restos” e de seus efeitos sobre ela,
inseria-se enquanto bricoleur - articulando o quebra-cabeça da seção por meio da sua
criatividade -, mas ao mesmo tempo desempenhava a figura do “engenheiro” ao se valer de
técnicas jornalísticas para escrever e ordenar as informações, transformando-as em notícia.
Por conseguinte, não há uma linha que delimita de maneira efetiva a função do bricoleur e do
“engenheiro/jornalista”, uma vez que ambos contam com adaptações, imprevisibilidades,
angulações, mudanças de direções, e associações ao desempenharem suas atividades,
estabelecendo, desta forma, uma proximidade entre os dois (BRUCK; OLIVEIRA, 2017).
É preciso salientar que, nesta pesquisa, há quatro movimentos referentes à ideia de
bricolagem. O primeiro corresponde à seção Badulaque e sua criação visual com enfoque nas
formações imagéticas e as possíveis leituras que estas podem evocar; o segundo equivale-se à
autora Nina Lemos enquanto produtora da seção, imbricando a ocupação de jornalista com a
de bricoleur; por sua vez, o terceiro é relativo à bricolagem enquanto método científico e o
modo como esta pode colaborar na construção analítica e, o último, refere-se a nós mesmos na
qualidade de pesquisadores bricoleur, no empenho de analisar os 12 volumes selecionados
associando-os as três perspectivas anteriores, aos conceitos empregados nos outros capítulos,
mas, sobretudo, como o tempo e suas manifestações emergem dentro da seção.
Considerando as questões apontadas ao longo do percurso deste trabalho e com o
propósito de entrelaçá-las ao contexto do Badulaque, buscaremos compreender e interpretar a
produção de misturas dentro da seção a partir do tempo, almejando apreender novos sentidos
e possíveis articulações a respeito dos conteúdos jornalísticos ali difundidos. Para tanto, nos
apoiaremos nos três eixos delineados previamente: 1) Nina Lemos enquanto sujeito
contemporâneo; 2) o tempo do mês e 3) o tempo presente –, bricolando a dinamicidade da
seção ao nosso espírito bricoleur.
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3.2.1 Nina Lemos enquanto sujeito contemporâneo
“[...] eu já era meio conhecida quando comecei a Tpm. Na verdade estava na minha
fase de fama, fazia o 02 Neurônio na Folha, no UOL, tivemos um programa no GNT, então eu
já era meio personagem. Eu aparecer foi uma coisa bem do Paulo Lima, que é um sujeito
muito inteligente e que te joga nas coisas. Ele e os editores da revista gostavam de fazer isso,
desse personagem...”
(Nina Lemos, em entrevista concedida no dia 23 de fevereiro de 2017).

Para além de um personagem recorrente nas páginas do Badulaque, a jornalista Nina
Lemos foi a responsável pela edição e reportagem da seção – entre novembro de 2001 a dez.
2016/ jan. 2017 –, desempenhando o papel essencial de filtrar e relacionar novidades em
destaque; informar e entreter; produzir e perpetuar um conteúdo crítico, porém bemhumorado e, sobretudo, apropriar-se do tempo e de seus movimentos ao pautá-los no
conteúdo da seção. Em particular, Nina Lemos manifestou-se como a autora do produto
jornalístico, construindo uma linguagem própria, criativa e híbrida ao narrar as
transformações pelas quais a sociedade – e ela mesma na qualidade de sujeito contemporâneo
– atravessaram ao longo dos últimos 15 anos.
Como ressaltado na citação acima, relatar e ao mesmo tempo envolver-se em suas
produções sempre foi uma das características de Nina Lemos. No entanto, é preciso lembrar
que os veículos em que a jornalista atuou antes do Badulaque datavam o final do século XX e,
principalmente, do começo do século XXI, no qual as novas mídias digitais despontavam e
“nascia” o fenômeno da visibilidade nas redes (SIBILIA, 2016). Em outras palavras, a autora
estava submersa no novo modo de “ser” e “estar” no mundo durante esse período, exibindo-se
ao olhar do outro por meio de sua produção jornalística. Nessa perspectiva, mesmo que o
editor Paulo Lima tenha proporcionado um espaço – a seção Badulaque – para a ampliação
desse traço, o “ser visível” e “se fazer visível”, inopinadamente, deslocou-se da imagem de
Nina, tornando-se uma das linearidades da seção e do seu eixo editorial.
O “revelar-se” de Nina Lemos vinculado à seção frequentemente foi reproduzido “na
seção fixa” denominada “Test drive”. A expressão americana indica o teste de automóveis
pelo consumidor, tendo este a possibilidade de dirigir o veículo e averiguar seus defeitos e
qualidades, bem como a compatibilidade do carro com seu gosto pessoal. O termo ganhou
novas dimensões e aplicações, sendo, hoje, observado em diferentes contextos – o caso do
Badulaque - com a finalidade de representar uma atividade no qual um indivíduo ou grupo
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experimentam um produto, situação, emprego etc. Dessa forma, como mencionado no
capítulo “1. Tpm, Badulaque e Nina Lemos”, a ideia era que Nina Lemos conhecesse e
testasse objetos, acessórios e/ou circunstâncias - propostos pela redação de Tpm e/ou por ela
mesma – e, posteriormente, essas experiências fossem narradas nas páginas da seção. Em
geral, a personagem principal desse conteúdo era a própria autora, contudo há edições em que
os “testes” foram protagonizados por outras pessoas como, por exemplo, o escritor Xico Sá,
os jornalistas Jô Hallack e Alexandre Rossi e os homens da redação da revista Trip.
Nessa lógica, o “Test drive” ia além de um espaço no qual Nina Lemos se externava
com maior frequência; era por meio dele que o Badulaque capturava e refletia o contexto
temporal de cada época em que era publicado, retratando práticas e tendências em voga – a
título de exemplo, podemos destacar o “teste” em que Nina utilizou por um dia a tendência da
moda de 200772, as roupas em formato balonê73. Mas também era um ambiente em que a
autora ampliava o seu relato enquanto repórter, manifestando seu caráter pessoal e opinativo,
assim como suas predileções, simpatias e reprovações. Em geral, Nina Lemos sintetizou as
novas dimensões e modas, interagindo de modo direto com as leitoras que, a partir da
projeção da autora, podiam observar um traço comum entre elas identificando-se com a
jornalista.
Em geral, o “casamento” Badulaque e Nina Lemos viabilizou uma comunicação
distinta das demais seções da revista Tpm, apresentando-se como um espaço plural e atrativo
em que a jornalista caminhou no âmbito do público e do privado, exibiu a própria imagem nos
layouts das páginas e interagiu com as leitoras, tornando-se conhecida e “próxima” dessas.
Assim, valendo-nos das diferentes temporalidades e suas dimensões, este tópico pretende, por
meio da inserção de Nina Lemos enquanto personagem, destacar os movimentos e práticas
que marcaram a sociedade em cada período e que, por conseguinte, foram pautados na seção
Badulaque.
À vista disso, no volume #79 de agosto de 2008, Nina Lemos protagonizou o “Test
drive” com o título “Amigo de aluguel”. Conforme a publicação, após a criação de profissões
como o personal stylist, personal trainer e personal shopper, a invenção daquele período era
o personal friend; o trabalho foi descoberto pela redação de Tpm através do site do carioca
Toni Sá, que oferecia o serviço de acompanhar mulheres em programas como casamentos,
bares, shows, compras etc. Na primeira parte da matéria é esclarecido o modo como era
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ofertado o “aluguel de amigo”; duas horas ao lado de Toni custavam R$40 e suas clientes
comumente eram chamadas de “alunas” pelo profissional, que também era professor de
dança. O personal friend não atendia clientes homens porque, de acordo com suas palavras
“você já viu dois heterossexuais juntos saírem no Brasil? Isso aqui não existe.”74. Toni ainda
destacou que o empreendimento não envolvia nenhum tipo de vínculo sexual; porém, admitiu
“seduzir” as clientes para que estas se sentissem especiais.
A segunda parte do conteúdo, intitulada “(Tentei) alugar o amigo”, exibe a visão e o
narrar dos fatos de acordo com a experiência da repórter Nina Lemos ao contratar os serviços
de Toni Sá. Empregando a primeira pessoa do singular, a jornalista ressaltou que optou por
um programa que faria com seus amigos, no caso, ir ao bar Braseiro (Rio de Janeiro). No
local, Nina tentou “alugar” Toni – no sentido de contar sobre suas coisas e vida -, mas o
personal friend mal a deixou conversar. Para a autora, Toni apresentou-se como uma pessoa
gentil e agradável – ele a elogiou inúmeras vezes e a ajudou a colocar o casaco –; no entanto,
ela confessou que ficou irritada pelo fato do profissional reclamar de seu cigarro e da
quantidade de café que ingeriu. O texto terminou com o relato de caráter opinativo de Nina
Lemos afirmando que: “Meus amigos não enchem o saco com esse tipo de coisa. E, para sair
comigo, eles nem cobram. E olha que eles valem. E muito”.
Ao apresentar um profissional que tem o seu serviço calcado em “suprir” os vínculos e
amizades genuínos, a seção Badulaque e a autora Nina Lemos revelaram uma das
manifestações daquele período: a transformação das relações humanas. Em suma, com a
crescente difusão dos aparatos tecnológicos, as dimensões sociais foram alteradas, diminuindo
a noção espaço-tempo, remodelando a maneira como nos revelamos ao outro, bem como
modificando os comportamentos e, principalmente, as interações entre os indivíduos. Como o
próprio subtítulo sugere – “Solidão humana” –, vivemos na dualidade de estarmos cercados
virtualmente por inúmeros amigos que nos “acompanham” diariamente por meio de nossos
smartphones, tablets, entre outros e, simultaneamente, estarmos em um mundo físico que não
reproduz esse contexto, vivenciando um “ser”, “estar” e “sentir-se” sozinho em inúmeras
situações cotidianas.
Para mais, o tempo e seus desdobramentos ampliaram e atualizaram esse cenário;
existem aplicativos, atualmente, que oferecem serviços similares aos que o personal friend
ofertava em 2008. Como, por exemplo, o aplicativo Ameego75 que mapeia os “amigos de
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aluguel” que estão próximos ao usuário; este expõe o dia, horário e a atividade que deseja –
cinema, conversar, jantar etc. – e o “amigo” responde se tem interesse ou não. Neste caso, os
“passeios” não apresentam um valor fixo como o do personal friend, sendo combinados entre
as partes interessadas. Assim, retomando a experiência narrada de Nina Lemos, a própria
ressaltou que não substituiria a presença de seus amigos por Toni Sá, mesmo com a sua
gentileza; o que, em certa medida, indica que mesmo com as inovações acerca das amizades e
das relações pessoais, a jornalista ainda preferia, na época, o contato habitual entre as pessoas.
Por sua vez, a ideia de um personal friend é problematizada através do trecho em que Nina
revelou que a princípio achou a oferta do serviço engraçada, mas depois percebeu o quão
triste é pagar para ser elogiada. Vale destacar também a noção evocada pela palavra
“personal” que denota um serviço personalizado e particular e que, neste caso, manifesta um
serviço que acompanha a lógica das novas relações, além do próprio mercado e as atuais
formas de consumo.
Visualmente a página foi estampada em um mural de cortiça composto por lanternas
em formato de pimenta, três fotos do “encontro” entre Nina Lemos e Toni Sá, o número 2,
relativo ao sumário, por cima de um bloco de notas na cor rosa. Além de três cartas com
nomes, números e desenhos, sendo elas: “el corazon”, “la mano” e “el mundo” (Figura 4). O
emprego dessas cartas em específico salienta diferentes leituras, mas combinado ao que
manifestamos anteriormente, podemos interpretar que o mundo – “el mundo” – e as relações –
“el corazon” – estão sendo modificadas, tornando-se algo comercial e “combinado” entre os
sujeitos - “la mano”.

