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RESUMO 

Esta pesquisa está inserida nos estudos sobre discursividades, abordando eixos 

temáticos em torno do amor, luxo e erotismo enquanto estratégias onipresentes na 

editoria Amor e Sexo da Revista Nova Cosmopolitan. Utilizando metodologias 

qualitativas ancoradas pela análise de conteúdo (BARDIN, 2011), as categorias 

supracitadas são avaliadas em três edições da revista: abril, maio e junho 2014. Para 

balizar o referencial teórico, autores como Charaudeau (2009), Scalzo (2008), Peruzzolo 

(1998), Maingueneau (2006), Yin (2011), além de Sombart (2009) e Simmel (1998, 

2006), foram escolhidos para sustentar a leitura metodológica em torno dos conceitos de 

discurso, jornalismo de revista, representação, imaginário, utilizando como pano de 

fundo fenômenos sociais como luxo e amor presentes nas estrutura textual e imagética 

daquela revista. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Discurso; amor; luxo; erotismo; revista; sexo; representação. 
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ABSTRACT 

This research is inserted in studies of discourses, addressing themes around love, luxury 

and eroticism as ubiquitous strategies in publishing Love and Sex in Nova 

Cosmopolitan Magazine. Using qualitative methodologies anchored by content analysis 

(Bardin, 2011), the above categories are evaluated in three issues of the magazine: 

April, May and June 2014. To mark out the theoretical framework, authors such as 

Charaudeau (2009), Scalzo (2008) Peruzzolo (1998), Maingueneau (2006), Yin (2011), 

and Sombart (2009) and Simmel (1998, 2006), were chosen to support the 

methodological reading around the discourse of concepts, magazine journalism, 

representation, imaginary using the backdrop of social phenomena as luxury and love 

present in the textual structure and imagery that magazine. 
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speech ; love; luxury ; eroticism ; magazine ; sex; representation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Quando se fala em imaginário e representações sobre mulher, impossível deixar 

de lado todo amor, luxo e erotismo que envolvem as reproduções do feminino para as 

sociedades ocidentais contemporâneas. Cada gesto delicado, a voz, o corpo, o cabelo e 

toda a natureza femínea que conhecemos e ouvimos sobre. Um imaginário da 

sensualidade de uma mulher de salto alto, unhas bem feitas, sorriso largo nos lábios e 

autoconfiança, é ponto de partida para a construção de pautas em diversas revistas que 

tem a própria mulher como público-alvo definido. Assim, as imagens reconstruídas e 

visíveis nas páginas folháveis de uma revista dão conta de mulheres encantadoras com 

violões a tira colo, de olhos fechados, arranhando as cordas com seus dedos delicados e 

ensaiando um canto com sua voz doce; mulheres em anúncios ou editoriais de moda, 

sendo ícones ou não, mas em um final da tarde, depois de um dia cheio, com roupa de 

ficar em casa, atirada no sofá, fazendo qualquer coisa que não lhe canse, esboçando algo 

em torno dos significados da feminilidade para os estilos de vida contemporâneos. 

Assim, os veículos de comunicação fabricam um imaginário sobre as mulheres, que é 

vendido como mercadoria e circula nas imagens das revistas sobre o universo feminino.  

Além do comerciável, que gera boa parte de lucros a partir de um mercado de 

luxo, a imagem do feminino voltada à sensualidade e ao erotismo, também é utilizada, 

principalmente na televisão. As novelas, por exemplo, em especial as de hoje em dia, 

utilizam muito a figura feminina. As cenas que mexem com o imaginário de ‘sexo’ 

estão mais presentes do que nunca, até mesmo em horário nobre da televisão, nas 

novelas globais, por exemplo. Recentemente, a emissora levou ao ar o programa “Amor 

e Sexo”, apresentado por Fernanda Lima, que abordava o assunto de forma erotizada e 

sensual. Os comerciais utilizam a erotização e sexualização da figura feminina de forma 

ostensiva, a exemplo do comercial do perfume Parisienne, da marca YLS. O vídeo de 

poucos minutos mostra uma mulher em um carro em movimento, onde ela relembra 

momentos intensos de prazer que acabara de ter. 

Desta forma, esta pesquisa justifica-se por observar uma conexão intrínseca 

entre as representações possíveis para um imaginário da mulher reinterpretada e alocada 

em espaços midiáticos diversos, a partir de três aspectos escolhidos pela pesquisadora: o 

amor, por meio das relações e da posição da mulher enquanto “sexo frágil” na 

atualidade; o luxo, no que concerne o uso dos objetos e uma atitude blasé (SIMMEL, 
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2006), ancorada nas possibilidades comerciais que as próprias relações sociais 

propiciam; e, o erotismo, observado sobre três aspectos básicos: o sensual, o erótico 

propriamente dito e o sexual. Assim, os veículos midiáticos encarregam-se de abordar 

estes temas polêmicos e também em mostrar esta conexão, consequentemente, se 

encaminhando para quebra de alguns tabus. A partir dessa contextualização, nota-se 

que, no século XXI, o sexo começa a deixar de ser tabu, a sensualidade passa a ser 

apresentada no dia a dia e o erótico, comercializado. Neste sentido, observa-se uma 

comunicação organizada, intencional e estratégica, que posiciona um mercado, em nível 

de produtos e objetos, especialmente voltados para a figura da mulher enquanto um 

público-alvo consumidor em potencial, que, de certa forma, assimila um discurso sobre 

a busca do bem estar, por meio dos prazeres da vida, em uma sociedade bem mais 

hedonista e individualista. 

Mesmo assim, percebe-se que a abordagem da mídia em relação ao assunto 

ainda é mínima e evidencia um tabu velado a partir dos principais meios de 

comunicação. De alguma forma, a pornografia propriamente dita é substituída e 

lapidada por modos de fazer estratégicos e com objetivos e fins específicos, na tentativa 

de manter o “processo civilizador” (ELIAS, 2011) articulado na sociedade de corte 

francesa. Ainda assim, como sexo faz parte da vida, instiga pensar os processos e as 

práticas sobre os quais a comunicação midiática veicula o assunto, e prefere 

determinadas abordagens em detrimentos de outras. Pessoalmente, o assunto me 

chamou atenção a partir do trabalho com empresas especializadas na indústria e 

comercialização do sexo por meio dos objetos, já que fazia parte da equipe de uma 

delas. 

Sendo assim, essa pesquisa preocupa-se com o seguinte problema de pesquisa: 

Como se dá a representação as discursividades sobre amor, luxo, erotismo na editoria 

“Amor e Sexo” da revista Nova Cosmopolitan? Neste viés, o presente estudo apresenta 

como temática uma reflexão sobre o uso de fenômenos sociais enquanto discursividades 

que perfazem estratégias utilizadas pelos veículos midiáticos ao tratar o amor, o luxo e o 

erotismo em torno da figura da mulher, especialmente abordado a partir da editoria 

“Amor e Sexo” da Revista Nova. Mais pontualmente, as táticas utilizadas pela Revista 

Nova ao abordar o assunto, sendo que tem seu público alvo bem definido, e as ‘páginas 

do meio’ da Revista Nova fazem uma viagem ao universo feminino a partir das relações 

entre o amor, o luxo e o erotismo, com abordagem estrutural mencionada anteriormente. 
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Por isso, talvez, possam ser consideradas as páginas mais sensuais entre os impressos 

populares. 

 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Geral 

Compreender como se apresentam e se configuram as estratégias discursivas 

sobre o amor, luxo e o erotismo no espaço Amor e Sexo da revista Nova. 