Figura 4: Badulaque – Tpm, São Paulo, v.07, n. 79, p. 1-114, ago. 2008. Fonte: Google Livros.
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Nesse sentido, no “Test drive” da edição #169 de outubro de 2016, Nina Lemos narrou
no texto “Café com gatos” sobre o primeiro “café de gatos” de Berlim, o Pe Pe Katzen Café.
De acordo com a autora, todo o ambiente e sua decoração são relacionados a estampa do
animal; os gatos estão nas almofadas, no mobile, quadros, toalhas de mesa e enfeites. O
ambiente ainda dispõe de várias casinhas para os dois felinos que moram por lá, Pelle e
Caruso, e que ficam “à vontade para brincar com os clientes”. Nina relatou que o “conceito
foi criado e difundido no Japão” e que pautar essa novidade foi um presente que ela se deu;
em outros conteúdos da seção Badulaque a repórter já se manifestou acerca de sua autonomia
ao propor pautas e protagonizá-las.
No Café, a jornalista comeu uma quiche enquanto passava a mão em um dos gatos do
lugar; e, logo após discorrer sobre o fato, ela questionou as leitoras, e a ela mesma, com três
perguntas: “Se parece coisa de freak76?”, “Se eu me senti freak?” e “Se eu acho que comer ao
lado de gatos é algo nojento?”. Acerca das duas primeiras perguntas, a resposta para ambas
foi “sim” e sobre a última foi que “não”, visto que em grande parte de sua vida ela passou por
situações semelhantes. Cabe salientar que a relação de Nina Lemos com gatos foi recorrente
nos 15 anos do Badulaque; na edição de #74 de março de 2008, a jornalista passou por um
“Test drive” ao lado de sua gatinha na época, de nome Cafeína. A mascote também foi
mencionada pelo já falecido blogueiro da Folha, Vitor Angelo, em matéria para o Badulaque
em 2007 e pela escritora feminista Clara Averbuck também em cobertura para a seção no
mesmo ano. Ainda em 2007, Nina Lemos revelou que seu gato Tonico sofria de estresse póstraumático e que Clara recomendou florais de bach77 para o felino. Retornando ao texto, a
repórter finalizou articulando sobre os clientes do Pe Pe Katzen Café, evidenciando a
diversidade da clientela, “um casal de uns 60 anos e um menino em uma cadeira de rodas
com a mãe”, e sugerindo que alguém abrisse um estabelecimento desse segmento em São
Paulo.
De acordo com a nossa interpretação, a matéria revela pelo menos dois conceitos
trabalhados neste trabalho: o primeiro diz respeito à globalização, dado que o
empreendimento nasceu no Japão e se difundiu por todo o mundo, inclusive no Brasil, que
abriu o seu primeiro “cat café” em 201478. Em cada país e/ou cidade, o conceito adequa-se às
normas vigentes e tradições, tornando-se cada dia mais amplo e híbrido, mas sem perder a sua
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essência. O segundo prisma está na própria jornalista, ao unir o seu amor pelos gatos ao seu
fazer e narrar jornalístico, conhecendo um local em que faz parte do seu gosto pessoal, mas
que também a insere enquanto sujeito contemporâneo ao contar suas experiências de algo que
está na moda, e que possibilita uma nova dimensão para a notícia. Construindo um espaço em
que a autora apresenta sua subjetividade, mas que também insere a leitora ao acreditar que
aquela notícia é de interesse comum entre ambas às partes.
A página é composta pelo mesmo fundo das demais cinco laudas da seção referente ao
mês de outubro de 2016 - o fundo rosa claro, com o símbolo (+) em branco, e a imagem
vetorial de galhos e flores; neste caso, os elementos da árvore exibem diferentes tonalidades
de verde. Para mais, a lauda é constituída por um segundo texto sobre os felinos – “‘Nós,
gatos, já nascemos pobres’ (mas agora somos moda de ricos)” – reproduzindo seis imagens
vetoriais do animal, e a foto de um gato adulto com quatro filhotes ao lado.
O último “Test drive” a ser explorado – “Não basta reportar, tem que participar” –, foi
elaborado por meio de notas com comentários de Nina Lemos, assim como trechos das
matérias originais, acerca de cinco “testes” veiculados em Badulaque. Relembrando o
percurso do produto jornalístico, bem como a sua “união” com a jornalista, o conteúdo foi
publicado na edição #168 de setembro de 2016 que celebrou o aniversário de 15 anos da
revista Tpm e, por conseguinte, do Badulaque. Conforme a linha fina, “desde quando esta
revista foi criada, eu, Nina Lemos, testo coisas bizarras. Já usei pata de bode, depilei o ânus,
fiz natação de sereia e curso para arrumar namorado”.
Nessa perspectiva, foram recordados cinco “Test drives” nomeados, na edição #168,
como: “Vidente que traz o amor em sete dias”, “Marido de aluguel”, “Crocs”, “Detox” e
“Depilação anal”. Cada um apresentou uma nota em que a repórter relatou sobre como foi
fazer a matéria na época, em qual edição e ano o “teste” foi pautado, se os pensamentos de
Nina Lemos a respeito da situação se modificaram ou ainda eram os mesmos etc. Entre eles,
na nota a respeito do texto sobre o sapato Crocs, a autora evidenciou a questão jornalística, a
tendência da moda e o seu gosto pessoal.
O que não se faz pelo jornalismo? Sim, eu passei um dia inteiro de Crocs, o que
para mim é o sapato mais feio do mundo. Como foi ideia minha, pode ser
considerado um autobullying. Fui a um restaurante onde com certeza encontraria
amigos. Frase do jornalista Leandro Nomura quando me viu: “Nina, o que você está
fazendo de Crocs? Tira isso e coloca um All Star!”. Ele estava certo. Conclusão
ainda válida: Crocs causa depressão [grifo nosso].
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Na matéria original publicada em 2012, “Autobullying: um dia de Crocs”79, Nina, da
mesma forma que na passagem anterior, destacou aspectos semelhantes como, por exemplo,
nos seguintes fragmentos: “Não, eu nunca tinha colocado um tamanco Crocs. Sim, eu tenho
preconceito com esse sapato. E, se você usa, na boa, não é nada contra você. Não estou aqui
para ditar nada, apenas para relatar uma experiência pessoal” e “Sim, em uma quarta-feira
fria, perfeita para uma das minhas botas surradas (quanto amor!), as troquei por um par de
Crocs. E, se fiz isso, foi por amor ao jornalismo. Acredite” [grifo nosso]. Em ambos os
conteúdos há a ampliação dos relatos como jornalista, isso mesmo é salientando pelo título do
“Test drive” em questão; Nina Lemos traz uma nova dimensão para as suas produções,
projetando a si mesma, a sua imagem “narrada”, os produtos que ela consome ou não e a
síntese dos eventos e modas que atravessam o mundo. Dessa forma, é evidenciado que a
mistura da seção está intrínseca ao modo como a repórter reproduziu as particularidades que
envolviam o mundo naquele período por meio de suas próprias experiências e de seus gostos
pessoais.
Um segundo destaque desse conteúdo é a nota sobre um dia de detox, em português
desintoxicação. Neste, a jornalista comentou sobre o “Test drive” com título de “Meu primeiro
(e último) detox”, veiculado na Tpm #152 de abril de 2015 - edição especial com a temática
“Peso”. Na matéria em questão, as editoras da revista sugeriram que Nina Lemos fizesse dieta
por um dia e contasse as leitoras como ela se sentiu. Assim, na nota de 2016 a jornalista
expressou: “passei mal por falta de carboidrato e entendi o que as pessoas falam quando
escrevem ‘fiz uma gordice’: uma hora achei que ia desmaiar com minha dieta low carb80,
apenas com folhas e sucos, e devorei um bolinho escondido” [grifo nosso]. Tal afirmativa, de
certa forma, é uma contradição, já que em um dos conteúdos do Badulaque, especificamente
na revista especial “Comida & culpa”, a autora salientou na linha fina do texto “Pelo fim das
expressões ‘gordice’ e ‘vai, gordinha’”: “Manifesto: virou moda nas redes sociais (e na vida)
chamar comida gostosa de gordice. E dizer ‘vai gordinha’ sempre que tem vontade de comer,
sei lá, um sorvete. Um apelo: parem já!”81 [grifo nosso].
A página apresenta o fundo amarelo mostarda assim como as demais laudas da seção,
além de fragmentos em preto e branco e na cor rosa. Há também uma foto da jornalista Nina
Lemos com uma mancha preta sobre o rosto, segurando um par de botas, o que, em analogia,
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podemos contrastar com a nota sobre o sapato Crocs (Figura 5). Nesse Badulaque - #168 de
setembro de 2016 -, ainda há, em outro conteúdo, uma segunda imagem da autora (Figura 6),
sendo esta replicada do “Test drive” referente ao texto “Alugue um marido” do exemplar de
#22 de junho de 2003 (Figura 7). O texto em questão fez parte da nota “Marido de aluguel”
presente na edição #168, apesar de ser um “teste”, não foi publicado dentro da seção
Badulaque.

Figura 5: Badulaque – Tpm, São Paulo, v.15, n. 178, p. 1-98, set. 2016.

Figura 6: Badulaque – Tpm, São Paulo, v.15, n. 178, p. 1-98, set. 2016.
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Figura 7: Badulaque – Tpm, São Paulo, v.02, n. 22, p. 1-106, jun. 2003.

Ponderando acerca dos conteúdos apresentados no “Test drive” e aqui explanados, ao
manifestar situações e/ou objetos em voga, a seção Badulaque através do seu perfil editorial
buscou explorar a figura de Nina Lemos enquanto protagonistas desses “testes”. A inserção da
repórter colaborou para que as matérias se tornassem diferentes e próximas das leitoras, dado
que estas poderiam ver em Nina características presentes em si mesmas. Ao apresentar essas
matérias de forma pessoal, a autora evidenciou os diferentes vieses de algumas situações ou
tendências que são difundidas, mas que nem sempre são pensadas de acordo com o gosto do
público. Dessa forma, o caráter biográfico na seção aparece nos comentários em que Nina
Lemos relata suas experiências, situações, impressões e opiniões pessoais, como observamos
em algumas matérias.
Para Vilas Boas (1996, p.33), o modo de narrar e “o estilo está vinculado ao tempo, ao
espaço, à interpretação que o autor dá às suas experiências, leituras e a toda sua relação com o
que o cerca”; no qual, no contexto do Badulaque, revela como, por meio do presente e da
inserção da jornalista Nina Lemos, o contemporâneo despontou como uma das misturas da
seção. A autora apresentou um saber e um falar contemporâneo que a cada nova edição
repensava a produção do “Test drive” e é, por esse ângulo, que havia a significação da seção,
misturando opinião, informação e entretenimento. Nesse sentido, o próximo eixo traz o viés
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jornalístico de Nina nos conteúdos da seção, mas com foco maior na questão temporal e seus
desdobramentos.
3.2.2 O tempo do mês
“Lidar com o tempo significa que já contamos com a sua presença antecipada [...]”
(NUNES, 1995, p.17), visto que, vivemos em um mundo cercado por reguladores temporais –
relógios, calendários – que marcam e prescrevem o nosso dia-a-dia, as semanas, os meses e os
anos. Estes reguladores operam, também, como registro do tempo socializado; em outras
palavras, é por meio deles que são ordenados os acontecimentos de uma cultura - festividades
religiosas, celebrações, feriados nacionais, entre outros –, estabelecendo, desse modo, um
sistema de referências para a população (NUNES, 1995). Esses eventos ao serem aprazados e
cíclicos marcam a cotidianidade das sociedades, impulsionando a ordem do vivido; à vista
disso, é habitual que as pessoas associem as datas aos meses em que estão inseridas e/ou são
celebradas.
No cenário midiático, a cada novo período esses recorrentes acontecimentos renovamse e são renovados, de maneira a exteriorizar formas inovadoras em termos de narrativa. Os
meios de comunicação contextualizam tais acontecimentos no tempo presente, apresentando
as mais recentes tendências socioculturais relativas às datas, da mesma maneira que imbricam
as manifestações passadas e os possíveis desdobramentos e/ou previsões futuras. Em
particular, essas produções podem ser visualizadas como elemento de memória, ao
destacarem peculiaridades e expressões próprias da época. Este é o caso da seção Badulaque
que, ao desenvolver textos pautados em eventos de caráter público ao longo de sua
publicação, salientou o valor-notícia do tempo cronológico na qualidade de gerador de
conteúdos, assim como evidenciou o modo como as festividades e marcos da cultura nacional
– e, em menor intensidade, internacional – foram celebradas nos últimos 15 anos.
Nessa perspectiva, a primeira vez que percebemos o conteúdo da seção relacionado ao
mês da edição foi na revista Tpm de #07 de dezembro de 200182; dispondo de sete textos no
total, quatro deles traziam o Natal e o Réveillon enquanto temática, da mesma forma que
exibia um arranjo visual que reiterava a ligação das datas com o mês do volume. A princípio,
conforme o nosso ponto de vista, tal manifestação não revelou-se como algo significativo,
direcionando-nos ao equivocado pensamento de que aqueles assuntos foram divulgados
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As primeiras edições da seção Badulaque não apresentaram nenhum profissional responsável pela edição.
Possivelmente, esse padrão não foi reproduzido devido a revista estar “amarrando” um arquétipo e um conceito
para a seção.
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devido às suas notabilidades. No entanto, ao verificarmos os demais exemplares disponíveis,
notamos que havia, efetivamente, uma constante de matérias e/ou layouts paralelos aos meses
em que eram publicados; a título de exemplo, podemos sublinhar que algumas edições de
outubro focaram no Dia das Crianças.
Por conseguinte, o exame das edições revelou outra característica da seção Badulaque;
o seu modo peculiar de noticiar e/ou de referir-se às celebrações estabelecidas no calendário.
Embora tenha reproduzido um modelo editorial específico e que corroborou em seu papel e
significação dentro da revista Tpm, a seção manifestou movimentos e roupagens singulares
que uniam informação, criatividade, entretenimento e também uma “pitada” de humor em
tons críticos. Por este ângulo, retomemos, pois, ao exemplo anterior aqui mencionado; na
edição #15 de outubro de 2002, entre os 11 textos do Badulaque, sete deles foram pautados no
Dia das Crianças. Apesar do número elevado de conteúdos referentes à comemoração, o
destaque cabe à ideia de brincar com data e exibir nas oito páginas da seção desenhos que, a
nosso ver, pretendiam aludir às gravuras produzidas por crianças (Figura 8). Em geral, essas
ilustrações não estavam necessariamente ligadas aos textos – muitos deles também exibiam
fotos e imagens -, sugerindo que, neste caso, o propósito era mais situar o tempo daquele mês
e edição.

Figura 8: Badulaque – Tpm, São Paulo, v.02, n. 15, p. 1-95, out. 2002. Fonte: Google Livros.
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Nesse sentido, com base no que foi delineado, este tópico pretende evidenciar o modo
como os acontecimentos e situações regulados pelo calendário – e, por conseguinte, relativos
a cada mês – foram explorados no Badulaque e como estes contribuíram na mistura da seção.
Para tanto, ao observamos, brevemente, os 12 volumes selecionados como corpus,
percebemos que algumas datas foram pautadas em conformidade com o eixo “O tempo do
mês”, sendo elas: Natal e o fim de ano (dezembro); Mês das Noivas (maio); Dia dos
Namorados (junho); e Dia dos Pais (agosto). Assim sendo, nos apoiaremos nestes quatro
eventos destacando os valores culturais presentes em cada um deles, bem como o período em
que foram publicados, conectando-os aos conceitos explorados anteriormente.
a) Natal e o fim de ano (dezembro)
Tópico recorrente na seção Badulaque nas publicações referentes ao mês de dezembro,
o Natal foi pautado, ao longo dos anos, por meio de diferentes atravessamentos, analogias e
enfoques, da mesma forma que foi retratado no layout através de imagens relacionadas à data.
Em vista disso, no periódico #07 de dezembro de 2001, o Badulaque, inicialmente,
apresentou uma capa – algo incomum na seção – estampada pela ilustração de um Papai Noel
com trajes vermelhos, óculos, cabelo e barba branca lendo um livro e, ao seu lado, uma
criança com uma camisa branca e um suéter azul chorando com a mão no rosto (Figura 9).
Embora represente a “vitrine” da seção, não havia nenhuma chamada alusiva ao conteúdo;
sendo a capa composta somente pelo título Badulaque na cor rosa, a imagem vetorial de um
inseto conhecido como louva-a-deus ao lado da logomarca, o sumário com os textos daquele
volume e a indicação da jornalista Nina Lemos na qualidade de responsável pela reportagem e
edição.
A despeito da imagem do Papai Noel e o modo como foi caracterizado em Badulaque
– aparência e vestuário –, segundo Lévi-Strauss (2008, p.20), o personagem “em sua forma
atual”, o famoso “bom velhinho” que sai com seu trenó guiado por renas na noite do dia 24 de
dezembro e distribui brinquedos e presentes para as crianças mundo a fora, “é uma criação
moderna” (LÉVI-STRAUSS, 2008, p.20). Uma vez que, nos séculos passados, a imagem do
homem benevolente e caridoso era evocada a São Nicolau de Taumaturgo que, de acordo com
as histórias e lendas, foi um Arcebispo que ajudava as pessoas necessitadas e presenteava as
crianças; tendo o seu dia celebrado em seis de dezembro, 19 dias antes do Natal. Assim, no
decorrer dos séculos, o personagem se tornou conhecido em diversos locais e culturas,
favorecendo na criação de inúmeras representações literárias, imagéticas e populares, bem
como fomentando na difusão de novas crenças e nomenclaturas.
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A princípio, não havia uma forma consensual acerca da aparência de Papai Noel,
sendo este representado muitas vezes na figura de duende; um homem com vestes litúrgicas;
outras na imagem de um homem mais jovem; ou um senhor idoso trajando roupas verdes e
brancas ou vermelhas e brancas. No entanto, o personagem ao qual Lévi-Strauss (2008)
refere-se – aquele que “veste-se de vermelho, [...] a barba branca, as peles, as botas [...]”
(LÉVI-STRAUSS, 2008, p.22) – está essencialmente ligado às propagandas publicitárias
divulgadas no período contemporâneo. Unindo a simbologia do passado – o homem generoso
que gosta de presentear as crianças – a um novo arquétipo de Papai Noel, esses meios
“recriaram” a sua imagem, adaptando-a ao mercado de consumo e aos movimentos próprios
do cenário temporal no qual estavam inseridos. Essa construção, além de moldar as roupas e
acessórios utilizados pelo personagem, igualmente pautou a sua caracterização física, um
senhor idoso e rechonchudo com bochechas rosadas com aspecto gracioso e alegre. Em outras
palavras, ele foi convertido em uma figura lúdica que evoca um grupo de emoções – simpatia,
amor, solidariedade, bondade, esperança -, mas que, por meio do seu feitio confiável e de sua
história, também representa uma figura que estimula o consumo e, por conseguinte, uma
cultura consumista no período natalino.
Com a ampla divulgação dessa nova imagem, o personagem ganhou o cenário mundial
e o ambiente infantil, sendo reconhecido como um dos símbolos do Natal. Apresentando um
grande apelo midiático e comercial, a sua figura é utilizada por inúmeras marcas publicitárias,
da mesma forma que é abordada no cinema, na música, nas decorações natalinas, na literatura,
nas histórias em quadrinhos, em jogos eletrônicos, em peças de teatro, em produções
jornalísticas – o caso do Badulaque –, entre outros. O personagem Papai Noel faz parte do
imaginário coletivo, sendo difundido de modo global e ascendendo na qualidade de ícone da
cultura pop. A sua imagem construída, padronizada e, principalmente, reconhecida simboliza
a cultura do tempo presente, evocando um poder imagético; mesmo quando não observamos a
figura do “bom velhinho” reconhecemos o seu traje em qualquer outra reprodução.
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Figura 9: Badulaque – Tpm, São Paulo, v.01, n. 07, p. 1-106, dez. 2001. Fonte: Google Livros.