 

1.1.2 Específicos 

 Identificar conceitos e corpus da pesquisa; 

 Avaliar o objeto empírico a partir de estratégias elencadas; 

 Descrever e entender o posicionamento da revista NOVA em relação ao 

mercado de luxo e erótico; 

 Analisar a produção e os efeitos de sentido. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O LUXO, O AMOR E UMA ATITUDE 

BLASÉ 

 

No século XXI, as relações capitalistas são observadas com mais evidência no 

modo como as pessoas organizam suas vidas, suas condutas, seus costumes e suas 

práticas sociais. Cada vez mais é difícil pertencer e manter-se em um determinado 

círculo social, em detrimento das restrições a ele referidas, de modo que o homem 

econômico moderno busca um poder aquisitivo maior e contempla uma dignidade 

específica, a partir da busca por conforto e sofisticação, que é alcançada por poucos e 

que, por isso, é considerada uma atividade de luxo. Em “A ética protestante e espírito do 

capitalismo” (2004), Weber destaca a importância do trabalho como sendo a única 

motivação possível para a felicidade pessoal, onde o indivíduo, com total devoção, vive 

para trabalhar, de modo que o capital lhe proporciona um lucro que não é contestável, já 

que simboliza a recompensa pelo esforço dedicado, mas, transparentemente, condena o 

gozo (dos lucros) como ‘pecados da vida’, já que o negócio deve ser sempre 

extremamente profissional, e por isso, valorizado, sem o uso ilimitado da propriedade, 

restringindo assim, por conseguinte, e em especial, (o consumo) dos artigos de luxo. 

Por um lado, Weber (2004) vê como perversão do espírito do capitalismo, e 

onde, para ele, o consumo só é válido quando se trata de produtos necessários para o 

dia-a-dia; por outro, Sombart (2009) vê como uma prática social, mas, caracteriza o 

‘luxo’ como sendo além do necessário e um desperdício em excessos e extravagâncias. 

Luxo é todo o dispêndio que vai além do necessário. Trata-se obviamente, de 

um conceito relativo que tem sentido na medida em que dispomos de uma 

noção do “necessário”. Há duas maneiras de determiná-lo: ou seja, 

subjetivamente, mediante um juízo de valor (ético ou estético, por exemplo), 

ou fixando uma medida objetiva. Como medida objetiva pode se tomar o 

conjunto das necessidades fisiológicas, mas também podemos denominar o 

conjunto de “necessidades culturais” (tradução minha, SOMBART, 2009, 

p.49). 

 

 

É, também, a vontade pelo luxo que abre as portas para o capitalismo, através do 

desejo por poder e notoriedade, que teve origem na corte francesa, a busca pelo 

destaque na sociedade, até hoje, é visto como um ideal de vida. Neste contexto, a 

cultura social contemporânea incorpora, na maioria das relações sociais, a figura do 
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dinheiro, que sustenta os processos entre o homem e seus desejos na busca pela 

satisfação plena. E, mesmo que o dinheiro não possa comprar toda a felicidade que o 

indivíduo almeja, é o caminho mais curto para se obter outros bens intitulados como os 

pequenos prazeres da vida. (SIMMEL, 1896 apud SOUZA e ÖELZE, 1998). Desta 

forma, as práticas de consumo de luxo começaram a ser disputadas, na medida em que a 

burguesia ia ganhando notoriedade e poder aquisitivo considerável, em relação à 

nobreza. O que pode ser visto como uma busca de novas oportunidades de vida, em 

alegrias e exuberância que consequentemente moldou as estruturas da cidade e o 

espírito blasé dos indivíduos. 

Desta forma, ao corpo, cabem dois olhares contemporâneos que são plenamente 

midiatizados: um eminentemente estético, a partir dos acessos aos bens de luxo, à 

sofisticação das coisas e à vivência deste caráter ou atitude blasé, representado pelas 

aquisições ininterruptas de hábitos e a vivência as subjetividade em nível do fenômeno 

urbano e seus estilos de vida (SIMMEL, 1968) intrínsecos às relações sociais; o outro, 

ligado ao corpo, por meio das abordagens que se referem às particularidades do amor, 

do erótico, do sensual ou do sexual. Assim, as revistas femininas, buscam destacar, 

entrelaçado a isso, o sentimento da mulher enquanto ser dotado de emoções, em que o 

amor, no sentido da busca da relação íntima e romântica com o outro, também se 

encaixa no contexto de mercadoria de luxo. 

Assim, o luxo alcançado pela acessibilidade ao dinheiro e pelo prazer do 

consumo das coisas passou a ser, de alguma forma, alocado no universo feminino, para 

atender as necessidades de moda, tendências, beleza, dentre outros imaginários que 

perfazem a simbólica feminina na sociedade contemporânea ocidental. Além do estético 

que também acaba sendo uma forma de exultação pessoal, (em relação aos olhos da 

sociedade), a satisfação particular está, cada vez mais, ganhando espaço. A preocupação 

deixa de ser superficial (corpórea) e passa a ser com o bem estar fisiológico.  

Neste viés, Sombart (2009) entende que o consumo de luxo, promovido, em 

especial, pela cortesã, desencadeou várias tendências de organização da vida cotidiana e 

no desenvolvimento do luxo, tanto na ornamentação domiciliar (decoração de 

interiores) quanto na produção pessoal (maquiagem, trajes suntuosos, joias) o que, no 

conjunto dessa pesquisa, tende a perceber uma tendência a sensualidade e pode destacar 

os artigos ligados a sexualidade e erotismo, vistos como objetos de luxo (lingeries, 
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vibradores, acessórios em geral), transformando assim, as vivências do dia-a-dia em arte 

e momentos de prazer. 

 

 

2.2 DISCURSIVIDADES NAS PÁGINAS DE REVISTAS 

 

Já postulava Michel Foucault (1996) que, para expressar a sua ideologia e seus 

modos de poder, o sujeito faz uso do discurso. E, para esse discurso fazer sentido, o 

conteúdo apresentado precisa ser reconhecido e entendido pelo receptor. Para o 

pesquisador, analisar o conteúdo exposto pode ser de extrema importância no 

entendimento do discurso proferido pela revista e dos objetivos desejados. Para Bardin 

(2011), a análise de conteúdo, enquanto método, torna-se um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens. 

O uso da linguística também se faz necessário no desígnio da alocução 

apropriada ao contexto. Por isso, todo discurso é baseado em um ato de linguagem, 

onde “o co-enunciador só poderá interpretá-la se reconhecer o caráter intencional do ato 

do enunciador” (MAINGUENEAU, 2006, p.16). 

Para Charaudeau (2009), o discurso está voltado para além das regras do uso da 

língua. O autor refere-se ao discurso como um resultado “da combinação das 

circunstâncias em que se fala ou escreve (a identidade daquele que fala e daquele a 

quem este se dirige, a relação de intencionalidade que os liga e as condições físicas de 

troca) com a maneira pela qual se fala. É, pois, a imbricação das condições 

extradiscursivas e das realizações intradiscursivas que produz sentido” (2009, p.40). 

Produzir discurso é informar, de modo que a informação é um fenômeno humano e 

social que depende completamente de uma linguagem. É a transmissão de um saber, 

com a ajuda de uma determinada linguagem que vai produzir, para o receptor, um 

sentido. Para Charaudeau (2009) a linguagem 

não se refere somente ao sistema de signos internos a uma língua, mas a 

sistemas de valores que comandam o uso desses signos em circunstâncias de 

comunicação particulares. Trata-se da linguagem enquanto ato de discurso, 

que aponta para a maneira pela qual se organiza a circulação da fala numa 

comunidade social ao produzir sentido (CHARAUDEAU, 2009, p. 33-34). 
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Desta forma, percebe-se a intencionalidade existente entre as pessoas do 

discurso, tanto em enunciar, quanto em assimilar e processar o discurso proferido. A 

partir da ideia de Maingueneau (2006), uma escala enunciadora do discurso dirige-se ao 

sujeito com pressupostos de autoridade, o que vai definir o comportamento do leitor em 

relação ao discurso proferido. A enunciação de tal discurso se dá “através de um código 

linguageiro específico, que, com efeito, não é somente um sistema de transmissão de 

informação, ele participa da autolegitimação do enunciador” (Maingueneau, 2006, 

p.21,22). 

Dar sentido ao mundo é uma força poderosa e inevitável do ser humano. A 

produção de sentido é uma prática social e dialógica formada por um processo de 

construções individuais. Para Charaudeau (2009), o discurso é constituído por uma ação 

da linguagem do homem com o intuito de troca social e “o sentido nunca é dado 

antecipadamente, só é perceptível através de formas de significação. Toda forma remete 

a sentido, todo sentido remete a forma, numa relação de solidariedade recíproca” (2009, 

p.41).  

Por outro lado, o sentido pode ser entendido como uma prática social entre a 

apropriação e a percepção dos significados privados que perfazem o cotidiano entre as 

pessoas e as coisas, a partir de uma linguagem estabelecida, que pode ser percebido a 

partir de um acordo recíproco e emancipado, tanto para o emissor, quanto para o 

receptor. 

A ideia de que toda produção de sentido depende do social se configura como 

algo problemático e essencial ao mesmo tempo. Essencial porque, ao que 

tudo indica, é impossível conceber qualquer fenômeno de sentido à margem 

do trabalho significante de uma cultura, seja ela qual for, e, por conseguinte, 

fora de uma sociedade determinada. Problemático porque nem sempre tem 

sido fácil extrair daí todas as conseqüências para uma teoria do sentido. 

Durante muito tempo, essa idéia foi precisamente proposta, em tal nível de 

generalidade, e com tal peso de evidencia que todas as suas conseqüências 

ficam bloqueadas: mesmo sentido sempre válida, ela não conseguia, de modo 

algum, produzir efeitos teóricos (VERÓN, 1980, p.173). 

 

 

Neste sentido, para se entender um pouco mais sobre este processo específico 

entre mídia e sociedade, que envolve o discurso, enunciação e efeitos de sentido, é 

preciso, primeiramente, compreender a noção de contrato de leitura. O conceito de 

contrato é uma espécie de espaço imaginário onde percursos múltiplos são propostos ao 

leitor, paisagens onde o leitor pode escolher um caminho mais ou menos de liberdade, 

onde zonas nas quais ele possa se perder, ou seja, perfeitamente balizado. Ao longo da 
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estrada o leitor encontra personagens diversos que lhe propõem atividades várias, 

através das quais se vêm possíveis traços de relações, segundo as imagens que estes lhes 

passam. Um discurso é um espaço habitado de atores, de objetos e ler é colocar em 

movimento este universo, aceitando ou recusando, indo mais além à direita ou à 

esquerda, investindo mais esforços (...). Ler é fazer (VERÓN, 1980, p.216). 

Pode-se dizer que os contratos de comunicação midiática são estabelecidos entre 

os meios de comunicação e o seu público consumidor/receptor. A noção de contrato de 

leitura, para Fausto Neto (2007), é um conjunto de normas e prescrições que um 

discurso em produção propõe e prevê no sentido do receptor observá-las como condição 

de interpretação. De acordo com o autor,  

este conceito é aqui entendido como operações construídas que visam 

estabelecer o ‘modo de dizer’ [...] e que se explicita nas mensagens 

endereçadas ao leitor. Ou seja, os procedimentos pelos quais o jornal 

apresenta-se e fala ao receptor, segundo regularidades de marcas enunciativas 

e através das quais busca a construção de um espaço interacional (FAUSTO 

NETO, 2007, p. 4). 

 

Nesse contexto, pode-se dizer que o discurso é interativo. A manifestação mais 

transparente dessa troca é a conversação, ou seja, o diálogo existente entre a revista e o 

leitor, que gera uma espécie de contrato que vai produzir certo sentido a partir de 

enunciados alocados. Para Maingueneau (2006), a noção de contrato pressupõe que os 

indivíduos pertencentes a um mesmo corpo de práticas sociais sejam suscetíveis de 

estarem de acordo sobre as representações linguageiras dessas práticas sociais. 

(MAINGUENEAU, 2006, p.36). Neste viés, os meios de comunicação podem criar uma 

notícia que não se baseia no acontecimento em si, mas nos aspectos do acontecimento 

aos quais foi assinalada uma especial relevância, e utilizam diferentes dispositivos de 

enunciação. 

O dispositivo é uma maneira de pensar a articulação entre vários elementos que 

formam um conjunto estruturado, pela solidariedade combinatória que os liga. O 

dispositivo constitui o ambiente, o quadro, o suporte físico da mensagem, mas não se 

trata de um simples vetor indiferente ao que veicula, ou de um meio de transportar 

qualquer mensagem sem que esta se ressinta das características do suporte. Todo 

dispositivo formata a mensagem e, com isso, contribui para lhe conferir um sentido 

(CHARAUDEAU, 2009, p. 104, 105). Entende-se que o dispositivo é um apoio físico 

para a mensagem e um componente do contrato de comunicação sem o qual não há 

interpretação possível dos enunciados. Os dispositivos midiáticos agem sobre práticas 
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sociais, estruturando-as e engendrando-as por meio de operações técnicas e simbólicas. 

Conforme Charaudeau (2009) “todo discurso depende, para a construção de seu 

interesse social, das condições específicas da situação de troca na qual ele surge” (2009, 

p.110). 

Quando a mídia impressa põe em circulação (enuncia) os seus textos, ela está 

reproduzindo a sua leitura do mundo, os seus discursos. Charaudeau (2009) caracteriza 

a mídia impressa como 

uma relação distanciada entre aquele que escreve e aquele que lê, a ausência 

física da instância de emissão para com a instância de recepção; uma 

atividade de conceitualização da parte das duas instâncias para representar o 

mundo, o que produz lógicas de produção e de compreensão específicas; um 

percurso ocular multiorientado do espaço de escritura que faz com que o que 

foi escrito permaneça como um traço para o qual se pode sempre retornar: 

aquele que escreve, para retificar ou apagar, aquele que lê, para rememorar 

ou recompor sua leitura (CHARAUDEAU, 2009, p. 113). 

 

Neste contexto, o jornalismo de revista, assim como o jornalismo dos outros 

veículos, tem suas particularidades discursivas. Essa é uma mídia que não consegue 

combinar tempo e acontecimento já que há um grande espaço no período entre a 

fabricação do veículo e o consumo do conteúdo. O que facilita a apuração do jornalista, 

que terá mais tempo para se dedicar a pauta, podendo realizar um trabalho mais sucinto. 

O tempo de produção faz do profissional de revista se diferenciar dos outros. Enquanto 

o jornalista de rádio, TV, jornal e internet precisa agir de uma maneira mais rápida, o 

jornalista de uma revista vai poder dar profundidade a sua pauta, mergulhando no 

assunto. Sendo assim, a Revista Nova, através de sua discursividade direcionada 

especificamente ao mundo feminino, consegue, a partir de seu modo de dizer, compor 

um universo totalmente verdadeiro abordando a mulher como figura real, carregada de 

sentimento e força, abortando a figura feminina apenas como o sexo frágil. 

 

 

2.2.1 Discursos nas revistas 

 

Scalzo (2003, p. 13) concorda com o escritor colombiano Gabriel García 

Márquez quando ele se refere ao jornalismo de revista e diz que “A melhor notícia não é 

a que se dá primeiro, mas a que se dá melhor”. A leitura e o conhecimento da língua são 

essenciais para o jornalista, principalmente na hora de escrever um bom texto. Afinal, “a 

palavra é, em essência, a sua ferramenta básica de trabalho” (SCALZO, 2003. p.57). 
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Mas, sendo jornalismo, e se tratando de fatos, a premissa básica para um bom texto, 

primeiramente, é uma apuração bem feita. Scalzo (2003) explica 

preocupe-se antes em apurar exaustivamente uma história, em ter na mão 

muito mais história do que especo reservado para sua matéria. Pois é no 

momento em que você começa a selecionar as informações – e a cortar seu 

texto – que ele começa a ficar bom. “Escrever é cortar palavras”, já ensinava 

Carlos Drummond de Andrade. Nesse caso, o que vale para a literatura vale 

ainda mais para o jornalismo (SCALZO 2003. p.58). 

 

 

Um veículo de comunicação, um produto, um negócio, uma marca, um objeto, 

um conjunto de serviços, uma mistura de jornalismo e entretenimento. Tudo isso, para 

Scalzo (2003), define uma revista. Mas, nenhuma dessas definições abrange 

completamente o universo que envolve uma revista e seus leitores. 

revista é também um encontro entre um editor e um leitor, um contrato que se 

estabelece, um fio invisível que une um grupo de pessoas e, nesse sentido, 

ajuda a construir identidade, ou seja, cria identificações, dá sensação de 

pertencer a um determinado grupo (SCALZO, 2003, pg. 12). 