Nessa perspectiva, a capa reproduzida na seção Badulaque pode ser compreendida de
duas formas; a primeira reforça a tradição conforme o modo de presentear de Papai Noel, indo
ao encontro do que defende Lévi-Strauss (2008) acerca dos ritos de iniciação. Estes operam
como “[...] expressão de um status diferenciado entre as crianças, de um lado, e os
adolescentes e adultos, de outro” (LÉVI-STRAUSS, 2008, p.23), bem como “têm uma função
prática nas sociedades humanas: eles ajudam os mais velhos a manter a ordem e a obediência
entre os mais novos” (LÉVI-STRAUSS, 2008, p.25). Em outras palavras, esses ritos –
incluindo o Papai Noel – operam como “barganha” perante as crianças, repercutindo o
discurso de que elas apenas serão presenteadas caso comportem-se bem ao longo do ano.
Neste caso, a ilustração do Badulaque pode sugerir que Papai Noel está confirmando em seu
livro se o menino foi bom ou não durante aquele ano; o que em analogia podemos argumentar
se tal representação gráfica diz respeito ou não às próprias leitoras. A segunda desconstrói a
figura do “bom velhinho”, visto que a criança ao seu lado chora ao invés de estar feliz ao
encontrá-lo. A capa pode estar, neste caso, questionando o consumo exagerado evocado por
meio da imagem do personagem, exibindo que Papai Noel não trouxe presentes aquele ano ou
que, talvez, o presente seja a leitura do livro pelo “bom velhinho”. O que, em certa medida,
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soa contraditório também, dado que a revista Tpm - e, consequentemente o Badulaque defendem a ideia da “sustentabilidade” e do “consumo consciente”,83 mas utilizam em suas
publicações símbolos e referências ligados ao consumo como, por exemplo, o Papai Noel.
No volume #07 de dezembro de 2001, o primeiro conteúdo da seção Badulaque é
intitulado “Natal self postal”. Apresentando apenas uma linha fina com os dizeres: “Se você só
receber cartões chatos de parentes distantes, não se desespere: recorte um dos nossos e
coloque em sua árvore”, ele foi constituído por 12 cartões “natalinos” assinados por pessoas
como os músicos Chico Buarque, Otto e Lenny Kravitz; o senador, na época, Eduardo
Suplicy; o ator e apresentador Supla; as próprias leitoras; a redação de Tpm, entre outros.
Visualmente, os cartões foram elaborados com o fundo em cores como azul, verde, vermelho,
rosa ou com ilustrações relacionadas ao Natal como a neve, Papai Noel caminhando com um
saco de presentes, e crianças festejando a chegada do “bom velhinho”. Com a intenção de que
os cartões fossem realmente recortados, eles foram desenhados com traços pontilhados e um
deles incluía a imagem vetorial de uma tesoura (Figura 10).
Como enfatizado, o intuito era disponibilizar cartões que se distanciassem do modelo
tradicional recebido pelas leitoras; muitos deles exibiam mensagens irônicas, parodiavam
canções, exprimiam bons desejos de modo cômico, e um até foi enviado pelo personagem da
página ao lado, o Arnoldo84. Entre eles, destaca-se o cartão que é endereçado a Osama bin
Laden, que reverbera um dos acontecimentos mais conhecidos e comentados daquele ano - o
atentado terrorista de 11 de setembro de 2001 ocorridos nos Estados Unidos. Elaborado para
que as leitoras assinassem, o cartão dizia: “Querido Bin Laden. ‘No ano que passou, você
causou danos irreparáveis com os seus atos terroristas emocionais. Espero que você seja
desmascarado em 2002.’ Ass....................... (Escreva o seu nome)”.
Alguns cartões também notabilizavam os sentidos e as propostas editoriais difundidos
pela seção; como por exemplo, no primeiro cartão (Figura 10) em que a jornalista Nina
Lemos empregou a palavra “você” demonstrando que, tal como a perspectiva de Scalzo85
(2011), ela compreendia qual era o público da seção e quais conteúdos e temáticas “caberiam”
dentro daquele espaço. Essa noção é manifestada no terceiro cartão que traz um trecho da
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Conceitos como a “sustentabilidade” e o “consumo consciente” são reforçados, atualmente, pela premiação
Trip Transformados promovida pela Trip Editora. Segundo o site da editora, “O Trip Transformadores nasceu
como uma forma de homenagear e de reconhecer o trabalho de pessoas que se transformaram ajudando a
melhorar a realidade em que vivem, gente que percebeu que as coisas só estarão bem de verdade quando
estiverem bem para todos. Nos últimos anos, em cada uma de suas edições, a revista Trip levanta, pesquisa e
reflete sobre temas relevantes para o equilíbrio de nossa vida e de nosso planeta.
84
O personagem foi criado pela seção Tpm para ilustrar a matéria “Presente de Grega”.
85
“É isto: a revista tem foco no leitor – conhece seu rosto, fala com ele diretamente. Trata-o por ‘você’”
(SCALZO, 2011, p.15).
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engajada canção Papai Noel Velho Batuta que critica o capitalismo por detrás do Natal e ainda
foi “assinado” pela principal figura midiática do movimento zapatista, o Subcomandante
Marcos. Em outras palavras, o cartão aciona essa “compreensão” acerca das leitoras, pois
Nina Lemos não esclarece quem é o Subcomandante, já acreditando que as leitoras sabem
quem seja. Outro aspecto é a própria canção, escrita pela banda de punk Garotos Podres na
década de 1980, que demarca que as leitoras da seção estavam inseridas em um ambiente
cultural marcado por figuras com visões progressistas.

Figura 10: Badulaque – Tpm, São Paulo, v.01, n. 07, p. 1-106, dez. 2001. Fonte: Google Livros.