 

 

Diferentemente de outros dispositivos que falam para uma plateia heterogênea, 

para Scalzo (2003, p.15), “é isso: revista tem foco no leitor – conhece seu rosto, fala 

com ele diretamente. Trata-o por você”. Então, considerando que efeitos de sentido 

dizem respeito aos modos de apropriação do discurso, por parte do receptor, e 

considerando ainda o espaço social - contexto em que se processam as vivências e 

práticas em sociedade, bem como as trocas linguageiras, a busca pela credibilidade 

impõe um modo de organização do discurso e um ordenamento temático de acordo com 

os interesses captados. Para Charaudeau  

o sujeito informante (jornalista e instância midiática) fica, ao mesmo tempo, 

preso e livre na encenação de seu discurso. Ele deve levar em conta os 

componentes da situação de comunicação, sem o que não seria 

compreendido, mas, ao mesmo tempo, pode jogar com tais componentes, 

combiná-los de uma maneira particular e apresentá-los de diversas formas. 

(2009, p.129). 

 

 

 Nesse contexto, ter o público alvo bem definido é de extrema importância para a 

organização e sucesso na produção de sentido desejada através do discurso proferido. A 

escolha da linguagem e dos modos de enunciação faz toda a diferença para o 

entendimento entre enunciador e receptor. Enfatizando o corpus dessa pesquisa, “as 

revistas femininas existem desde que surgiram revistas no país. Elas começaram a 

aparecer, aqui e ali, sem muito alarde, geralmente feitas e escritas por homens. Traziam 

as novidades da moda, importadas da Europa, dicas e conselhos culinários, artigos de 
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interesse geral, ilustrações, pequenas notícias e anedotas.” (Scalzo, 2003. p.33). 

Segundo Scalzo (2003), foi a Jornalista e Psicóloga Carmen da Silva, colunista da 

revista Claudia (1961), que a partir de 1963 mudou de fato o jornalismo feminino 

através de sua coluna “A Arte de Ser Mulher”. Seu texto era direcionado a mulher e seu 

cotidiano, o que caiu na graça no público feminino. 

nos anos 1970, com a mulher entrando para valer no mercado de trabalho, há 

um grande crescimento no mercado de revistas femininas. Nesse momento, 

começaram a aparecer também revistas que não tratam as mulheres como 

simples donas-de-casa e mães, mas como profissionais em busca de 

realização. Nova e Mais, por exemplo, são dessa época (Scalzo, 2003, p.34). 

 

 

Assim, através da valorização da mulher e da especulação em torno do mundo 

feminino, as revistas, direcionadas a esse público, especificamente, conseguem destaque 

por produzir diferentes sentidos através da exposição corpórea feminina, abordando 

tanto os processos físicos quanto a valorização da essência (em termos de sentimento). 

Para Peruzzolo,  

A semiotização do corpo não é só a questão da publicidade apostando na 

sensualidade nem a questão do cinema explorando a intimidade. É todo um 

processo de estruturação de um campo imenso de sentidos que é operado, 

alimentado e hierarquizado, através de dispositivos e protocolos e discursos 

estéticos, sanitários, étnicos, hedônicos, mercadológicos, etc (1998, p.14). 

 

 

É através do espaço midiático que circulam e se constituem novos sentidos 

sociais em torno da figuração humana. Peruzzolo (1998) explica que “nele o corpo 

humano tem se tornado signo, símbolo e discurso em numerosos processos de 

significação desencadeados nos acontecimentos comunicacionais.” (Scalzo, 2003, p.14 

e 15). Assim, Peruzzolo (1998, p. 20 e 21) ao citar Maffesoli, acerta em algumas 

discursividades presentes no corpus dessa pesquisa quando diz que “a discursividade 

corporal é trabalhada como admiração. A beleza, a juventude, a potência criativa, a 

força, a sabedoria, a inocência são lidos nos traços corporais, nas suas posições e 

simbolizados por ele”. 

Sobre as editorias que abordam discursos ligados à sexualidade e outras 

temáticas relativas a este tema presente em revistas, especialmente voltadas para o 

público feminino, Peruzzolo (1998, p.22) salienta que “no caso do manuseio dos 

dispositivos da sexualidade, a figuração do corpo é elaborada de modo que sua 

expressão circunstancie diferentes propostas discursivas (a mão acariciando a pele, o 

afagar dos cabelos, as mãos envolvendo a cintura, a cabeça reclinada no ombro...) 
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capazes de mobilizar diferentes sentidos. Entretanto, um deles fica fundamentalmente 

afirmado: o seu valor mercadológico”. Para tanto, “o corpo, sendo o lugar de processos 

fisiológicos, é a visualização da naturalidade do homem, mas é também a sede do 

sentido de sua cultura”, enfatiza (PERUZZOLO, 1998, p.34). 
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2.2.2 IMAGINÁRIO E REPRESENTAÇÃO NAS PÁGINAS DAS REVISTAS 

 

Os meios de comunicação de massa representam hoje uma forte instituição 

legitimadora de discursos. Todo enunciado para validar-se como discurso, deve, no seu 

determinado contexto e objetivo, produzir efeitos de sentido para cada indivíduo 

conectado ao seu produto. Além disso, o uso da linguagem apropriada, de acordo com o 

senso comum, gera uma significativa aproximação do veículo de comunicação e seu 

público alvo, criando uma representação do imaginário na vida real. Descartes, em sua 

época, tratou o imaginário como tudo àquilo que seria fantasioso e inventado. Após 

Descartes, entende-se que o imaginário envolve representações e as representações dão 

sentido ao mundo. São arquitetadas a partir do real e inseridas no inconsciente coletivo 

a partir de determinado contexto, assim, o pensamento se manifesta como forma de 

realidade em relação às imagens que vem a cabeça. 

Desta forma, a configuração do pensamento e da consciência passa pela seleção 

das imagens que sensibilizam os indivíduos, em suas recordações e memórias, e diz 

respeito ao conceito que Bergson (2010) denomina afecção. 

Interrogo minha consciência sobre o papel que ela se atribui na afecção: ela 

responde que assiste, com efeito, sob forma de sentimento ou sensação, a 

todas as iniciativas que julgo tomar, que ela se eclipsa e desaparece, ao 

contrário, a partir do momento em que minha atividade, tornando-se 

automática, declara não ter mais a necessidade dela. Portanto, ou todas as 

aparências são enganosas, ou o ato em que resulta o estado afetivo não é 

daqueles que poderiam rigorosamente ser deduzidos dos fenômenos 

anteriores como um movimento de um movimento, e com isso ele acrescenta 

verdadeiramente algo de novo ao universo e a sua história (BERGSON, 

2010, p.12). 

 

Observa-se aqui uma reflexão sobre o processo de assimilação das imagens que, 

para Bergson, passa pela vinculação do corpo, por meio da consciência gerativa de 

imaginação, com as representações a cerca das possibilidades de ação. Para tanto, o 

conceito de afecção é importante no sentido de se entender não somente como os 

indivíduos percebem determinadas coisas ou pessoas, mas, sobretudo, como constroem 

seus imaginários a cerca delas, afetando-se, em um sentido de sensações e emoções 

produzidas intencionalmente, modificando suas condições de pensamento, experiências 

e práticas sociais. Para isso, o corpo é percebido por Bergson (2010) como um centro de 

ação diante das coisas vistas, e gera  imagens e conexões relacionadas e que refletem 

diretamente nos modos como aprendemos a perceber e assimilar o que nos cerca e 
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interessa, no espaço e no tempo. Neste contexto, pensando a configuração das imagens a 

partir do fenômeno da percepção, por meio do entendimento de que fenômeno pode ser 

tudo aquilo que envolve a produção de sentidos entre sujeitos e objetos, no contexto das 

pessoalidades, Durand (2000) recorre à doutrina bergsoniana de imaginação, 

interpretando o saber perceptivo que perfaz as conexões e os sentidos sociais da 

consciência e da memória. 

Porque uma fenomenologia do imaginário deve, antes de tudo, entregar-se 

com complascência às imagens e ‘seguir o poeta até o extremo das suas 

imagens sem nunca reduzir esse extremismo’, que é próprio do fenômeno do 

elã poético. [...] Para poder ‘viver diretamente as imagens’, é ainda 

necessário que a imaginação seja suficientemente humilde para se dignar 

encher de imagens (DURAND, 2000, p.25). 

 

Desta forma, o referido autor elucida a poética do espaço e do tempo proposta 

por Bachelard, no sentido de entender os recortes que os indivíduos escolher perceber, 

assimilar e experienciar a partir das imagens que os cercam. Assim, um suporte 

imaginário, quase artístico, revela o potencial humano e a necessidade de classificar 

símbolos em marcas estéticas e éticas de seu imaginário particular, que por sua vez, 

depende da linguagem e das formas discursivas observadas por esta condição imagética. 

 Todos esses aspectos surgem despidos de uma linguagem científica e vão além, 

desempenham um papel importante na busca e encontro da subjetividade imaginativa, 

criando outras histórias e instigando o lado humano sensível. O imaginário trabalha com 

diversas interfaces, desde o medo até o sentimento mais pacífico. Para Pesavento (1995, 

p. 20), “dar a imaginação uma função criadora implica atribuir-lhe uma capacidade 

inventiva para criar a realidade”. O que o leitor encontra na revista, pode, ou não, trazer 

a tona lembranças, desejos e sonhos individuais através do domínio do imaginário. 

 Assim, por meio dessas significações geradas em cada indivíduo ligado a revista 

Nova, no caso, determina-se uma forma de organização, um modo de pensar e um 

pertencimento a certo grupo. Para Mafessoli (2001), é nesse momento de vibração 

comum, dessa sensação partilhada, que se constitui o imaginário. Em um contexto mais 

amplo, a lógica de interiorização e exteriorização de significados entre realidade e 

subjetividade, é o que constitui o imaginário social e mantêm a o processo cultural, 

possibilitando a arte da comunicação. E, dependendo do contexto sócio-histórico se 

cada um, os significados e a formação desse imaginário serão diferentes em cada 

indivíduo. 
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 A mensagem chega ao leitor de forma vaga e ficcional, cabendo a ele completá-

la, fazendo elos com suas vivências e experiências, dando assim um sentido próprio ao 

discurso, sustentando a sua noção de realidade. Para Guareschi e Jovchelovitch (1994, 

p.19), “a dimensão cognitiva, afetiva e social estão presentes na própria noção de 

representações sociais”. A maneira como essas representações se apresentam trazem à 

tona a subjetividade dos afetos, por que quando um sujeito dá sentido ao mundo, vai 

deixar fluir a emoção, o sentimento, a paixão. “Recupera um sujeito que, através de sua 

atividade e relação com o objeto-mundo, constrói tanto o mundo como a si próprio” 

(GUARESCHI e JOVCHELOVITCH 1994, p.19). A conexão intrínseca entre 

imaginário e representações diz respeito, portanto, a um conjunto de imagens 

construídas, desconstruídas e reconstruídas, que afetam os sujeitos em suas relações 

sociais, nos vínculos e nos laços encontrados na vida cotidiana. 
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3.METODOLOGIA 

 

3.1. OBJETO EMPÍRICO E CORPUS DA PESQUISA 

A revista Nova faz parte do Grupo Abril
1
 que é a editora líder no ranking de 

distribuição de revistas e têm o maior número de títulos regulares nas bancas. Segundo 

Fabiola Pedroso, responsável pelo atendimento ao cliente da revista, NOVA foi lançada 

nas bancas em setembro de 1973. Naquela época, a mulher na faixa de 20 a 30 anos não 

contava com nenhuma publicação voltada para assuntos relacionados ao seu 

crescimento pessoal (emocional, sexual e profissional). A Editora Abril percebeu a 

lacuna no mercado e decidiu lançar NOVA, que faz parte da Rede Cosmopolitan. A 

Cosmopolitan tem cinquenta e oito edições diferentes, em 34 idiomas, que circulam por 

mais de 100 países (há uma edição, por exemplo, que circula em toda a América 

Latina). As revistas, no total, vendem 10 milhões de cópias mensais e falam com cerca 

de 75 milhões de mulheres todos os meses. Aqui no Brasil, NOVA tem uma tiragem 

mensal de aproximadamente 350 mil exemplares. 

                                                           
1
 Fundado em 1950 por Victor Civita como Editora Abril, o Grupo Abril é hoje um dos maiores 

conglomerados de comunicação da América Latina, sempre expandindo e diversificando suas operações 

para atuar como provedor de conteúdo com qualidade e credibilidade em diversas mídias. A editora 

começou com a publicação O Pato Donald num pequeno escritório no centro de São Paulo, ao todo, tinha 

meia dúzia de funcionários. Victor Civita chamou a empresa de Abril porque na Europa esse mês dá 

início à primavera. "A árvore é a representação da fertilidade, a própria imagem da vida. O verde é a cor 

da esperança e do otimismo." No fim da década de 1950, a Abril começou sua grande transformação. Nos 

anos seguintes, atrairia os profissionais mais talentosos do país e investiria em treinamento e tecnologia, 

inaugurando uma cultura jornalística brasileira em texto, fotografia, edição e produção. Em 1960, num 

empreendimento inovador e ousado, Victor Civita resolveu publicar obras de referência em fascículos. 

Foi um fenômeno editorial. O conhecimento antes restrito às bibliotecas e livrarias chegava às bancas. Ao 

mesmo tempo, o crescimento da família Disney e o lançamento de Zé Carioca, em 1961, estimularam os 

quadrinhos nacionais. A Abril publica 31 títulos infanto-juvenis e 21 especiais. A Abril esteve presente 

nas principais transformações da sociedade brasileira. O crescimento do turismo e da indústria 

automobilística, por exemplo, fez nascer Quatro Rodas. Futebol e sexo ganharam revistas sobre o assunto 

com Placar e Playboy. E Veja, hoje a maior revista do país, foi responsável por algumas das melhores 

reportagens publicadas na imprensa nacional. Claudia, que nasceu em 1961, focalizava inicialmente a 

dona-de-casa. Ao longo dos anos, para manter a liderança no setor, recebeu sucessivas adaptações e tratou 

de temas polêmicos, como o feminismo. Nas décadas seguintes, surgiriam inúmeros títulos, entre eles 

Nova e Elle, e, recentemente, Estilo. Para continuar na liderança, a Abril diversificou sua atuação. 

Investiu em televisão e internet. Colocou no ar a TVA e a MTV, esta última com programação musical 

dirigida ao jovem. Na internet, a primeira iniciativa foi o Brasil OnLine, lançado em 1996. Hoje a Abril 

possui mais de 50 sites. A Abril continua em plena transformação e, com o habitual pioneirismo, em julho 

de 2004 anunciou a entrada de um novo sócio: a Capital International, Inc. A liderança que exerce no 

mercado e os impressionantes números comprovam que o sonho de Victor Civita era um grande negócio. 

Hoje a Editora publica mais de 340 títulos, que chegam a 26 milhões de leitores. A Gráfica utiliza 

processos digitais e imprime cerca 350 milhões de revistas por ano. Com todos os seus sites, atinge cerca 

de 200 milhões de pageviews ao mês, e os jovens espectadores da MTV chegam a 7,9 milhões ao mês. 
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Na época de seu lançamento, a Editora Abril fez uma pesquisa e viu que havia 

mais aceitação por um nome brasileiro, então batizou a revista de NOVA Cosmopolitan. 

Pioneira, ela exerceu um papel decisivo na época, o de quebrar tabus sexuais (na década 

de 70, nenhuma revista falava em sexo da maneira franca como ela fez e ainda faz). A 

maior parcela de leitoras da revista é solteira e está na faixa dos 20 aos 35. Isso não quer 

dizer que não tenha leitoras mais novas ou mais velhas. Fabiola acrescenta que é grande 

a porcentagem de leitoras que coleciona a revista desde o primeiro número: elas 

começaram a ler quando estavam com 18 anos e colecionam até hoje, fazendo de 

NOVA sua companheira no dia-a-dia. Na medida em que a maior parte das leitoras tem 

menos de 30 anos, a revista dá prioridade a artigos e reportagens de interesse dessas 

mulheres. Exemplificando, em relação às reportagens de sexo: fala-se bastante sobre 

sexo, etiqueta sexual no primeiro encontro, etiqueta sexual para recém - namorados, 

ideias para apimentar a transa, questões em que as solteiras estão ligadas. 