Considerando o contexto cultural e temporal, ainda que os cartões da seção Badulaque
não apresentassem o conteúdo padrão, eles refletiam uma prática popular, da época, que
simbolizava que o remetente estimava a pessoa e/ou o grupo que recebia aquela mensagem.
Enviar cartões era uma forma costumeira de presentear, bem como desejar os mais diversos
sentimentos de prosperidade no Natal e no ano vindouro. Tal costume não é tão empregado
como antigamente, mas a prática ainda existe; sendo mais usual, hoje, o envio de mensagens
eletrônicas de longo alcance, tornando-se algo menos pessoal, no entanto mais dinâmico,
barato e rápido.
Na página seguinte, há o “Presente de Grega”; reproduzindo a expressão popular
“presente de grego” em seu sentido usual, o título é direcionado às leitoras e refere-se aos
objetos que, segundo o Badulaque, estas não devem presentear um homem. Novamente não
há um texto, apenas uma linha fina que afirma de modo divertido: “Uma seleção do que há de
mais broxante no saco do Papai Noel. Evite a qualquer (baixo) custo presentear entes
queridos e pretendentes idem com os objetos exibidos nesta página”. Em particular, são
evidenciados nove itens, sendo eles: espeto de churrasco, pochete, cuecas slip, radinho
portátil, camiseta de time, porta-celular, mocassim de franja, meia social e lenço. Por sua vez,
a lauda é composta por uma foto de Arnoldo, o homem citado em um dos cartões natalinos,
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vestindo ou segurando alguns dos objetos considerados “broxantes” pela seção. Ao seu lado
há uma mesinha com o restante dos produtos e de fundo um papel de parede colorido com
flores amarelas e laranjas.
A nosso ver, ao veicular essa pauta, a intenção do Badulaque seria a de ironizar os
veículos que produzem matérias voltadas ao público feminino, enfatizando quais são os
objetos que os homens desejam e/ou necessitam; em geral, esses conteúdos ajudam a
movimentar o mercado de consumo, bem como fortalecem pensamento de que a mulher deve
presentar o homem para ser bem vista e/ou aumentar os laços com este. À medida que, do
outro lado, não há a valorização de publicações como estas enfatizando como presentear uma
mulher. Cabe destacar que, ao lado dos “presentes”, há notas com o motivo de eles serem
considerados “de grega”, reiterando o lado cômico e sarcástico da seção. Notemos, “1-Espeto
de churrasco_ Qualquer coisa relacionada a churrasco devia ser proibida da face da terra
(pelo menos como opção para presentear alguém). Assim, com esses apetrechos, é que se faz
um neanderthal”. A frase também evidencia um segundo aspecto manifestado pela seção, que
as leitoras da revista Tpm – e, consequentemente do Badulaque – preferem ser próximas de
homens com gostos diferentes dos apresentados.
Ainda no volume #07 de dezembro de 2001, há a publicação “Príncipe Encantado x
Papai Noel”, em que a seção faz uma lista contrapondo as características dos dois personagens
presentes no imaginário infantil, principalmente no das garotas. A página apresenta um fundo
branco com uma aquarela em azul espalhada por toda ela, a imagem vetorial do “bom
velhinho”, do príncipe e de números de um a seis demarcando as categorias comparativas.
Ademais, desfruta de uma nota relatando que quando somos crianças, acreditamos nas duas
figuras; no passar dos anos, descobrimos que Papai Noel não existe, porém, mesmo adultas,
continuamos acreditando no príncipe. Com base nesse comentário, podemos retomar a
concepção de Lévi-Strauss (2008) sobre os ritos de iniciação; quando consideramos a
existência do Príncipe Encantado na vida adulta, ignoramos a linha que separa as crianças dos
adolescentes e adultos, transitando entre as duas fases.
Nesse sentido, são seis categorias no total – “o modelo”, “a generosidade’, “onde
encontrá-lo”, “o que ele vira”, “o meio de transporte” e “correção política" – e cada uma delas
é pontuada após a descrição de cada personagem. A título de exemplo, podemos revelar “o
modelo”; o Príncipe Encantado “[...] usa roupas colantes, calça fuseau e um penteado tipo o
Roberto Justus. (Pontuação: 0)”, enquanto o Papai Noel “a roupa dele é meio estranha. Tudo
bem que look uniforme está na moda, mas vermelho com peles é meio over. Se bem que um
casaco daqueles serve para quem é clubber. E ele usa coturno, algo meio punk rocker.
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(Pontuação: 10)”. Após a apresentação de cada uma, na avaliação final o resultado foi -100
para o príncipe e 130 para Noel. Vale salientar que em uma das frases sobre o príncipe é
destacado que “ele não dá presentes. Na verdade, a gente é que compra várias coisas para
ele e depois se arrepende por ter gasto aquele dinheiro [...]”, reiterando o nosso ponto de
vista a respeito da pauta anterior.
Em geral, em todos os apontamentos acerca do Príncipe Encantado, ele é ressaltado
como uma criatura “negativa” e algumas das suas particularidades se “assemelham” e/ou se
“misturam” aos aspectos enfatizados pela revista Tpm a respeito do comportamento de alguns
homens como, por exemplo, “[...] ou seja, um inteligente que se revela um machista e por aí
vai”. Assim, as informações sobre o personagem se encaminham para as questões femininas e
o risco das garotas crescerem acreditando que, para serem felizes e amadas, precisam
encontrar o príncipe. Isto é, uma figura da infância, mas que é construída e perpetuada pela
sociedade como se este fosse a realização da felicidade feminina. Mesmo com as mudanças
sociais, ainda há o forte predomínio e idealização de que toda mulher deve ser salva pelo
Príncipe Encantado para desfrutar de uma vida plena. Pode-se destacar também que este
conteúdo corresponde aos pensamentos da própria Nina Lemos enquanto mulher e feminista.
Explorando o tópico “fim de ano” sublinhado no título, uma das particularidades do
Badulaque, como mencionado, foi a retrospectiva “The best of (ou as bestas de)” elaborada no
decorrer dos 15 anos da seção. Desenvolvidas usualmente no fim de cada ano, as
retrospectivas, em geral, informam, analisam e comparam os eventos, acontecimentos e fatos
que ocorreram ao longo daquele período. Replicando essas exposições, mas ao seu modo, a
seção exibia uma lista com categorias inusitadas e descontraídas, porém reais, noticiando e
relembrando o que sucedeu. Reportando-se à temporada de premiações da indústria da cultura
pop – o Globo de Ouro, o Oscar, o Grammy, entre outros – o Badulaque elegia a pessoa
“mais sem noção” do ano. Valendo-se da analogia com essas cerimônias, a seção trouxe,
fortuitamente, o conceito defendido por Kellner (2001), de que as imagens veiculadas pela
mídia ganham o imaginário das pessoas e de suas culturas.
Nessa perspectiva, o “The best of 2001 (ou as bestas de 2001)” foi inaugurado na
revista #07 de dezembro de 2001. A retrospectiva foi publicada em duas laudas, sendo a
primeira dedica a premiação da pessoa “mais sem noção” do ano – neste caso, o vencedor do
“Troféu Gerald Thomas”86 foi o apresentador e empresário Silvio Santos. Na outra página, há
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Gerald Thomas é um ator e diretor brasileiro. Gerald testemunhou da janela de seu apartamento, em Nova
York, o atentado terrorista contra o World Trade Center em 2001. Após a tragédia a mídia brasileira divulgou
vídeos, relatos e fotos do ator próximo aos escombros. Gerald também apareceu em programas televisivos e foi
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34 categorias que abordam os mais diversos destaques daquele período, variando desde ao
“Anti-herói do ano” até “A melhor saudação histérica”; para mais, todas as categorias
exibiram três indicações. Conforme a linha fina, os vencedores foram escolhidos pelos
membros da redação da Tpm e da Trip, e pelos leitores que votaram por meio dos sites das
revistas. As laudas também eram compostas por um fundo branco com uma aquarela na cor
cinza, e uma delas exibiu uma foto em preto e branco de Silvio segurando o “Troféu”, e uma
montagem da estatueta do Oscar com a cabeça de Gerald Thomas.
Há uma nota esclarecendo o motivo da escolha de Silvio, enfatizando dois momentos
protagonizados pelo empresário em 2001; o primeiro refere-se à veiculação do reality show
Casa dos Artistas pelo SBT, no qual o apresentador alugou uma casa ao lado da sua e colocou
“atores, modelos e músicos relativamente conhecidos” (MARTINO, 2012, p.157) para
disputarem um prêmio em dinheiro. Ele também modificou as regras do jogo ao longo do
programa, e este foi suspenso durante alguns dias após as acusações da Rede Globo de plágio
relativo à sua nova programação – o Big Brother Brasil (BBB) – que estrearia alguns meses
depois. A outra situação diz respeito ao sequestro de sua filha Patrícia Abravanel - que ficou
“amiga” do sequestrador -, e posteriormente, o sequestro dele e de sua família pelo mesmo
homem.
Ao ponderarmos acerca do conteúdo, é notório o destaque dado ao reality show – além
de ser citado na nota referente a Silvio Santos, dentre as 34 categorias do “The best of” 10
delas foram relacionadas à Casa dos Artistas ou aos seus participantes. É preciso lembrar que
o formato do reality, até então, não era explorado na TV brasileira, garantindo grandes
audiências87 e sucesso absoluto ao SBT. O programa é um reflexo daquele período, podendo
ser enquadrado no operador conceitual sobre cultura pop, já que atualizou o cenário em que
estava inserido, misturou elementos, elevou o status de celebridades, modificou hábitos,
atribuiu novos sentidos aos programas televisivos e ainda está inserido no imaginário da
população até os dias atuais. À vista disso, também podemos destacar o conceito “cultura da
mídia” articulado por Kellner (2001), dado que o Badulaque ao abordar a Casa dos Artistas
evidenciou a mídia como construtora de representações, opiniões e valores naquele período,
além de produtora de conteúdos dentro do próprio circuito midiático. Essa retroalimentação
da mídia fica ainda mais evidente nas palavras de Martino (2012) ao destacar que “o destino
capa da revista Caras. Devido a sua superexposição, o Badulaque publicou dois textos – um em outubro e outro
em novembro – relatando sobre o estranho comportamento do ator em relação ao acontecimento. A respeito do
“Troféu Gerald Thomas” não há nenhuma explicação acerca da escolha do nome, no entanto acreditamos que
este foi mais um dos artifícios da seção em abordar de modo irônico os fatos.
87
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u19876.shtml Acesso em: 04/09/17.
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dos vencedores [da Casa dos Artistas] foram uma consolidação do conceito de celebridade:
eles se tornaram conhecidos por serem conhecidos” (MARTINO, 2012, p.157 [grifo nosso]).
Nesse sentido, mesmo que não componha o corpus de pesquisa, o volume #72 de dez.
2007/ jan. 2008, apresenta um artigo significativo em relação à premiação e a longevidade da
seção Badulaque. O texto intitulado “O Natal é o dia da marmota”, anuncia na linha fina que:
“Lembram daquele filme em que o cara acorda sempre no mesmo dia? Descobrimos que o
Natal é igual. Todos os anos temos o sentimento de que nada muda e de que já vivemos aquilo
antes. Por que será? Investigamos as causas”. Assim, a seção elabora a uma lista com oito
razões das pessoas sentirem a sensação de dèjà-vu no Natal; entre elas, destaca-se a número
cinco: “Desde 2001, você lê na Tpm o Troféu de Pessoa Sem Noção (mas, ei, essa é a parte
boa!)”. No entanto, a afirmação não se efetiva naquela edição, uma vez que a seção não
apresenta o “Troféu”, apenas o “The best of”.
Em 2008/2009, a premiação voltou a ser publicada, mas a imagem da estatueta com o
rosto do premiado daquele ano – o político americano John McCain – não está em destaque
como nas versões anteriores, e não há a presença de um texto relatando o motivo da escolha.
De 2009/2010 até 2013/2014, o prêmio converteu-se em uma das categorias do “The best of”,
e a partir de 2014/2015 até a última publicação mensal em dez.2016/ jan.2017 o “Troféu” não
foi mais divulgado pela seção Badulaque. Assim, por meio dessa linha do tempo, percebemos
a evolução do Badulaque que, na sua primeira edição de dezembro (2001) trouxe ambos os
conteúdos e na última apenas o “The best of”. Além disso, no último periódico, a seleção foi
intitulada de “Desculpa, 2016, mas você já vai tarde!”.
Distinto do volume #07 de dezembro de 2001, a edição #171 de dez. 2016/ jan. 2017
apresenta apenas a premiação em conformidade com o Natal e ao fim de ano. Assim,
reproduzindo o padrão das demais laudas, duas delas mencionadas no início do Capítulo 2, o
a página é estampada com um fundo lilás com manchas brancas e bolas natalinas prateadas.
Novamente há uma foto de Donald Trump com rabiscos por cima dos olhos, mas desta vez
em vermelho, uma cauda de sereia, duas taças de champagne, uma pasta de arquivos de
computador, um emoji com expressão assustada, o Pokémon Pikachu, chamas de fogo em
preto e branco e o rosto de um homem rodeado por traços pontilhados para ser recortado. No
total são listadas 21 categorias e todas seguem a ideia de abordar os fatos daquele ano, mas de
modo diferente do usual. Entre as categorias, destaca-se o “Chá de cogumelo do ano” que
aparece na última edição mensal do Badulaque e na primeira de dezembro ainda em 2001;
evidenciando que com as mudanças temporais algumas categorias não se encaixavam mais
com os contextos dos novos períodos, e outras sim. No caso do “Chá de cogumelo” a seção
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reforça que ainda passamos por situações tão improváveis em nossa sociedade que estas
parecem alucinações.
b) Mês das noivas (maio)
Culturalmente conhecido como o mês das noivas, não há nenhum registro ou situação
que justifique maio ser identificado como tal. Entre as hipóteses levantadas a respeito da data,
a mais difundida é de que como no mês de maio também é comemorado o Dia das Mães e a
Consagração da Virgem Maria, mãe de Jesus, os três acontecimentos, associados, simbolizam
a celebração da figura feminina. Assim, devido à notabilidade dos eventos, era recorrente nas
edições de maio do Badulaque a presença de conteúdos textuais e imagéticos referentes ao
universo do casamento e/ou do Dia das Mães; em contrapartida, a Consagração de Maria não
era abordada pelo Badulaque, porém a figura da Virgem Maria estampou o layout da seção no
volume #54 de maio de 2006.
Entre as revistas que integram o corpus de pesquisa, a publicação #11 de maio de 2002
apresenta uma edição do Badulaque composta, quase que integralmente, por pautas relativas
ao mês das noivas. São 11 textos no total, e 10 deles contextualizam a temática a partir de
variados enfoques – um deles selecionou as melhores canções românticas; um articulou sobre
os vídeos que diziam “ensinar” técnicas sexuais às mulheres; um explanou sobre um livro de
kama sutra no ambiente de trabalho; um era relativo a um casal de artistas; um foi constituído
por ilustrações para serem recortadas para a leitora “ter” um namorado; e cinco deles
dedicaram-se propriamente a questão do casamento. Dessa forma, com base nos cinco textos
relacionados ao matrimônio, há três deles que se encaixam com a proposta do eixo “O tempo
do mês” e que, em vista disso, serão explorados a seguir.
No primeiro texto intitulado “Casamento fast-food”, a seção Badulaque acompanhou a
cerimônia de três casamentos na igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo; realizadas no
dia 26 de abril de 2002, sexta-feira, nos horários de 19, 20 e 21 horas, as uniões foram
celebradas pelo padre Nadir. Publicado em uma lauda com fundo branco e com sutis manchas
rosa, o conteúdo foi acompanhado por três fotos dos eventos. A primeira retrata a noiva
Isadora de costas, exibindo o longo véu branco; a segunda traz a noiva Vivian abraçando a sua
mãe ao lado de seu pai, com o noivo e a equipe de filmagem e fotografia ao fundo; e a última
imagem reproduz a saída dos noivos Sandra e Adriano na porta da igreja. O layout não
apresenta os aspectos particulares do Badulaque, sendo possível afirmar que este seria
observado em qualquer outra seção da revista Tpm.
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O diferencial da publicação possivelmente seja a forma inusitada e divertida de pautar
a notícia; característica já apontada como um dos traços da seção. À vista disso, foi
evidenciado que os casamentos foram muito semelhantes, incluindo os trajes com brilhos
utilizados pelos padrinhos, os sermões e piadinhas narrados pelo padre Nadir e até mesmo, de
modo sarcástico, os vestidos e véus brancos usados pelas noivas. O que, conforme a seção,
demonstra que “‘o dia mais especial da sua vida’ pode ser igualzinho ao de uma outra
pessoa”. O que ainda é sustentado pelo próprio título – “Casamento fast-food” – que buscou
comparar as cerimônias com as redes alimentícias que oferecem um serviço padronizado.
O título também salienta outra característica dessas empresas, a rapidez na produção
dos produtos ofertados. Acreditamos que tal designação foi adotada em consequência do
rápido desenrolar de uma cerimônia para a outra, o que, inclusive, é reforçado por uma das
passagens que frisa que os próprios convidados se atrapalharam e entraram em casamentos
errados. Mesmo com o tempo de uma hora destinada a cada união, o tumulto foi grande
devido aos atrasos e houve engarrafamento, incluindo os carros das noivas, segundo o trecho
“um Rolls Royce está saindo e um outro já vai chegando”. Outra informação acerca da
velocidade dos eventos foi que havia um profissional responsável pela limpeza entre um
casamento e outro. Para mais, o Badulaque criou a sua própria estatística ao afirmar que os
dentistas casam mais que os outros profissionais, posto que, naquele dia, metade das pessoas
que casaram atuavam nesse ramo; ainda é ressaltado que o padre gostou desse fato e abençoou
a profissão. A publicação termina de modo engraçado e irônico afirmando: “Tomara que a
felicidade deles não seja tão rápida quanto a duração das cerimônias!”.
Como mencionado, os casamentos foram realizados no dia 26 de abril de 2002, no
entanto eles foram noticiados na edição #11 de maio de 2002. Segundo os dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) naquele ano foram realizados 715.166
casamentos no Brasil88. Como é de se supor, pelo fato de maio ser conhecido como o mês das
noivas, ele deveria ser o mês com maior número de cerimônias; porém, ainda conforme o
IBGE de 2002, na cidade de São Paulo – local em que ocorreram as uniões acompanhadas
pelo Badulaque - o mês com mais registros foi dezembro, sendo maio o quarto colocado dos
12 meses. De acordo com os dados do Registro Civil do IBGE em 2006,89 nas últimas três
décadas, dezembro é o mês em que mais se realizam as celebrações; o Instituto acredita que
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Informação disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/135/rc_2002_v29.pdf Acesso
em: 06/09/17.
89
Informação disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/135/rc_2006_v33.pdf Acesso
em: 06/09/17.
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tal situação é decorrente, sobretudo, pela questão salarial em virtude das pessoas receberem
nesse mês o 13º salário. Por meio desses dados fica manifesto que maio ainda é identificado
como o mês das noivas mais pela simbologia e tradição, sendo dezembro, hoje, efetivamente,
o mês das noivas.
Na matéria seguinte, intitulada “Caso ou compro uma bicicleta?”, a resposta para esse
dito popular já é anunciada logo na linha fina, na qual a seção Badulaque afirma que comprar
uma bike, financeiramente, compensa mais. O espaço destinado à matéria é de meia página,
sendo esta publicada em um fundo branco e, ao seu lado, há uma colagem com ilustrações das
bicicletas de modelo Ceci em diferentes tamanhos. Algumas estão por cima de um retângulo
amarelo, e outras estão fora deste. Ademais, há fragmentos que, combinados, relembram a
colagem, técnica empregada na pop art (Figura 11).
O texto revela, para as leitoras que ainda possuem essa dúvida, que adquirir uma
bicicleta é mais acessível do que uma festa de casamento. Visto que, o valor gasto com
decoração da igreja e da festa, lembrancinhas, banda, seguranças, lua-de-mel para o Taiti,
sairia em aproximadamente R$ 108 mil, valor este que, investido no meio de transporte,
poderia proporcionar a compra de 449 bicicletas Ceci – a famosa bike de cestinha – ou 66
bicicletas mais sofisticadas da marca Caloi. A seção também apresenta outras opções caso as
leitoras não gostem de bicicleta, entre as sugestões é possível comprar com a quantia “um
apartamento de três quartos em um bairro de classe média de uma grande cidade ou 72
passagens de ida e volta para Nova York, em classe econômica”. O texto ainda replica que, se
mesmo após esses dados e valores, a leitora ainda quiser se casar com uma cerimônia e festa
de luxo, ela deve estar realmente apaixonada. O Badulaque avalia, por fim, que um casamento
mais econômico sai em torno de R$ 20 mil, o que corresponde ao preço de 83 Cecis.

Figura 11: Badulaque – Tpm, São Paulo, v.01, n. 11, p. 1-90, maio, 2002. Fonte: Google Livros.
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Em 2002, o contexto dos casamentos já era distinto daqueles realizados nas décadas
anteriores, nos quais a celebração religiosa era estimada e a comemoração encontrava-se em
segundo plano. De 2002 até os dias atuais, as uniões e, principalmente, as festas de casamento
se transformaram totalmente; hoje, observamos um verdadeiro mercado que oferta feiras com
desfiles de trajes para noivas e noivos, apresentação de bandas, degustação de cardápios,
decorações para diferentes ambientes, identidade visual para convites, entre outras atividades,
cada uma variando de acordo com a identidade do casal e o valor disponível para a realização
do evento. Ainda há a preservação da celebração e de algumas tradições – principalmente
acerca do vestido branco –, porém as cerimônias são realizadas muitas vezes fora das igrejas e
templos, valorizando mais o local e sua estética do que a questão religiosa. Há, também,
casais que vão à contramão dessas “tendências” originando novos arranjos de família e
concepção de união – casais que optam morar juntos sem qualquer união legal, casamentos
informais, relacionamentos abertos, convívio em casas diferentes e novas famílias formadas
por diversos núcleos.
O terceiro e último texto, “Deveres nada recíprocos”, vem após “Caso ou compro uma
bicicleta?” e destaca por meio da linha fina a proximidade dos conteúdos tanto no layout
quanto no desenrolar da temática. Conforme a seção Badulaque, “as festas de casamento se
modernizaram... mas checamos as leis e vimos que as escrituras continuam antiquadas e
machistas”. Por conseguinte, a publicação revela que no Código Civil instituído em 2002, e
ainda vigente, há um artigo que pauta as relações conjugais e estabelece cinco obrigações que
ambas as partes devem seguir. À vista disso, o texto debruça-se sobre cada um dos tópicos,
apresentando-os e analisando-os perante o contexto temporal de 2002 e, sobretudo, da questão
feminina. Vale enfatizar que, novamente, há o emprego de frases despojadas, mas críticas, ao
comentar sobre o assunto. A título de exemplo:
Dever de coabitação: obrigação que os cônjuges têm de viver em comum, sob o
mesmo teto e também de manterem relações sexuais. Traduz-se na comunhão:
mesa, leito e habitação. Nada de Simone de Beauvoir e Sartre. Vocês estão fadados
a compartilhar as refeições do Pizza Hut enquanto ele assiste a um jogo de futebol. E
a dar mesmo quando não tiver vontade. Que medo! (BADULAQUE, 2002, [grifo da
edição])

Em todas as argumentações por parte do Badulaque, é reiterado o quanto a legislação é
antiquada, não se encaixando aos movimentos do período e aos modelos conjugais, além de
serem preceitos machistas e que reforçam o patriarcado. O texto ainda vai além, revelando
que não há a divisão de deveres nos lares brasileiros, cabendo à mulher a manutenção da casa
e dos filhos. Este conteúdo, em específico, reforça o caráter da revista Tpm – e, também da
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própria seção –, informando as leitoras sobre as leis que regem os relacionamentos destas,
suscitando que elas se empenhem em questionar e modificar os códigos que não se encaixam
no ambiente temporal de 2002 e, ainda menos, no de 2017. Outro ponto a ser destacado são as
referências utilizadas na nota; novamente a jornalista Nina Lemos demonstrou “conhecer” as
leitoras ao mencionar a relação dos escritores Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. Por
fim, o texto é publicado em um fundo branco e não há nenhuma foto ou ilustração.
c) Dia dos Namorados (junho)
No capítulo “1. Tpm, Badulaque e Nina Lemos”, explanamos sobre o modo como o
Badulaque abordou a temática do Dia dos Namorados entre os anos de 2003 e 2006. O evento
é uma constante nas publicações e layouts da seção, sendo a cada volume reinventado e
associado ao período em que está inserido. Com a edição #77 de junho de 2008 não é
diferente, uma vez que entre os seus 10 textos seis deles pautam o acontecimento ou questões
referentes aos relacionamentos amorosos. O design também evoca a data ao ser composto por
um fundo semelhante a um papel de parede com arabescos na cor rosa, além de ilustrações de
flores, pássaros, corações partidos ao meio, borboletas, anjinhos, corações com caveiras sobre
ossos, fotos de casais em preto e branco, entre outros elementos que não estão relacionados ao
dia, mas que colaboram na mistura da seção (Figura 12). Ao averiguarmos cada um dos
conteúdos, três deles se alinham ao que produzimos e exploramos ao longo deste eixo, sendo
eles: “Felicidade de resultados”, “Não ame, leia estes livros” e “Cafonices românticas na
moda”.
Em “Felicidades de resultado”, o Badulaque relata acerca de um profissional da
Escola Paulista de Medicina especializado em medicina comportamental que lançou um
programa de treinamento voltado às mulheres que querem esquecer os ex-namorados ou até
mesmo os homens que foram desagradáveis com estas. De acordo com o médico, as mulheres
possuem “um vínculo emocional mais forte com as coisas” e, por isto, ele treina as suas
mentes para que elas esqueçam o passado. O curso teria, naquela época, duração de 10 a 12
semanas e, ainda conforme o profissional, ele opera como um “mentor” para as mulheres; o
médico ainda compara o treinamento ao meio corporativo e o bom desempenho das empresas.
Ao longo do texto, a seção questionou e rebateu algumas das afirmações do especialista e
finaliza afirmando: “Ele diz que treina a mente para o que chama de inteligência de
resultados. Com todo o respeito ao trabalho do doutor, será que nossa mente é como
cachorro que precisa ser treinado? E esse papo de ter foco em resultados na vida pessoal...
ZZZ”. Para mais, a lauda é estampada por uma montagem de um homem trajando terno com a
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cabeça de um cachorro, corações vermelhos, uma caçamba de lixo com outro cachorro por
cima dela, moscas voando, um coração partido e distintos tipos de flores.
Seguindo o estilo dos livros de autoajuda que edição após edição a seção reprovou por
abordarem assuntos machistas, depreciativos, opressores etc., esse texto evidenciou como
naquele período – e, infelizmente, ainda hoje – há pessoas que reforçam por meio de seus
discursos e produções que as mulheres são mais frágeis e suscetíveis que os homens em
diferentes aspectos da vida, principalmente na questão amorosa. De certo modo, por meio de
argumentos irônicos e ácidos e do próprio layout – um homem bem vestido, porém com
cabeça de cachorro -, o texto buscou desconstruir o “treinamento” do médico, bem como o
seu viés comercial. Cabe destacar também que a proposta do médico em partes assemelha-se
às iniciativas e programas desenvolvidos pelos profissionais com foco em coaching que, nos
dias atuais, difundem-se no Brasil. É evidente que devido a sua formação, o médico
desfrutava de uma bagagem intelectual, porém ele não soube respeitar as suas clientes,
inferiorizando-as e assumindo uma postura ofensiva.
Trazendo o Dia dos Namorados para o contexto da literatura em “Não ame, leia estes
livros”, o Badulaque recomendou três obras para as leitoras que estão insatisfeitas com suas
respectivas relações amorosas. Segundo a linha fina, se essas mulheres estiverem falando mal
do amor nas mesas de bar, ao lerem essas publicações, elas farão sucesso nas conversas; no
entanto, adverte que os livros podem trazer azar e fazer mal. As indicações são: Amor Líquido
– sobre a Fragilidade dos Laços Humanos; Contra o amor – Uma Polêmica; e Sem fraude
nem favor, Estudos sobre o Amor Romântico. À vista das publicações, há uma nota
sintetizando a temática de cada uma, o autor e alguns trechos das obras. Além disso, a página
apresenta o mesmo fundo das demais laudas, mas é ilustrada por corações com caveiras, um
fusca rosa, linhas que desenham uma flor e folhas, além da imagem dos três livros
sobrepostos a vasos de cactos (Figura 12). O layout agrega valor à notícia e pode ser
compreendido como um alerta para o “mal” presente nas obras.
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Figura 12: Badulaque – Tpm, São Paulo, v.07, n. 77, p. 1-114, jun. 2008. Fonte: Google Livros.

Tanto na nota sobre o livro Contra o amor quanto em Sem fraude nem favor, estudos
sobre o amor romântico, há passagens que inserem os profissionais de Tpm no contexto da
pauta. Sobre o primeiro livro, a autora Laura Kipnis elaborou uma lista com coisas que não se
pode fazer quando se é casado – assim, o Badulaque aconselha que a leitora não leia tal lista
para o namorado, posto que uma repórter da revista fez isso e seu namorado quase jogou o
livro em sua cabeça. Acerca da segunda obra, o autor é Jurandir Freire Costa e no começo da
publicação a seção salienta que ele é um dos psicanalistas favoritos da redação de Tpm. Ao
apresentar confidências e relatos que enfatizam o que as pessoas responsáveis pelo magazine
dizem vivenciar, consumir, gostar etc., há o reforço da relação do periódico e do Badulaque
com o seu público.
A escolha de Amor Líquido de Zygmunt Bauman para compor esse quadro de leituras
também não foi aleatória. O livro é um reflexo do empenho em compreender o amor no tempo
presente ou na “modernidade líquida”, como sustentou Bauman (2001); um amor que foge do
que estava dado, e que acompanha o fluxo e a lógica do mundo contemporâneo. Por sua vez,
ao recomendar um livro produzido por um sociólogo, o Badulaque repele a ideia de que uma
revista feminina deva indicar obras com conteúdos rasos e sem relevância como, por exemplo,
as muitas exibidas na coluna “Queimando o livro”.
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O último conteúdo a ser explorado no periódico de junho de 2008 é “Cafonices
românticas na moda”. Repercutindo “o tempo do mês”, mas também o tempo específico da
pauta, a linha fina anuncia que a seção Badulaque fez uma “[...] lista das últimas tendências
de presentes para o Dia dos Namorados. Sim, aqueles que foram lançados neste ano
especialmente para a data. Algo, assim, supermoderno”. A proposta da matéria é evidenciar
que além dos típicos presentes – flores e ursinhos de pelúcia –, o “mercado romântico
meloso”, naquele ano, trouxe novos objetos “ultracafonas”, de acordo com a seção. A página
visualmente é composta pelo mesmo fundo da notícia anterior, um chinelo estampado por um
casal em preto e branco, mariposas, borboletas, flores, um alarme de carro rosa, um fusca, e a
foto de um casal de séculos passados com flores e corações, porém o homem é representado
por um hipopótamo trajando um fraque (Figura 12).
O texto destacou cinco tendências em objetos para presentear a pessoa amada, sendo
eles: fotolivro, relógio customizado, bonequinhos personalizados, alarme de carro rosinha e
Havaianas customizadas. Para cada objeto há uma nota, no qual ele é apresentado e
“avaliado” por sua utilidade e/ou o quanto ele é “ridículo”. Esse “parecer” acerca dos itens,
neste caso, aparentemente não corresponde somente ao ponto de vista da jornalista Nina
Lemos, cabendo também aos demais membros da redação, posto que no decorrer do texto é
empregado como recurso narrativo a primeira pessoa do plural. A título de exemplo de como
são apresentados os presentes, podemos enfatizar a passagem sobre o fotolivro: “Você vai lá,
pega as fotos mais bonitas que tem com o seu bem e monta usando um programa de internet.
Você pode aproveitar e fazer tudo ficar mais horrível escrevendo naquela linguagem usada na
rede. Tipo: ‘Eu e meu mô. Tb t amo’”.
À vista disso, cabe destacar como a ideia por detrás do fotolivro é similar aos antigos
álbuns de fotografia; a nosso ver, é uma “releitura” de um item conhecido, mas que se adapta
ao tempo em que ele está inserido. De igual modo, se considerarmos os dias atuais, com os
novos processos, o fotolivro seria os “álbuns” criados nas redes sociais; estes aspectos
apontam para os elos entre o presente e o passado, evidenciando que as perspectivas de
tempos estão misturadas. Outra questão a ser considerada são os presentes nomeados pelas
palavras “personalizado” e “customizado” – relógio, bonequinhos e Havaianas -, indicando
que estes seriam criados a partir da particularidade de cada indivíduo, mas que na verdade
representa uma “preferência” que é compartilhada pelos demais sujeitos, destacando a lógica
do mercado de consumo contemporâneo.
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d) Dia dos Pais (agosto)
O Dia dos Pais, se comparado aos demais acontecimentos regulados pelo calendário,
não foi tão explorado e/ou recorrente nas páginas da seção Badulaque ao longo dos últimos 15
anos; foram poucas as edições que o pautaram ou que apresentaram alguma referência acerca
do dia. Contudo, entre os volumes que compõem o corpus de pesquisa, o periódico #79 de
agosto de 2008 dispõe de dois conteúdos que articulam sobre a data, “Pais etiquetados” e
“Ligue-ligue”. Em particular, o segundo texto, “Ligue-ligue”, revela-se como o
desdobramento do primeiro; além disso, eles estão conectados pelo subtítulo “Efeméride I” e
“Efeméride II” – o que, por conseguinte, indica que o Dia dos Pais é pertinente para a seção e
suas leitoras, dado que a palavra indica a comemoração de um evento significativo.
Em “Pais etiquetados”, a pauta é semelhante à matéria “Cafonices românticas na
moda”, exposta anteriormente. Relacionado ao ato de presentear, o texto discute que todos os
anos, próximo à data, as revistas trazem matérias que dão dicas de quais produtos escolher
para o seu pai; porém, elas insistem em dividir estes por “categorias” para que, desse modo,
os leitores comprem o “presente correto”, estimulando o consumo exagerado. Assim, o texto
relata que chegaram vários releases na redação de Tpm que “dividiam” os pais de acordo com
o estilo e identidade de cada um - “pai moderno”, “pai bon-vivant”, “pai apreciador de
design”, “pai aventureiro”, “pai músico descontraído” etc. -, como se estes não pudessem se
encaixar em mais de uma característica e/ou preferência. O texto ainda destaca que essa
“divisão” não ocorre com os presentes endereçados às mães no Dia das Mães.
No que diz respeito aos objetos indicados para cada “estilo” de pai, esses são ainda
mais excêntricos. Notemos, “Para o ‘pai moderno’, um relógio Calvin Klein ou um aparador
de pêlos (como assim?). Para o ‘pai bon-vivant’, uma adega. Para o ‘pai aventureiro’,
lanternas”. O texto finaliza perguntando se a leitora ficou confusa com qual categoria o pai
dela se encaixa, e afirma que o pessoal da redação também está perdido. Então sugere que ela
vá até a última página do Badulaque e faça um teste.
Visualmente não há nenhum elemento relacionado ao Dia dos Pais. O fundo da lauda,
aparentemente, é uma folha de papel cinza com riscos; para mais, todos os textos foram
publicados por cima de pedaços de folha branca, e o número 1 – relativo ao sumário – em um
quadrado rosa que assemelha-se aos blocos de notas utilizados para anotar recados ou destacar
algo. Ainda há lanternas em formato de pimenta e cinco cartas com nomes, sendo elas: “la
rosa”, “lo bandolon”, “la bota”, “el paraguas” e o último não exibe a nomenclatura, mas é
estampado pela ilustração de um tambor.
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O conteúdo “Ligue-ligue” não é composto por nenhum texto, apenas por imagens
referentes à proposta do conteúdo e por uma linha fina que afirma: “Confusa sem saber que
tipo de pai é o seu? Treine tentando adivinhar que tipos de pai os famosos escolhidos pela
gente são. O que eles merecem ganhar, segundo as categorias inventadas pelos releases e por
dezenas de revistas femininas em todo mês de agosto”. A ideia é que a leitora “brinque” de
ligue-ligue, relacionando os pais a cada categoria elencada. Os homens selecionados são:
“Chico Buarque, pai de três filhas”; “Paulo César Pereio, ator, boêmio e pai de quatro
filhos”; “Marcello Antony, ator e pai de dois filhos” e “Paulo Borges, diretor da São Paulo
Fashion Week e pai de Henrique”. Na frente de cada pai há quatro descrições: aventureiro,
moderno, bon-vivant e cult.
Desse modo, na parte inferior da lauda e de ponta-cabeça, há uma nota informando as
“respostas corretas” do jogo; no entanto, na tentativa de ligar cada pai a uma característica, o
texto descreve os aspectos de cada um deles e evidencia que eles não podem ser enquadrados
em apenas uma esfera como, por exemplo: “Marcello Antony: ele faz a linha saudável, pode
ser visto pedalando e jogando frescobol nas praias do Rio. Achamos que por isso ele é um
aventureiro. Mas ele também pode ser um pai cult”. Por fim, o texto finaliza com: “Viram
como essa coisa de etiquetar pais não funciona? Tanto que o ligue-ligue da Tpm, obviamente,
não dá certo!”. Em geral, os dois conteúdos salientam sobre o discurso de padronização de
hábitos e a forma como o mercado de consumo busca se valer disso.
Seguindo o padrão de “Pais etiquetados”, a página reproduz um mural em cortiça, no
qual as fotos de cada pai estão “pregadas”, assim como os pedaços de folhas brancas nos
quais as frases foram escritas. Cada característica é reproduzida com letras estilo “escrito à
mão” e no mesmo bloco de notas utilizado anteriormente, assim como a indicação do número
8 alusivo ao sumário. Ainda há flores de plástico em torno do mural (Figura 13). O layout
pode ser relacionado a bricolagem, mas de modo “desconstruído” como se a leitora ou a
jornalista Nina Lemos – na qualidade de bricoleurs - criassem um mural com fragmentos,
anotações feitas à mão e críticas acerca do consumo e de datas voltadas, atualmente, ao ato de
presentear.
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Figura 13: Badulaque – Tpm, São Paulo, v.07, n. 79, p. 1-114, ago. 2008. Fonte: Google Livros.

Ao valorizar o contexto de cada mês, o Badulaque reavivou os eventos, conferindolhes uma abordagem dinâmica e com novas possibilidades de noticiá-los. Dito de outra forma,
ao apresentar frequentemente os eventos regulados pelo calendário a seção pode reproduzir
reflexão, evolução da publicação, desenvolvimento. Mais que uma identidade prevista e um
caminho estabelecido, ao se valer das datas como produtor de conteúdo, a seção estabeleceu
marcadores próprios da cada evento cíclico, localizando-o no espaço temporal e
proporcionando uma leitura plural para as suas leitoras. Assim, a seção manifestou uma
atualização do tempo, mas também dos conteúdos do mundo, reinventando o ontem no hoje.
O que nos leva ao seguinte eixo, “O tempo presente” que buscará evidenciar como as
situações foram reverberadas e renovadas a cada período.