O mesmo vale para reportagens sobre relacionamento afetivo: publica-se um 

grande número de artigos sobre paquera, por exemplo, porque a grande maioria das 

leitoras não é casada. Mas, a revista nunca esquece de complementar a pauta com 

artigos sobre casamento ou traição, por exemplo, para atrair a parcela das leitoras 

casadas. NOVA retrata uma mulher em busca de autoconhecimento, da afirmação no 

trabalho e da satisfação sexual. É aquela mulher que quer crescer em todos os sentidos, 

trocando experiências afetivas e explorando seu potencial como mulher e profissional. 

A revista mudou à medida em que a sociedade foi mudando. Ou seja, no 

começo, o assunto sexo era tabu e ela teve o papel de desmistifica-lo. A leitora via a sua 

sexualidade como um assunto proibido, que NOVA trouxe a tona. Hoje, a leitora não 

tem mais preconceitos, fala abertamente sobre o assunto com a família, as amigas, o 

namorado. Então, a revista procura informar ao máximo sobre os caminhos que podem 

levá-la a realização de sua sexualidade, sem se deixar levar por preconceitos. Dividida 

em editorias que abordam diferentes temas ligados a feminilidade, como, Beleza e 

saúde; Vida e trabalho; Moda e estilo; Amor e sexo; e mais assuntos diversos do 

cotidiano, criam um universo no imaginário das leitoras fazendo analogias ao mundo 

das celebridades, que estão estampadas nas capas, com entrevistas exclusivas em cada 

edição. 
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Por ser ela o veículo de maior destaque ao abordar temas relacionados a 

sexualidade foi escolhida como objeto empírico dessa pesquisa. O corpus esta 

organizado a partir das edições de Abril, Maio e Junho de 2014. 

 

Figura 1 

 

A edição do mês de Abril traz a atriz Giovanna Antonelli na capa, destacando 

algumas das principais matérias da revista. Nenhuma delas faz parte da editoria 

escolhida para o corpus da pesquisa, mas, todas, fazem referência ao universo feminino 

mais íntimo e a caminhos para realização pessoal das leitoras.  

Dicas de looks e passo a passo de como fazer maquiagens para diferentes 

ocasiões sociais, indicação de produtos para pele e cabelos também fazem parte do 

conteúdo escolhido. O periódico apresenta uma entrevista exclusiva com Giovanna, 

aproveitando para fazer o gancho de sua personagem na novela ‘Em Família’ à 

realidade de mulheres homossexuais, com entrevistas e histórias contadas pelas próprias 

leitoras. Além do conteúdo, a revista é composta por propagandas de grandes marcas 

relacionadas a beleza e a feminilidade. Entre elas estão Neutrogena, Boticário, Lança 

Perfume, Banco do Brasil, Dove, Mary Kay, Dudalina, entre outras. 

Em Abril, a editoria Amor e Sexo, no título Coisas de Casal, aborda a 

importância de ter vida individual, independente do relacionamento, com o título ‘antes 

só do que bem acompanhada’; no Como lidar, Felipe?, perguntas das leitoras 
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respondidas pelo editor da revista Superinteressante, Felipe van Deursen; no Manual 

do Homem, a abordagem é sobre eles mandarem mal na primeira noite de sexo, com o 

título ‘noite de estreia’; no Você Sexpert, Nova ensina como manter o quarto um lugar 

excitante, com o título ‘lar, quente lar’; com o título ‘negócio fechado’, a revista dá 

dicas de como a mulher impor a sua opinião e desejos sem estragar a relação. No Clube 

do Livro Erótico, uma entrevista com a ex atriz pornô Sasha Grey falando de seu livro 

Juliette Society e suas experiências, com  o título ‘aventura solo’; e ainda o Guia de 

Etiqueta Erótica dicas de como se portar diante de situações sexuais embaraçosas. 

 

 

 

Figura 2 

 

A revista de Maio traz a apresentadora e modelo Fernanda Lima na capa e, 

também, nenhuma das manchetes em destaque na capa faz parte da editoria escolhida 

para o corpus.  

Os conteúdos escolhidos para esse mês fazem uma viagem ao universo feminino 

da beleza como ápice. Looks, cremes, perfumes, maquiagens. Indicações de 

apropriações e modos de usar. Nova também faz uma viagem ao mundo dos 

pensamentos masculinos em relação a relacionamentos e traz um bate papo com o ator 

Cauã Reymond. A entrevista exclusiva da edição é com a capa Fernanda Lima e seu 
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esposo Rodrigo Hilbert falando sobre amor e sexo, tema do programa que foi 

apresentado por ela, na rede Globo. Lux, Boticário, Lança Perfume, Dudalina, Loba, 

Rexona, Victor Hugo, Bauducco, entre outras, fazem parte do mix de publicidade 

estampados nas páginas dessa edição. 

Em Maio, a editoria Amor e Sexo, em Coisas de Casais, traz uma lista dos galãs 

de cinema mais queridos e outra de coisas que os homens odeiam que as mulheres 

façam depois de um certo tempo de relacionamento; no Como Lidar, Felipe?, 

perguntas e respostas com o editor da revista Superinteressante, Felipe van Deursen; no 

Você Sexpert sobre sexo oral e alimentos indicados para bombar a vida sexual; no 

Clube do Livro Erótico reportagem sobre o livro Ardente, da escritora americana 

Brenda Jackson; com o título ‘Over no Amor’ uma abordagem ao amor obsessivo; 

Romance a Prova de Briga traz formas de fazer as pazes, antes mesmo de discutir; e 

com o título Por Que Você Está Solteira? Cinco possíveis motivos para uma mulher 

ainda estar solteira. 

 

 

Figura 3 

 

A edição do mês de Junho apresenta a atriz Bruna Marquezine na capa. Nas 

manchetes em destaque nenhuma faz parte da editoria escolhida para o corpus, mas, 

todas remetem ao universo feminino do sucesso pessoal e profissional. 

A capa dupla apresenta a publicidade de duas marcas: Loba e Danubio. 
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Nova no mês de junho é mais uma viagem ao universo feminino da moda e da 

beleza. Uma entrevista exclusiva com a musa de Hollywood Cameron Diaz logo nas 

primeiras páginas, e outra, com a musa e capa da edição dessa edição, Bruna 

Marquezine. Looks, perfumes, maquiagens, ocasiões, dicas e modos de usar fazem parte 

dessa imersão no mundo femíneo. Trazendo também a visão do mundo masculino. 

Dove, TRESemmé, Wella, Intimus, Prudence, Carmim, Vivara são algumas marcas 

presentes na edição, entre outras menos conhecidas. 

Sendo o mês do dia dos namorados e do início da Copa do Mundo, a Revista 

Nova apresenta uma interlocução às ocasiões. As primeiras páginas da editoria Amor e 

Sexo trazem um Menu a Dois onde ‘ensina’ a fazer um jantar de dia dos namorados, 

sem perder a abertura da Copa do mundo; em Coisas de Casal uma lista para pegar leve 

com o ciúme e o que fazer no dia da estreia da Copa; no Como Lidar, Felipe?, 

perguntas e respostas com o editor da revista Superinteressante, Felipe van Deursen; no 

Clube do Livro Erótico uma reportagem sobre o livro SEGREDO Compartilhado da 

autora canadense Lisa Gabriele; no Você Sexpert um comparativo de sexo e felicidade, 

e ainda, como simular um sexo onde pareça que alguém esteja assistindo; com o título 

Procura-se um Amor que More no Mesmo Planeta a atriz Mônica Martelli do filme 

“Os Homens São de Marte.. E É pra Lá Que Eu Vou” conta como é voltar a ser solteira; 

Simplesmente Amor traz histórias fofas e românticas que aconteceram com pessoas 

‘normais’; com o título Frágil Talvez, Fraca Nunca apresenta a mulher independente e 

poderosa mas que gosta de um mimo.  
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3.2. NATUREZA E TÉCNICA DA PESQUISA 

Esta pesquisa qualitativa pode ser definida, em sua natureza, como um estudo de 

caso, que se utiliza da técnica analítica de conteúdo (BARDIN, 2011), sendo também 

documental, já que tem o corpus baseado em material publicado. Yin (2011, p.21), 

caracteriza o estudo de caso “como estratégia de pesquisa, utilizando-se em muitas 

situações, para contribuir como conhecimento que temos dos fenômenos individuais, 

organizacionais, sociais, políticos e de grupo, além de outros fenômenos relacionados”. 