3.2.3 O tempo presente
Em suas considerações acerca do que é o tempo, Santo Agostinho (1984, posição
90

3931) afirmou que “[...] se nada passasse, não haveria tempo passado; que se não houvesse
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Livro eletrônico.
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os acontecimentos, não haveria tempo futuro; e que se se nada existisse agora, não haveria
tempo presente”. Em geral, empregamos a expressão “tempo presente” nos capítulos
anteriores na tentativa de situar a seção Badulaque e o seu fazer jornalístico. Mas o que é o
tempo presente? Como determiná-lo entre um passado que acabou de ser e um presente que já
é? Não há formas de “mensurar” o presente, porém há sintomas, práticas, processos e
realidades que dizem e demarcam as características deste. Nessa lógica, o intuito ao classificar
este tópico como “O tempo presente”, era evidenciar os aspectos socioculturais do período
contemporâneo propagados no conteúdo do Badulaque. Vale destacar que, como muitas vezes
mencionado, a seção foi publicada no decorrer de 15 anos; assim, cada ano apontou uma
temporalidade do presente, exibindo enunciados e figuras próprias daquele intervalo de
duração como, por exemplo, quando salientamos que um dos cartões de Natal da edição #07
de dezembro de 2001 era endereçado a Osama bin Laden. À vista disso, examinemos, pois, as
matérias que foram veiculadas no início (2001/2002), meio (2008) e fim (2016/2017) da seção
Badulaque.
Na edição #08, de fevereiro de 2002, o texto “Pai, meu namorado é roadie” procurou
esclarecer a respeito das novas profissões daquele período, incompreendidas pelos pais e
familiares das leitoras. A ideia do Badulaque era auxiliá-las na explicação dos ofícios de seus
namorados e até delas mesmas; para isto, a seção convidou o psiquiatra Jairo Bouer que,
segundo a linha fina, ajudaria a “solucionar essa pendenga social”. Diante disso, logo no
início da publicação, foi salientada a dificuldade de informar sobre as novas funções e suas
competências, principalmente aquelas que eram nomeadas com expressões e/ou palavras em
inglês. Conforme Bouer, a leitora deveria, inicialmente, relatar para a família que o mundo e o
mercado de trabalho mudaram, e que algumas profissões não se encaixam mais com a
sociedade e suas necessidades, da mesma forma que, por meio dessas transformações, nascem
novos empregos. Ainda de acordo com o psiquiatra, o importante para os pais é que os filhos
se relacionem com pessoas que sejam legais, com uma boa condição financeira e que tenham
“um certo status”.
Desse modo, foram elencadas cinco profissões: webmaster, hair assistent, DJ, roadie e
webdesigner. Cada uma delas foi exemplificada em uma nota, na qual foi empregada uma
“linguagem” que os pais pudessem compreender e que, da mesma maneira, estes desejavam
ouvir de suas filhas em relação aos seus parceiros. As notas apresentaram a narrativa
despojada e irônica da seção, ressaltando alguns dos aspectos que Jairo Bouer enfatizou como
essenciais para os pais, tais como a questão financeira e o prestígio social. A título de
exemplo, a profissão de roadie foi descrita como: “Huuum... Vai ser difícil os pais não
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pensarem que um roadie ‘é só um cara que carrega instrumentos nas costas’, o que, inclusive,
é um pouco de verdade. Mas fale que ele pode fazer um curso nos EUA e virar produtor, que é
uma pessoa que ganha muito dinheiro”.
A composição visual da página, igualmente, caminhou pela ideia da inovação 91 das
profissões, ilustrando cada um dos novos ofícios por meio de personagens que sustentavam as
particularidades descritas nas notas, bem como os “equipamentos” utilizados em cada um dos
encargos. As figuras foram desenhadas de modo contemporâneo e moderno, sendo marcadas
por diferentes cores e contornos, além de formatos excêntricos. A lauda foi estampada por um
fundo na cor azul céu.
Vários períodos da história mundial foram marcados pela criação de novas profissões,
assim como o término de outras; em especial, podemos destacar as últimas décadas e as
transformações no âmbito tecnológico, potencializando a criação de diferentes ofícios,
principalmente ligados a internet e suas ramificações. Por meio das profissões antes
desconhecidas, as tradicionais – medicina, direito, engenharia, arquitetura etc. –, passaram a
não ser a única opção de carreira; a seção buscou demonstrar isso ao convidar um psiquiatra
para dialogar sobre o novo panorama, apresentando-o às pessoas mais velhas como os nossos
pais e, possivelmente, até as próprias leitoras. É preciso ressaltar que ainda há o preconceito
contra ocupações recém-criadas, seja por uma visão deturpada ou pela falta de status. Neste
caso, a identidade também pode ser um viés em relação a esse contexto, no qual os antigos
hábitos estão sendo desconstruídos e novas situações de sociabilidade estão sendo concebidas,
alterando as relações interpessoais no ambiente de trabalho.
Prosseguindo com a vertente tecnológica, na edição #75 de abril de 2008 o Badulaque
reverberou sobre uma das “tendências” que envolveram o MSN Messenger92. Naquele
período, o costume era dispor no mural do programa – ou no nick, como era comumente
conhecido – alguma mensagem ou situação que o usuário desejava exibir aos seus contatos.
Pautando sobre essa temática, a linha fina da matéria “Outdoor de si mesmo” frisou que, “já
repararam que a gente (não vá dizer que você não é assim) transformou o MSN em um mural
91

De acordo com Hobsbawn (1998, p.23), “a inovação pode acontecer de dois modos. Primeiro, o que é definido
oficialmente como ‘passado’ é e deve ser claramente uma seleção particular da afinidade daquilo que é lembrado
ou capaz de ser lembrado. Em toda sociedade, a abrangência desse passado social formalizado depende,
naturalmente, das circunstâncias. Mas sempre terá interstícios, ou seja, matérias que não participam do sistema
da história consciente na qual os homens incorporam, de um modo ou de outro, o que consideram importante
sobre sua sociedade”.
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O MSN Messenger foi um programa desenvolvido pela Microsoft Corporation que permitia aos usuários trocas
de mensagens instantâneas. Sucesso total no Brasil, o MSN marcou a primeira década dos anos 2000, e encerrou
as suas atividades no país em 2013. Informações disponíveis em: http://g1.globo.com/jornal-daglobo/noticia/2013/05/msn-messenger-encerra-operacoes-no-brasil-apos-14-anos-de-atividade.html
Acesso:
10/09/17.
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onde mandamos recados para o mundo? Tudo pode ser muito divertido ou enlouquecedor,
quando o assunto é amor”.
O texto iniciou com a troca de mensagens entre a autora Nina Lemos e uma jornalista
da Trip Editora, no qual a repórter do Badulaque – “Antonina Lemos_ eu tô sempre pronta
para partir” - perguntou a colega de profissão se ela estava de regime em razão de seu
nickname – “Foxy Brown_ Fome Forever”. Diante disso, foi destacado que não se tratava de
um diálogo entre duas adolescentes, mas entre duas mulheres adultas; o intuito era evidenciar
como o mural do programa converteu-se um espaço no qual as pessoas manifestavam
“recados” e “situações” para os demais usuários. A repórter Nina Lemos ainda salientou que
na mesma tarde da conversa, havia outros nicks que apareceram no seu MSN: “lust for life”,
“em economia existencial”, “amanhã há de ser outro dia”, “sobre amanhã ainda nem pensei”,
“te dou noção” e “Paris, Roma e Berlim”.
Entre os depoimentos empregados, a colunista da revista Tpm, Diana Corso, em
conversas anteriores com Nina, disse que considerava interessante utilizar o mural do MSN
como um espaço de recados, mas ao mesmo tempo este poderia criar confusão, dado que
quase sempre essas mensagens estão ligadas às questões sentimentais. Um homem
identificado como “Senhor A”, consultor do Badulaque, da mesma forma destacou que as
pessoas utilizam o nick para enviar recados de amor. Segundo “A”, ele já chegou a deletar
duas ex-namoradas devido ficar com ciúmes das frases publicadas por elas. Para Nina Lemos,
o MSN tornara-se o “outdoor de si mesmo” das pessoas, e advertiu as leitoras afirmando que
era legal enviar mensagens pelo mural do programa, mas caso elas estivessem fazendo isso,
elas não poderiam reclamar posteriormente. Ainda de acordo com a autora, as frases mais
incômodas utilizadas no mural eram: “Tomando banho”, “De malas prontas para Paris”, “In
love”, “De volta” e “Falta um dia”. A autora, ao manifestar ambos os posicionamentos,
revelou mais o caráter pessoal e opinativo do que o valor notícia da matéria; tanto na
passagem em que “orientou” as leitoras evidenciando um estilo direto e íntimo, quanto
quando destacou quais as frases mais irritantes, baseadas, afinal, no seu próprio ponto de
vista.
No que diz respeito à composição visual, a página, assim como as demais laudas da
edição #75, exibiu um dos layouts mais distintos da seção Badulaque, e foi produzida por eL
gUY [NID-ARTS.COM]. Estampada em diferentes tonalidades de verde, na parte superior
esta apresentou a ilustração de um homem sentado com fone de ouvido e microfone e
utilizando o notebook, deste saiam ícones do MSN como a borboleta da Microsoft e os
bonecos dos usuários. Além disso, a figura do homem assemelhava-se ao Wink - animações
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audiovisuais do programa - do jovem gordinho de boné que exibia a barriga e a coçava;
teoricamente, poderíamos supor que a ilustração a seção era referente ao garoto, só que na
idade adulta. Na parte inferior, há o contorno de um homem com a boca aberta e expressão de
assustado na cor rosa (Figura 14).
Conforme o caráter tecnológico, o texto destacou a comunicação e a relação entre as
pessoas naquele período, o que, posteriormente, “viralizou” de modo estritamente virtual e
não intimista. O MSN e suas “manifestações” não saíram de moda, apenas evoluíram; o MSN
cedeu espaço a novas plataformas como, por exemplo, o WhatsApp – por meio do aplicativo a
pessoa tem a possibilidade de fotografar, filmar, enviar documentos, fazer ligações de voz e
por vídeo, bem como visualizar o acesso e status dos seus contatos. Como notabilizou
Bauman (2001, posição 131)93, as relações virtuais “[...] parecem feitas para o líquido cenário
da vida moderna, em que se espera e se deseja que as ‘possibilidades românticas’ (e não
apenas românticas) surjam e desapareçam numa velocidade crescente e em volume cada vez
maior [...]”.

Figura 14: Badulaque – Tpm, São Paulo, v.07, n. 75, p. 1-130, abr. 2008. Fonte: Google Livros.
93

Livro eletrônico.

118

Trazendo o debate das tendências fashion para homens, assim como a moda enquanto
produto de identidade, consumo e globalização, a publicação “Os homens-pashimina” foi
pautada na seção Badulaque referente ao volume #78 de julho de 2008 de Tpm. Segundo o
texto, os homens “moderninhos”, além do bigode94, estavam, naquele período, aderindo à
tendência de usar lenço; isso porque, as pessoas da redação encontraram pelas ruas de São
Paulo, em dois dias, oito rapazes usando um adereço semelhante à pashmina. Intrigados com
a peça, e entusiasmados com a ousadia dos homens brasileiros, os responsáveis pela revista
descobriram que na verdade o pano tratava-se de um lenço palestino chamado kaffyeh. A peça
virou acessório após a grife Balenciaga adotá-la em um desfile; no entanto, o uso do lenço
ganhou dimensões polêmicas na Europa, acerca da moda e da política.
Confirmando a tendência, o Badulaque recorreu à fala de dois homens que aderiam à
moda; o administrador Afonso Antunes afirmou que utiliza o adereço, pois considera uma
ótima peça para se usar ao andar de moto e o faz lembrar do Oriente. Já o designer José Maia
declarou que gosta porque, além de bonito e quente, o kaffyeh carrega em si o caráter político.
Após ambas as declarações, foi questionado se os homens estão mais confortáveis em relação
à moda e se “[...] vão parar de falar que tal peça é coisa de gay?”. Assim, para Mario
Mendes, consultor da revista Daslu e personagem recorrente da seção quando o assunto era
moda, os homens brasileiros só ficam menos travados com determinados artigos quando
“algum ícone de masculinidade” que eles admiram adere à tendência como, por exemplo, um
jogador de futebol.
Vivemos em uma sociedade em que o machismo também afeta a representação do
masculino ao reproduzir um modelo de homem baseado na não permissão da fragilidade, na
condenação do uso de determinadas roupas e cores - como é o caso do kaffyeh -, da negação
do gosto por diferentes esportes que não seja o futebol, entre outros. Neste caso, o Badulaque,
ao abordar sobre os homens utilizando peças vistas como pertencentes ao universo feminino,
de certo modo, poderia promover a desconstrução do preconceito embutido na sociedade
brasileira e ao mesmo tempo incentivar as leitoras a debaterem com seus pais, parceiros,
amigos, conhecidos e outros homens sobre a importância da valorização a diversidade e o
gosto pessoal, independente de gênero. Além disso, a seção, por meio do texto, reforçou o seu
caráter editorial e as abordagens veiculadas pela revista Tpm.
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Na edição #69 de setembro de 2007, a seção Badulaque pautou a volta do bigode. Conforme a matéria, a
tendência dos anos 1970 era, em 2007, a nova moda entre os “os caras bonitinhos e bacanas”. Similarmente,
ambos os textos apresentam o subtítulo “Tendências em debate”.

119

Esse debate também emerge a ideia da desconstrução de gênero na moda no qual,
muitas empresas investem em roupas desprovidas de medidas para corpos femininos e corpos
masculinos, valorizando a diversidade e adequando-se aos gostos e traços de seu público.
Porém, por esse viés, a identidade pode tornar-se uma questão mercadológica, dado que
muitas empresas não valorizam a inclusão social, e somente apropriam-se de discursos em
ascensão visando o lucro e a expansão comercial da marca. O que, em certa medida, traz o
aspecto político do kaffyeh, que por meio da apropriação de grifes e da propagação da
tendência através da globalização, deixou de ser visto como um dos símbolos do povo
palestino, sendo mais um adereço utilizado pelos homens “descolados” e “modernos”.
Com o estilo punk rock, a matéria foi publicada em uma página dupla com o fundo
composto por um disco de vinil e a fotografia dos integrantes da banda glam rock New York
Dolls, além de um recado escrito “Endless party (New York Dolls)”, nome de umas das
canções do grupo. A escolha do New York Dolls da mesma forma reforçou essa busca pela
desconstrução masculina sustentada no texto, uma vez que seus membros eram reconhecidos
por utilizarem roupas consideradas femininas e abusarem do uso de maquiagem e acessórios.
As páginas também foram estampadas por docinhos de festa, um batom vermelho e um pote
de glitter prata, uma rosa vermelha, a logo New York Dolls, uma cobra pequena e cinco fotos
estilo Polaroid de homens usando o lenço palestino. Para mais, o número do texto foi
impresso em um papel similar ao dos blocos de notas, na cor verde e com um beijo de batom
vermelho, do mesmo modo que o layout do periódico #79 de agosto explorado no eixo “O
tempo do mês” - as duas edições foram produzidas pela diretora de arte Beth Slamek (Figura
15).
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Figura 15: Badulaque – Tpm, São Paulo, v.07, n. 78, p. 1-114, jul. 2008. Fonte: Google Livros.