Levando em conta como forma de pesquisa, um estudo de caso se propõe a responder 

questionamentos sobre “como e por que”, com o intuito de compreender o discurso e o 

conteúdo utilizado pelo veículo de comunicação. Para Yin (2011, pg. 26) “é a estratégia 

escolhida ao se examinarem acontecimentos contemporâneos”. 

A composição dos dados é essencialmente escolhida pela pesquisadora, que 

realizou as análises com base em interpretação, a partir de categorias escolhidas, 

atribuindo significados e produzindo discussões via recurso metodológico, em que o 

sujeito não pode ser traduzido em números, sendo o ambiente natural do dia a dia a 

principal fonte de coleta dos dados. É descritiva e o pesquisador tende a interpretar seus 

dados indutivamente, sendo o conteúdo e seus significados o foco principal da 

abordagem. Apresenta-se como uma observação descritiva, pois se dispõe a analisar, 

identificar, mapear e registrar as características de determinado grupo ou fenômeno ou a 

afirmação de relações entre eles. Em comparação a essas descrições, identifica-se que o 

objeto empírico desse estudo se enquadra em um contexto de troca direta e mútua com o 

grupo atingido inserido em uma sociedade contemporânea. 

Para realizar a pesquisa, foi feita uma análise de conteúdo da Revista Nova 

referente à editoria Amor e Sexo, a partir da técnica de pesquisa análise de conteúdo, 

que consiste não somente em identificar um enunciado, mas em reconhecer o seu 

sentido, ou seja, o seu valor e sua relevância em um determinado contexto. Os modos de 

dizer escolhidos pelo corpo editorial da revista Nova agencia um conjunto de 

enunciados passíveis de análise, com base nas estruturas textuais e imagéticas, unindo, 

assim, todo e qualquer artefato de comunicação que possa produzir um sentido. O texto 

só pode ser reconhecido como discurso, quando o receptor compreender o sentido, 

sendo essa, a premissa básica para a comunicação verbal: emissão - recepção – 
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compreensão. Por isso, os veículos fazem uso de uma linguagem própria, com o intuito 

de máxima aproximação com seu público alvo e produção do sentido desejado. 

Na pesquisa, interessa saber como a Revista Nova retrata o amor, o luxo e o 

erotismo através de seus modos de dizer, compreendendo assim, as maneiras de 

endereçamento articulados pela referida revista, de forma a produzir sentido em seu 

público receptor. Além disso, entendendo BARDIN (2011) a Análise de Conteúdo é 

definida como um “conjunto de técnicas de análise das comunicações” que aposta 

grandemente na austeridade do método como forma de não se perder na 

heterogeneidade de seu objeto.  

Para Bardin (2011), o termo análise de conteúdo designa:  

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2011, p. 47). 

 

 

Para GILL (1996) o entendimento da linguagem e discurso, é a visão do 

pesquisador, com um suporte teórico, de acordo com sua bagagem cultural e suas 

vivências na construção de uma nova retórica.  

Finalmente, a noção de construção enfatiza o fato de que nós lidamos com o 

mundo em termos de construções, e não de uma maneira mais ou menos 

“direta”, ou imediata; em um sentido verdadeiramente real, diferentes tipos 

de textos constroem nosso mundo. O uso construtivo da linguagem é um 

aspecto da vida social aceito sem discussões (GILL apud GASKELL e 

BAUER, p. 248). 

 

 

Um dos objetivos da análise de conteúdo é atingir uma “significação profunda” 

dos textos. Para GILL (1996) é uma imersão no material estudado para obter uma 

familiarização que é um processo necessário para a codificação e entendimento a partir 

das categorias escolhidas para a análise. Nesse viés, A análise de conteúdo constitui 

uma metodologia de pesquisa usada para descrever e interpretar o conteúdo de todo o 

discurso do objeto. Essa análise, de texto e imagem, conduzindo a descrições 

sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir 

uma compreensão de seus significados num nível que vai além de uma leitura comum. 

De acordo com BARDIN (2011) a técnica de análise de conteúdo é dividida em 

três polos: 1. A pré análise; 2. A exploração do material; e por fim, 3. O tratamento dos 

resultados: a inferência e a interpretação (2011, p 121). 
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Figura 4 

 

A pré análise constitui, além da escolha dos documentos a serem submetidos à 

análise, também a formulação de hipóteses para a elaboração de indicadores para a 

interpretação final. A segunda, seleção do conteúdo de acordo com a estratégia de cada 

categoria escolhida, e, a terceira e última fase, a interpretação e a discussão dos 

resultados. 

Além disso, a teoria da extratificação dos sentidos, fundada em Barthes (1964), 

operacionaliza processos de observação dos signos em imagens a partir de um uso 

técnico de denotação e conotação. Sobre o uso de denotação em análises, Barthes (1964, 

p. 95, 97 e 98) o apresenta como primeiro nível ou sistema de significação, pois, nos 

deparamos com uma relação simples e de fácil compreensão, que, ao analisado e 

aprofundado, vai gerar os significantes do segundo nível, a conotação. Já a respeito da 

conotação das imagens, Barthes (1964, p. 95) entende que “um sistema conotado é um 

sistema cujo plano de expressão é, ele próprio, constituído por um sistema de 

significação”. Para o autor, são significantes e significados da denotação.  Barthes 

(1964) acredita que o futuro pertence a uma linguística da conotação, já que, é nato do 

ser humano produzir sentidos secundários. 

 

3.2.1 Percurso metodológico 

Esse trabalho está organizado em duas fazes de realização, que compreendem do 

levantamento teórico às analises das edições escolhidas como corpus.  

1º FASE: Foi realizada uma precisa pesquisa qualitativa orientada pela temática 

do amor, luxo e erotismo que envolve o discurso enunciado pela Revista Nova em sua 

editoria Amor e Sexo, que traz conceitos de alguns referidos autores como Charraudeau 

(2009), Scalzo (2008), Sombart (1990 e 2009), Maingueneau (2006), Peruzzolo (1998), 

dentre outros, e, ainda, discussões acerca dos sentidos envolvidos na temática abordada. 

Análise de Conteúdo 

Pré análise Exploração do 

material 

Interpretação dos 

resultados 
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2º FASE: Desenvolveu-se, embasado principalmente por Bardin (2011) a 

análise de conteúdo da editoria escolhida nas edições de Abril, Maio e Junho de 2014. 

Segundo o autor, esse tipo de análise insere-se em um contexto humanista de 

compreensão da realidade social, onde enunciador e receptor permanecem ligados por 

uma linguagem peculiar e produtora de sentidos em comum, já que o objetivo da análise 

de discurso não é somente compreender uma mensagem, mas reconhecer qual é o seu 

sentido dentro de um determinado contexto. O texto é caracterizado como discurso 

somente se o seu receptor for capaz de compreender o seu significado. 

3ª FASE: Foram realizadas as análises, com base nas categorias escolhidas, a 

partir do desmembramento da editoria nas edições selecionadas, de modo a classificar, 

interpretar e discutir os dados obtidos. 