Na mesma edição, #78 de julho de 2008, a internet e suas manifestações voltou à cena
no Badulaque em “O que você está fazendo?”. De acordo com a matéria, o novo sucesso da
rede, na época, era o site de relacionamentos Twitter; neste, os usuários, teoricamente,
deveriam responder a pergunta feita pela plataforma: “O que você está fazendo?”. Sendo as
respostas as mais diversas, “Estou tomando um café. Miraculosamente não derrubei na minha
camiseta” até “Estou saindo para cortar o cabelo”. Ainda segundo os trechos do texto, a rede
social é uma mistura de blog com Orkut – dispositivos em destaque naquele período.
Compartilhando o próprio relato, a autora da seção, Nina Lemos, exemplificou como
desfrutar da ferramenta social: “A jornalista que escreve este texto pára agora mesmo de
escrevê-lo, entra no Twitter e posta: ‘Estou escrevendo um texto para a Tpm’. Aí, daqui a
pouco, posta de novo: ‘Tive que parar de escrever porque tinha acupuntura. Acho que estou
com tendinite’”. A repórter ainda ressaltou que o espaço dedicado as postagens é limitado, e
muitas pessoas optam por fazer piadas, ao invés de contarem sobre suas vidas. Buscando
entender a nova tendência, a autora recorreu ao depoimento de dois usuários da plataforma e o
motivo desses a utilizarem e a fala da colunista da Tpm, Diana Torso – a mesma citada na
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matéria sobre o mural do MSN –, que, de certo modo, implica a interação da própria Nina
Lemos com as demais pessoas da redação.
Entre as referências apontadas por Nina Lemos para contextualizar o Twitter, está o
filme O show de Truman e o programa televisivo Big Brother, ambos ancorados na
observação diária de pessoas confinadas, no qual a exibição nunca se finda, além de serem
produções que realçam facetas como a vigilância, a exposição, a experiência vivida e
midiatizada; o que, na prática, refere-se ao mesmo espaço ocupado pela rede social. A escolha
desses produtos não foi aleatória, uma vez que indicam que a jornalista é uma pessoa ligada as
tendências – os dois produtos eram relativamente recentes na época da matéria -, oferecendo
ao público da seção um conteúdo com informações externas e que acompanhava as novas
facetas culturais.
Se nos debruçarmos nas características do Twitter, podemos estabelecer também um
paralelo entre o diário pessoal – objeto íntimo no qual se escreve sobre a vida, o cotidiano,
segredos e confissões –, aos blogs, que surgiram no começo do século XXI (SIBILIA, 2016) e
seguem o mesmo arquétipo dos diários, mas são disponibilizados na rede e, por fim a
plataforma Twitter, perdendo-se a ideia do privado, abarcando a exposição de modo rápido,
dinâmico e mundial. Neste sentido, o Twitter é mais um dispositivo tecnológico que demarca
e reproduz os “sintomas” do tempo presente, manifestando novas “[...] formas de ser e estar
no mundo [...]” (SIBILIA, 2016, p.27).
Seguindo o padrão da notícia anterior, a página, da mesma maneira, trouxe o caráter
do punk rock. O fundo foi constituído pela capa do álbum Heartattack and Vine, do cantor
Tom Waits, sendo esta formada pela imagem de um jornal antigo e em inglês que exibe uma
fotografia de Tom e o nome de algumas canções como Downtown e Savin All My Love For
You. A lauda também apresentou o número relativo ao sumário em um bloco de notas
amarelo, e a embalagem de um docinho de festa amassada, sugerindo que o doce foi comido.
Vale destacar que, todas as oito páginas da seção reproduziram a imagem de diferentes
docinhos, o que, a princípio, aparentou ser algo irrelevante; porém a última matéria do
Badulaque era referente à vida diet. A lauda foi estampada pela capa do disco The Velvet
Underground & Nico produzida por Andy Warhol, que conta com a ilustração de uma banana
– com a estética da pop art –, fazendo analogia entre o saudável e o não saudável.
Trazendo uma abordagem distinta das matérias observadas neste eixo, o texto “O fim
da feira” presente no volume #79 de agosto de 2008 debateu acerca das representações e
manifestações socioculturais relativas àquele período. Neste caso, foi enfatizado o surgimento
das “mulheres-frutas” no contexto brasileiro; estas ficaram conhecidas ao terem seus corpos
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comparados – e, consequentemente, os das demais mulheres – aos formatos de diferentes
frutas. O “movimento” começou com a dançarina Andressa Soares, a Mulher Melancia, que
assumiu o nome artístico devido o tamanho de seus glúteos. Andressa ficou famosa no cenário
midiático por ser uma das responsáveis pela coreografia da Dança do Créu, o hit do Carnaval
daquele ano; com o sucesso de Melancia, novas “mulheres-frutas” – Moranguinho, Jaca e
Melão – despontaram no âmbito da cultura e do entretenimento, originando novas realidades e
padrões comportamentais.
Reverberando a linha fina, “assustadas com o fenômeno que transforma garotas em
aberrações estilo Conga, a mulher Gorila [...]”, os membros da redação de Tpm buscaram
evidenciar a depreciação do corpo feminino e a superexposição das “mulheres-frutas” que,
naquele período, lutavam, no sentido de empenhar-se, para estampar os ensaios sensuais das
revistas masculinas. Conforme apontado em Badulaque, o quadro cultural era – e, se
refletirmos, ainda é – tão desqualificador para as mulheres que até as feministas famosas, já
falecidas, como Simone de Beauvoir deveriam estar indignadas. Ainda de acordo com a
seção, “se já é triste saber que existe mulher tratada como objeto, mais deprimente ainda é
ver que todo mundo acaba achando normal que uma garota deixe de ser reconhecida pelo
nome para virar uma atração estilo Mulher Jaca”. Também foi enfatizado que ser rotulada de
“mulher-fruta” tornou-se um bom negócio para essas mulheres, levando-as a alcançar a fama
e dinheiro; o que, segundo a matéria, representa a “maldita sociedade do espetáculo”95.
Parece-nos que, alguns apontamentos presentes no texto vão ao encontro dos demais
discursos reverberados pelo magazine no decorrer de sua publicação, fomentando na busca
pela desconstrução de imagens e narrativas veiculadas pela cultura midiática de cunho sexual
e exploratório, e que corroboram na propagação e concepção do corpo feminino enquanto
objeto, assim como produto de desejo por parte dos homens e de estereótipo de corpo ideal
pelas mulheres. Contudo, algumas passagens caminharam por um terreno contraditório e
incoerente, ao manifestarem posicionamentos elitistas e preconceituosos por parte dos
responsáveis pelo conteúdo. A título de exemplo podemos destacar as passagens: “Como
assim uma mulher deseja ser conhecida como Mulher Jaca? Ela é chamada “disso” e não se
ofende? Pelo jeito, não” e “Todas dançam o Créu (meeedo!) [...]”. Outro fragmento discutível
é o subtítulo “A preço de banana” que remete a um ditado popular, mas que, neste contexto,
faz alusão as “mulheres-frutas” na qualidade de “mercadorias”, sendo estas consideradas
supérfluas a ponto de serem “vendidas” e “consumidas” por um valor mínimo.
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Ver em: DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 2007.
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No caso do fenômeno “mulheres-frutas”, os membros da redação de Tpm deixaram de
considerar uma das principais questões do movimento feminista: o controle sobre o próprio
corpo. As militantes lutam para que cada mulher tenha a liberdade de decidir o que exibir ou
fazer acerca do seu corpo, seja enquanto carreira, questões monetárias e/ou físicas. É notório
que a matéria buscou questionar a naturalidade com que a sociedade e a mídia - enquanto
produtora de conteúdo – estavam encarando o movimento; porém, ela não apresentou nenhum
posicionamento que discutisse, e fizesse discutir, de modo coerente a objetificação da mulher,
assim como questionasse o real motivo do fenômeno e o que este implica socialmente na vida
das mulheres e, principalmente, das jovens brasileiras que pautam as suas belezas, e a
valorização do corpo por meio das mídias.
Visualmente a página foi estampada pelo mesmo papel cinza com riscos empregado no
texto “Pais etiquetados” no eixo anterior; ela também contou com a mesma série de cartas,
apenas com ilustrações diferentes, sendo elas: “la pera” e “la sandia” em referência às
mulheres frutas. Exibindo o mesmo formato e padrão das cartas, há a foto de uma das
“mulheres-frutas” nua e exibindo o corpo da cintura para baixo de costas. A lauda ainda é
composta por flores artificiais, rifas antigas formadas por nomes de mulheres na cor rosa, e o
número 6, referente ao sumário, por cima de um bloco de notas na cor rosa.
Chegando à última fase de publicação da seção Badulaque, na edição #169 de outubro
de 2016, a matéria “Dicionário para o mundo do trabalho contemporâneo” apresenta uma
temática muito similar ao texto “Pai, meu namorado é roadie” exposto no começo deste eixo,
e referente ao ano de 2002. Como o próprio título ressalta, são termos “contemporâneos”
relativos ao mundo do trabalho e que, de certa forma, demarcam e dizem sobre os novos
processos e manifestações que circulam no tempo presente. Além do título e do subtítulo
“Trocando em miúdos”, não há nenhum texto anterior às notas pertinentes a cada um dos
vocábulos, nem mesmo a presença da linha fina – elemento recorrente em Badulaque. No que
tange a composição visual da página, essa exibe o fundo rosa claro com símbolo (+) em
branco e a imagem vetorial de galhos e flores em diferentes tons de verde. Ainda há a imagem
de uma mulher com o visual característico dos anos 1960 ao telefone e segurando um papel
escrito “dicionário”, simbolizando que ela está se informando acerca das novas expressões e
reforçando o caráter do tempo por meio da representação da mulher como alguém do passado.
As palavras elencadas foram: plataforma, ecossistema, agentes de ecossistema, agente
acelerador, crowdfunding e incubadora. Como mencionado, cada uma delas foi explanada em
notas jornalísticas; além disso, algumas foram entrelaçadas as outras como é o caso do termo
“plataforma”. A título de exemplo, “[...] antigamente era plataforma de petróleo. Hoje é
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plataforma de conteúdo, ela foi construída em uma incubadora e faz parte de um
ecossistema. Plataforma digital é igual a site, só que mais chique” [grifo nosso]. A nosso ver,
são expressões que remontam ao passado, mas que, concomitantemente, refletem o
deslocamento do tempo - seja por meio da comparação e/ou por meio do termo “hoje” como
operador do tempo linguístico -, propiciando, portanto, a atualização destas em conformidade
com o período atual.
De igual modo, a própria seção Badulaque as “destrinchou” evidenciando como as
diferentes temporalidades se desdobram e influenciam umas as outras. Nessa perspectiva,
“ecossistema” refere-se a um bom lugar para abrir uma empresa; os “agentes de ecossistema”
correspondem aos antigos empreendedores; o “agente acelerador” é o profissional que ampara
o agente de ecossistema; o “crowdfunding” é um espaço, geralmente on-line, no qual as
pessoas podem contribuir financeiramente em auxílio de alguma causa e/ou pessoa; e, por
fim, a “incubadora” representa o sujeito com algum projeto e/ou ideia, mas que necessita de
um ecossistema e de um agente acelerador para colocá-los em prática.
Cabe destacar que, o referido conteúdo trouxe uma das expressões mais empregadas e
características do Badulaque em seus 15 anos, a sentença “o novo”; no contexto da seção, “o
novo” era utilizado para expressar que algo ou alguma coisa havia substituído algum modelo
de referência, tornando-se o padrão mais atual. A título de exemplo, podemos enfatizar a
citação acerca dos “agentes de ecossistema”: “[...] na biologia é aquilo que faz parte do
ecossistema, sendo o mais importante, o homem. Hoje, esqueça. O principal agente de
ecossistema é o empreendedor. Sim, o empreendedor é o novo HOMEM” [grifo nosso]. O uso
deste e de outros termos como, “datado”,96 foram pautados em nossa entrevista com a
jornalista Nina Lemos no dia 23 de fevereiro de 2017 (ANEXO B). De acordo com a autora,
“essa coisa do é ‘o novo’ eu lembro que eu obcequei tanto que um chefe disse: Nina, dá um
tempo! Ahhahahahaha! Sempre tive muitas obsessões no Badulaque e sempre as gostei de
repetir até pra ficar marcado mesmo”97.
A última matéria deste eixo integra a seção Badulaque referente ao magazine #170 de
novembro de 2016; intitulada “Fazer filme de ‘por onde anda’ é a nova selfie”, expõe,
novamente, a ideia de “o novo”, assim como emprega o termo “datar” na primeira frase do
texto - “Será que a selfie vai datar?”. Em particular, o conteúdo debate sobre a nova moda
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No sentido de ficar ultrapassado, antiquado, obsoleto.
Na edição comemorativa dos 15 anos da revista Tpm - #168 de setembro de 2016 -, o Badulaque apresentou
uma matéria com as maiores “obsessões” da seção, sendo elas: “o Chico Buarque”, “o mundo gourmet”, “o
mundo fitness”, “é ‘o novo’” e “as palavras em inglês”.
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virtual de fazer pequenos vídeos dos caminhos por onde a pessoa passa para serem publicados
em aplicativos como o Instagram Stories e o Snapchat; tendência esta, que, de acordo com a
publicação, está substituindo o hábito de fazer selfies98.
Entre as “manias” dos usuários está a filmagem de passeios de bicicleta e de moto,
sendo estes os mais populares na rede; porém, o texto afirma que, assim como as selfies, o
novo costume é perigoso99. Outra opção, menos arriscada, é a pessoa comprar um capacete
com câmera embutida ou acessórios que prendam o celular no veículo. O que, para a seção,
representa que o “pau de selfie”100 foi substituído pelo “capacete do Instagram”. Ainda de
acordo com o Badulaque, o aplicativo Snapchat é o mais perspicaz entre os demais, dado que
os seus responsáveis criaram um óculos com câmera integrada que proporciona ao usuário
filmar seu dia-a-dia por meio do seu próprio campo de visão, inovando a percepção da
imagem antes mediada pela tela do smartphone. Mesmo assim, a seção acredita que fazer
diferentes atividades ao mesmo tempo – dirigir, tirar fotos e observar o trânsito – ainda é
comprometedor, “dando um toque” à leitora que “o passeio continua sendo bacana mesmo se
você não filmar, tá?”.
O conteúdo em questão junto às matérias relativas ao MSN e ao Twitter apresentam
uma particularidade em comum: a visibilidade das pessoas. Assim como o nome do livro de
Paula Sibilia (2016) – O show do eu –, vivemos em um período no qual a representação de si,
a exposição e a necessidade de ser visto ganham destaque na vida dos indivíduos. Expor-se ao
outro se tornou algo tão habitual e, para muitos, essencial, que as situações do dia-a-dia,
passaram a ser pautadas na dinâmica de ser e se fazer presente. Reavivando os aplicativos
citados, Instagram Stories e Snapchat, estes indicam outra particularidade do tempo presente:
a rapidez; ambos são pautados em publicações de fotos e vídeos que ficam disponibilizadas
por apenas 24 horas, evidenciando a necessidade constante de mudança e de novidades na
nossa sociedade. O que, de certo modo, vai ao encontro do primeiro eixo acerca da inserção
de Nina Lemos enquanto sujeito contemporâneo. A jornalista é parte integrante do processo,
“evidenciando-se”, tanto no Badulaque no decorrer dos últimos 15 anos, quanto em suas
outras produções como o 02 Neurônio e nos blogs.
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“O vocábulo selfie, que praticamente ninguém tinha ouvido pronunciar até 2012, virou a ‘palavra do ano’ em
2013, segundo o respeitável Dicionário Oxford; e, em seguida, esses autorretratos tomados com o próprio celular
se converteram no tipo de imagem mais produzido e exibido em todo o planeta” (SIBILIA, 2016, p.21).
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Na edição #159 de setembro de 2015 o Badulaque publicou uma matéria acerca da constatação de que,
naquele ano, as selfies mataram mais do que os ataques de tubarão. Em outubro de 2016, a mesma notícia foi
reverberada em um texto sobre a infestação de piolhos em crianças na Holanda devido estas encostarem as
cabeças para tirar selfies.
100
Acessório que permite que o usuário faça autorretratos e vídeos com maior campo de visão.
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Visualmente, a página é composta por um fundo branco manchado de minúsculos
pontos cor de rosa e por uma faixa de quadrados com a mesma aparência. Na parte superior,
houve o emprego de recursos gráficos que misturam e unem as imagens e ilustrações,
formando o desenho do rosto de um homem com flores e borboletas próximas a orelha e parte
superior da cabeça, além de um óculos em alusão ao adereço produzido pelo Snapchat. A
figura encontra-se dentro de um círculo com flores em torno (Figura 16).

Figura 16: Badulaque – Tpm, São Paulo, v.15, n. 170, p. 1-98, nov. 2016.

Como ressaltado, determinar o tempo presente – o aqui e agora – não é uma tarefa tão
simples quanto se supõe; porém, existem manifestações e movimentos como a tecnologia, as
identidades, as relações, a cultura, a globalização, o consumo e as pluralidades que articulam
e demarcam a sociedade atual, destacando aspectos jamais vistos em outros períodos. No
entanto, como salienta Sibilia (2016, p.352) “agora é preciso se tornar compatível com outros
ritmos e com outras demandas, para estar à altura do que o mundo contemporâneo solicita de
cada um de nós. Tornando-se personagens visíveis e em contato ativo com muitos outros
[...]”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os meios de comunicação, através de suas produções, colaboram na disseminação de
aspectos e práticas que cercam o mundo, além de agregarem valor e possibilitarem maior
integração e diálogo entre os povos. Ao folhear as páginas do Badulaque – seja em 2001,
2008, 2016 ou qualquer outro ano –, há elementos textuais e visuais que dizem sobre essa
ordem. Em outras palavras, o conteúdo produzido na seção apresentou, no decorrer de 15
anos, pautas que dialogaram sobre as tendências e intercruzamentos mundiais – na ideia de
algo partilhado e comum, evidenciando que o Badulaque não estava desconexo dos
fenômenos do tempo presente. Assim, ao abordar acerca desses assuntos, a jornalista Nina
Lemos apresentou-se como consumidor e/ou receptor de tendências, marcando a cada novo
exemplar como ela visualizava tais fenômenos e até que ponto eles estavam presentes na sua
vida enquanto sujeito.
Considerando o contexto em que o Badulaque estava inserido, a Tpm enquadra-se no
ramo das revistas segmentadas femininas; por meio da sua identidade editorial, ela gerou
representatividade e entendimento dentro do universo de seu público. Mais que um produto
desenvolvido visando o lucro dentro do mercado de consumo, o periódico foi importante uma
vez que produziu e reproduziu discursos de valorização e inclusão da mulher, além de se auto
caracterizar durante a sua trajetória como um produto que “mexeu com os padrões da mídia
feminina no Brasil” (Mídia Kit Trip e Tpm, 2016, p.17)101. Logo, a produção da repórter Nina
Lemos dentro da seção reforçou esse caráter de uma produção voltada para a mulher moderna
e seus anseios, além de condizer com uma sociedade midiatizada e permeada por uma cultura
que se reapropria diariamente de diferentes acontecimentos para construir seus conteúdos.
A seção Badulaque dialogou acerca da lógica multicultural, uma vez que seus textos e
layout apresentaram temáticas de inclusão e de defesa pelos direitos sociais, principalmente
aqueles ligados aos assuntos femininos e/ou feministas e seus desdobramentos. Além disso, ao
ser elaborado por uma mulher, essa particularidade também era reforçada, dado que Nina
Lemos ao produzir os conteúdos da seção e se colocar em muitos deles, dizia sobre um
pertencimento e uma necessidade de inserção dentro da sociedade.
Nesse sentido, trazendo a questão das identidades para o nosso objeto; o Badulaque
apresentou em muitas das suas páginas a identidade pessoal, social, cultural e nacional de
Nina Lemos e, por conseguinte, de suas próprias leitoras. Externando o seu dia-a-dia para
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Disponível
em:
http://www.aurabahia.com.br/images/PDF/editoratrip/Midia%20Kit%20%20TRIP%20e%20TPM%202016.pdf Acesso em: 27/11/17.
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além de si, a jornalista apresentou na seção fragmentos de suas experiências cotidianas, como
uma colcha de retalhos costurada com diferentes tecidos e recortes da sua vida. Ao manifestar
as facetas identitárias de sua responsável, a seção criou ligações de entendimento e fidelidade
com as leitoras; como salientado, por meio da identificação, as leitoras podiam ver na autora
uma síntese do que elas mesmas eram. Conforme Marília Scalzo (2011, p.50), “as revistas têm
a capacidade de reafirmar a identidade de grupos de interesses específicos, funcionando
muitas vezes como uma espécie de carteirinha de acesso a eles”. Ao dialogar com seu público,
o Badulaque produziu elos de afinidade, proximidade e, acima de tudo, compreensão.
Dessa forma, é através da figura de Nina Lemos e sua produção em Badulaque que
assimilamos a questão de gênero nas representações midiáticas. Este trabalho desconstrói
algumas ideias sobre este lugar de pertencimento feminino em narrativas comunicacionais e,
assim, traz um foco até então não mencionado em pesquisas acadêmicas anteriores sobre a
revista Tpm. Tal fator evidencia como ainda pode ser desenvolvida tal temática, seja na
academia ou no meio profissional; o preenchimento de espaços de fala por vozes femininas
torna-se cada vez mais frequente, indicando a necessidade de mais estudos na área mesmo
para auxiliar no desenvolvimento destas forças.
Além desta visão, cabe ressaltar ainda a interpretação de Nina Lemos como um
indivíduo que pode ser compreendido como bricoleur – tal qual utilizamos neste mesmo
trabalho – e de como Badulaque é fruto do processo de bricolagem. Retomando a perspectiva
lévi-straussiana:
[...] a poesia do bricolage lhe advém, também e sobretudo, do fato de que não se
limita a cumprir ou executar, ele não "fala" apenas com as coisas, [...] mas também
através das coisas: narrando, através das escolhas que faz entre possíveis limitados,
o caráter e a vida de seu autor. Sem jamais completar seu projeto, o bricoleur
sempre coloca nele alguma coisa de si. (LÉVI-STRAUSS, 1989, p.36-37)

A bricolagem está além da produção imagética do Badulaque; ela diz, também, sobre a
escolha dos fragmentos, pautas e angulações que compuseram a seção a cada volume. Esses
elementos não eram adotados aleatoriamente, visto que cada um deles carregava um discurso
em particular que era acionado ao integrar o cenário como um todo, assim como ampliavam e
redesenhavam o modo de conceber e organizar aquele contexto. Por meio do seu layout, a
seção retratou uma miscelânea de elementos fragmentados, sobrepostos e soltos que, junto aos
textos, resultavam em algo novo, mas não desconectado da imagem original. A maneira como
os componentes eram “colocados” também conferia significado singular ao material, uma vez
que a falta de um deles poderia acentuar outros sentidos e apropriações. Ao se pautar na
cultura pop, não há um estilo a ser seguido e contemplado em Badulaque, cabendo dentro
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daquele espaço repetir as diversas representações que circulam na cultura midiática, mas de
forma criativa, bem como possibilitando uma liberdade de produção.
Da mesma forma, a elaboração da seção evoca os dois pensamentos científicos
defendidos por Lévi-Strauss (1989); Nina Lemos enquanto repórter e editora do Badulaque
pode ser compreendida como “engenheira” – jornalista – ao deter as técnicas da sua profissão
e utilizá-las na construção dos textos, mas também simboliza a figura do bricoleur ao ilustrar
e relatar suas vivências naquele espaço, colocando, desse modo, algo de si.
Assim, a identidade do “eu” é transmitida por meio de como a externamos; são
narrativas construídas diariamente que dizem sobre quem somos – ou quem consideramos ser
(MARTINO, 2010). Determinante nas nossas projeções e nas perspectivas que lançamos
sobre o que e/ou quem está ao nosso redor – e fora desse espaço –, o tempo, através de suas
particularidades, é representado em nossas relações sociais, expressões artísticas, estilos,
vestimentas, entretenimento, consumo etc. A manifestação sobre quem somos também diz
sobre o tempo em que vivemos e pertencemos, algo explicitado pela pesquisa ao abordar o
Badulaque em diversos momentos de sua trajetória dentro de Tpm.
É preciso lembrar que, enquanto nós mesmos pesquisadores bricoleurs, apresentamos
– intrinsicamente – a nossa realidade, visão e bagagem cultural ao interpretarmos as edições
selecionadas e aqui investigadas. Este trabalho, perpassando o ineditismo na análise de
conteúdo de Badulaque no meio acadêmico, nasceu justamente da inquietação diante de
diversas questões, passando pela identidade e bricolagem na narrativa jornalística até as
interlocuções temporais de um periódico em especial e o papel desempenhado pelas mulheres
nos veículos de mídia. Há o entendimento de que o cenário dispõe de ferramentas – mesmo
agora, com o avanço das tecnologias e globalização – para que muitos destes temas continuem
a repercutir e ganhar ainda mais espaço no meio acadêmico.
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ANEXOS
ANEXO A
Badulaque - Tpm, São Paulo, v.14, n. 158, p. 1 – 98, out. 2015.
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ANEXO B
Entrevista realizada com a jornalista Nina Lemos via e-mail no dia 23 de fevereiro de 2017.
1)

Eixo Badulaque produção

Como nasceu a seção Badulaque?
Foi na edição número um da revista, mas sabe que eu nem lembro direito? Foi mais porque
queríamos usar um papel diferente (uma ideia da designer e cocriadora do Badulaque, a Paola
Bianchi, aí foi “acontecendo naturalmente”). Toda a Tpm foi construída assim, intuitivamente,
sem focus groupie, nada disso. Um processo incrível!
Por que o nome Badulaque?
Não sei! Hahahahaha! Nem fui eu que deu. Não lembro mais quem foi. Deve ter sido um
improviso na madrugada, a gente não imaginava que fosse ganhar essa força!

Como eram elaboradas as pautas da seção? Havia uma reunião [via internet] ou você
selecionava os assuntos do seu interesse?
Em geral era assim: eu fazia uma pré-pauta (e fazia um espelho à mão com capa, contra capa,
meia página, tudo) e mandava para as meninas e a gente discutia em cima. Quando eu morava
no Brasil, ia à redação. Mas era mais pra aprovar. A maioria das pautas, tipo 90%, era ideia
minha mesmo. Ou 95%... Sempre me deixaram muito livre.

Desde 2013 você vive em Berlim, como era escrever para o público brasileiro vivendo em
outro contexto cultural? O que te levava a escrever sobre a Alemanha em uma revista
feminina e brasileira?
Eu sou escritora e jornalista de língua portuguesa e sou brasileira e mulher. Isso nunca vai
mudar e não faz diferença onde eu more. Desde 2000 escrevo para mulher, é minha paixão,
minha militância. Eu vivo ligada no que acontece no Brasil (até demais, acho) e ver de longe
dá uma perspectiva diferente. Tipo, aqui a gente anda na rua sozinha com a roupa que quiser,
ninguém acha que você é velha porque passou dos 40... tudo isso me fez ver mais e mais
como o Brasil é machista, classista, racista e ter vontade de ajudar a mudar isso.
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Como foi estruturado/pensando o design do Badulaque? Ele foi pautado em alguma
estética [remix, colagem, pop art] ou ele ganhou características próprias ao longo dos
anos?
Então, a Paolinha, que é uma gênia, criou tudo artesanalmente. A gente tinha um trabalho de
dupla de criação mesmo. Muitas vezes, no começo, quando ainda era ela, a piada era gráfica.
Depois que ela saiu pra mim nunca foi o mesmo (ela fez por uns seis anos), mas a estética
estava criada, e foi tudo criação dela.

Você pensava o design de cada edição ou ficava a cargo do ilustrador responsável?
Então, no início pensava com a Paola, depois a designer da revista passou a pensar. A passar
para um ilustrador. Perdeu. Era melhor quando era tudo criado junto.

O que é badulaque para você?
Um espaço de humor, livre e muito legal que existiu em uma revista por 15 anos e que espero
que tenha divertido as pessoas e feito pensar!

O Badulaque apresentava uma paginação diferente dos outros conteúdos da revista Tpm,
o que levou vocês a escolherem esse formato?
Como eu te disse, o começo foi o papel! E era pra deixar bem claro mesmo que era tipo um
fanzine no meio da revista.

Qual o papel que o Badulaque desempenhava dentro da revista Tpm?
Fundamental. Quem sou eu pra dizer. Hahhaha. Mas todas as pesquisas que me lembro
sempre mostraram o Badulaque como uma das seções mais lidas. Senão a mais lida. Por isso
ganhei essa liberdade, porque dava muita leitura.

2)

Eixo Badulaque por Nina Lemos, e Nina Lemos por Badulaque

Durante os 15 anos do Badulaque você escreveu sobre temas do seu interesse? Se sim,
quais você tem mais facilidade/propriedade para escrever?
Ah, sim, era muito autoral. Dei minha alma para a revista. Quer dizer, emprestei. Acho que
todos os temas que escrevi sobre no Badulaque, na 99% das vezes em que a ideia era minha,
escrevi com propriedade e rindo muito!
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A sua inserção no Badulaque era proposital ou com o tempo se transformou em um dos
eixos da seção? Você se considera um dos componentes da seção?
Sim, eu já era meio conhecida quando comecei a Tpm. Na verdade estava na minha fase de
fama, fazia o 02 Neurônio na Folha, no UOL, tivemos um programa no GNT, então eu já era
meio personagem. Eu aparecer foi uma coisa bem do Paulo Lima, que é um sujeito muito
inteligente e que te joga nas coisas. Ele e os editores da revista gostavam de fazer isso, desse
personagem...

Como era para você estampar alguns layouts da seção?
A minha imagem? Engraçado. Sempre fui muito desapegada com isso,
Como “nasciam” algumas expressões da seção? Eu, por exemplo, sempre via palavras
como “datado”, e frases como “alguma coisa é o novo...”.
Essa coisa do é o novo eu lembro que eu obcequei tanto que um chefe disse: Nina, dá um
tempo! Ahhahahahaha! Sempre tive muitas obsessões no Badulaque e sempre as gostei de
repetir até pra ficar marcado mesmo.
Descreva a sua concepção sobre “A não entrevista do mês” e o “Test Drive”.
“A não entrevista” é uma criação do Fernando Luna, que é um gênio, era diretor de redação
das revistas e foi quem me chamou pra trabalhar na Tpm. A gente estava almoçando. Caiu
uma tempestade e durante o tempo que a gente estava ilhado ele teve a ideia. Eu juro que isso
é verdade!

Você produziu durante anos o 02 Neurônio ao lado da Jô e da Raq. Você vê dentro
do Badulaque características textuais e visuais que se assemelham a produção dos zines?
Acho que sim. Mas isso vem muito da estética da Paola, que é bem amante do punk também!

Em alguns textos do Badulaque aparecem figuras próximas da sua vida, como, por
exemplo, o jornalista Xico Sá. Como seus amigos influenciavam ou colaboravam com a
produção da seção?
Mas muito! Algumas das matérias mais engraçadas do Badulaque são as com declarações de
amigos. Acho que até por ser eu, uma amiga, eles se soltavam e sempre falaram absurdos. E
também entrevistava amigos porque é mais fácil do que achar personagem. Pronto, falei. Só
mandar uma mensagem por Messanger escrito: ME AJUDA PELO AMOR DE DEUS!
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Você poderia descrever o Badulaque dentro destes três viesses: tempo, globalização e
consumo?
A gente sempre zoou muito as coisas. O consumo, por exemplo. Adoro moda, mas a moda ali
era zoada, com o “Tendências em debates”, que era até meio sério, mas humor.
Globalização... sei lá! A gente foi se adaptando. Falando do que acontecia. O que influenciou
muito não foi a globalização, mas o complexo de vira lata. A gente sempre zoou essas coisas
de nomes em inglês em coisas brasileiras, por exemplo. Sobre o tempo, modéstia a parte, acho
que fomos bem modernos, mas sem pensar em ser, sabe? Apenas fizemos.

O que significava para você escrever sobre seus ídolos dentro da seção? Havia sempre
pautas sobre Morissey, Chico Buarque, por exemplo.
Faz parte das obsessões que te disse. E o Chico era uma obsessão de toda a revista, um
símbolo. Um muso. Tem muso melhor para uma revista que o Chico Buarque?

Como você vê a trajetória do Badulaque ao longo dos 15 anos?
Acho o máximo, só você estar falando sobre ele em sua dissertação é uma prova de que
fizemos algo importante. Puxa, que legal!

Com o fim da revista Tpm mensal, como você projeta o Badulaque para o futuro?
O Badulaque acabou. Mas eu não acabei. Ahhahhahaha. Então vou continuar fazendo as
coisas com a minha alma para o meu blog e para uma outra revista nova que não posso falar
ainda. Mas o Badulaque como era, acabou. Não sei se vão tentar fazer na revista sem mim,
sinceramente. Mas eu acho que acabou e não estou triste porque foram 15 anos incríveis. É
bom mudar. E tudo acaba, né?

Você acha que o que há dentro dele vai continuar repercutindo fora do espaço da
revista?
O futuro da Tpm... não sei. É super incerto. Mas o meu, bem, espero continuar viva e
escrevendo!
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3)

Eixo vida pessoal

Você sempre gostou de escrever? Quando nasceu o seu interesse pela escrita/redação?
Ser jornalista sempre foi seu objetivo profissional?
Sempre! Meu pai era jornalista. Fui criada indo em redação, com tios jornalistas, esse mundo.
E sempre fui muito boa em redação e péssima em matemática, química, física. Então, nem
tinha dúvida. Só que eu achava que eu seria uma jornalista seria de política hahaha.

Qual a sua relação com o movimento feminista? E como o feminismo colabora ou está
presente dentro da sua vida pessoal e profissional?
O feminismo é uma parte importantíssima de mim, da minha construção como pessoa. Então,
como eu faço um trabalho autoral, ele está junto. É tudo meio misturado aqui, vida pessoal e
profissional.

O que te levou a escrever para o público feminino?
O 02 Neurônio. Eu e duas amigas tivemos uma ideia de fazer um fanzine só para se divertir,
vendíamos por um real e a dávamos festas ótimas na extinta Torre do Dr. Zero. Não foi
planejado. O que me leva a achar que as coisas mesmos planejadas são as mais legais!

Qual é o nome da cidade em que você viveu no interior do Rio de Janeiro quando era
criança?
Piraí!

Qual o nome do seu pai?
Paulo Murillo Lemos, ele era jornalista de esporte, boêmio, gênio. Morreu quando eu tinha 15
anos.

Você se considera uma pessoa multicultural ou hibridizada culturalmente?
Ai, não sei. Acho que sim. Eu fui adolescente nos anos 80, né? Sou totalmente filha da cultura
pop.

Qual o seu badulaque?
Juntar os amigos e fazer algo incrível. Foi assim que o Badulaque e o 02 Neurônio
aconteceram!