 

Neste contexto, organizou-se as seguintes categorias de pesquisa, que buscam 

compreender o processamento e o entendimento do discurso estratégico proferido pela 

Revista Nova, em sua editoria Amor e Sexo, no sentido de endereçamento ao 

leitor/consumidor, no que se refere ainda às imagens e ao texto escolhidos nos 

respectivos números 04, 05 e 06 (abril, maio e junho de 2014): 

 AMOR, observado pela ascensão do amor romântico, que representa as relações 

existentes entre as pessoas onde os sentimentos e as emoções são colocados em 

primeiro plano. Ressaltado pelo senso comum, nota-se que, durante muito tempo, 

as fantasias do amor romântico afetaram, sem generalizações, muito mais os 

anseios das mulheres do que dos homens. Para Simmel (2001)  

O amor é tomado por como uma categoria primordial, sem nenhum outro 

fundamento, além de si próprio. A liberdade de amar outra pessoa encontra-

se na ausência da intenção latente de ser amado. Deve-se reconhecer o amor 

como um produto primário e muito desenvolvido na natureza humana, não 

podendo ser, portanto, localizado dentro do mesmo espaço cronológico e 

genético da respiração ou do instinto sexual. A função do amor é formativa 

da vida psíquica, possuindo uma dinâmica auto-sustentada conduzida ao 

exterior, “do estado latente ao estado atual (SIMMEL, 2001, pp. 124-127). 

 

 No amor, fala-se da relação entre amor e vida, refletindo na busca por, e em um 

estado de felicidade. Para a conquista do objeto amado, Simmel (2001) observa que 

homens e mulheres se relacionam a partir do que ele chama de coquetismo, que, 

corresponde, por exemplo, a um tipo específico de comportamento que o homem e 

a mulher compartilham entre si, de maneira que se sintam reciprocamente atraídos. 
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Assim, agindo de tal forma que acaba erotizando a relação e fugindo dos padrões da 

sociedade. 

A acepção do coquetismo tem uma ligação direta com tornar-se desejável 

aos olhos do outro, tanto pela aparência, quanto pelo comportamento. Assim, dando 

sentido à lógica do consumo fazendo menção a todos os artifícios usados para se 

fazer pertencer à sociedade de consumo moderna. Conforme Campbell (2001), a 

criação diária de novas necessidades ao consumidor e o sentimento de 

insaciabilidade é um produto da sociedade capitalista e de estereótipos ditados pelo 

senso comum como parte da sociedade coquete.  

 LUXO, voltado à comercialização de objetos e ideias que fazem parte de uma 

categoria social selecionada e diferenciada, remetendo a um poder simbólico 

sustentado pelo consumo de artefatos sofisticados. É esse conceito de luxo que 

traça o caminho para o mercado capitalista. Um segmento de distinção social que 

todos ambiciam para poder se fazer pertencer, muitas vezes, fazendo disso um ideal 

de vida. 

Nesse contexto, Sombart (2009) percebe que o consumo de luxo ascendeu 

várias tendências na organização da vida cotidiana, permeada, principalmente, nas 

ralações da corte, entre nobreza e burguesia e em seus conceitos hedonistas. A 

utilização de elementos elaborados na decoração de interiores até a busca pela 

produção pessoal a partir de uma preocupação com trajes suntuosos, joias, 

maquiagens, entre outras coisas, também passa a existir uma preocupação e uma 

tendência à sensualidade e a busca pelo refinamento. Em grande ascensão 

decorrente da socialização das novas mídias, o mercado de luxo se torna 

‘democrático’ devido ao fácil acesso através dos veículos de comunicação e o 

consumo passa a satisfazer os prazeres passageiros em que o ser humano utiliza da 

ostentação para tentar preencher a própria auto-estima. Abrindo, assim, as portas 

para a criação de novos mercados, novas marcas e o reposicionamento das mesmas 

para a possível satisfação do consumidor ao adquirir um produto do mercado de 

luxo. 

EROTISMO, focado, principalmente, na mulher, pelo imaginário criado em 

torno da figura feminina erotizada e sensualizada, abordando o sexual, 

propriamente dito. O amor erótico é encontrado apenas na espécie humana, pois 
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significa tanto um processo objetivo, ligado apenas a intenção de reprodução, o que 

remete a Focault (1988, p.9) que acredita que a partir do momento em que se 

instalou um ensinamento para a sexualidade, esta sexualidade é encerrada com a 

família conjugal, cabendo ao casal a função de procriação, quanto a questões 

subjetivas, conectado aos desejos íntimos. Ao ler Focault (1988), entende-se que a 

sexualidade e, consequentemente os desejos pessoais, encontram-se amarrados em 

estratégias de educação, não só dos corpos, mas, também, enquanto sujeitos 

possuidores de uma subjetividade; e, regulamentações, que, em um contexto social, 

torna a sexualidade um objeto de poder, no qual, são regulados pelos saberes 

científicos através de uma pedagogização da sexualidade, exercendo um poder 

disciplinar e controlando os desejos e os modos de expressá-los. 
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4. RESULTADO E DISCUSSÃO DE DADOS 

 

4.1 ASPECTOS DENOTATIVOS 

4.1. 1 Edição Abril 2014 

A capa da edição de Abril traz, ao centro, uma mulher sorrindo e as manchetes 

especiais espalhadas aos cantos. A editoria Amor e Sexo, na página 63 em “Coisas de 

Casal”, contém título e três boxes: o primeiro “antes só do que bem acompanhada” na 

vertical, com texto e uma foto ilustrativa de uma mulher; o segundo “desligue o motor” 

logo abaixo, na horizontal, apenas com texto; o terceiro “feliz 10 anos” também na 

vertical, com texto e uma foto de um bolo de aniversário. 

Na página 64 em “Como lidar, Felipe?” título e duas colunas com perguntas e 

respostas, uma foto pequena do entrevistado e abaixo um Box “3 drinques que revelam 

a intenção do cara com você” com texto e a imagem de um drink. Na página 65 em 

“Manual do Homem”, um Box “Noite de Estreia” em destaque com texto e a imagem de 

um casal aos beijos; abaixo, Box “4 pergunta que ele adoraria ouvir você fazer” com 

texto e um chinelo como ilustração; ao lado, Box “coisa de babaca ou... de homem 

mesmo” em coluna vertical com texto e números abordando porcentagens. 

Na página 66 em “você Sexpert”, um Box “lar, quente lar” em destaque com 

texto e um casal como ilustração; abaixo, Box “poder da mente (e do tesão)” com texto 

e a imagem de um soutien; ao lado, em coluna vertical “em Brasília, 19 horas” com 

texto e a imagem de um relógio como ilustração. Na página 67 uma propaganda do 

Brasil Post com texto e a imagem grande de um celular bem no meio da folha. 

Na página 68 “Negócio fechado” uma imagem grande de um casal ilustrando o 

título; ao lado uma coluna vertical de texto que continua na página 69, com três boxes, o 

primeiro com texto e ilustrado com uma garrafa de bebida; o segundo, logo abaixo com 

texto e uma ilustração de uma casa; o terceiro, ao lado, apenas com texto. 

Na página 70, o título “Ooi??” com texto e a imagem grande de um homem, 

continuando na página 71 com duas colunas e dois boxes apenas com texto. Na página 

72 com o título “Aventura Solo” ilustrado com uma imagem grande de um casal, 

abaixo, três colunas de texto que segue na página 73 com três colunas de texto e abaixo 

um Box de propaganda “Escala Sexy”. Na página 74 o título “Guia de Etiqueta erótica”, 



39 

 

a imagem grande de um casal e um texto, que segue na página 75 com um Box “como 

dizer que...” contendo texto e ao lado, uma coluna “sem jamais perder a finesse...”com 

texto e a imagem de um calçado feminino como ilustração. 

 

4.1.2 Edição Maio 2014  

A capa da edição de Maio traz ao centro uma mulher e as manchetes espalhadas 

aos cantos. A editoria Amor e Sexo na página 68 em “Coisas de Casal” contém um Box 

em destaque “galã de cinema” com um texto e uma foto de um casal como ilustração; 

logo abaixo um Box com texto e uma figura ilustrando um casal; ao lado uma coluna 

com título “visite decorado” com a ilustração de um calçado feminino. 

Na página 69 a propaganda da Havan com um a imagem de um casal. Na página 

70 em “Como lidar, Felipe?” no canto superior a direita uma pequena fotografia do 

entrevistado; abaixo três perguntas e respostas. No canto inferior esquerdo um Box 

“presentes para dar à sogra se você e o gato estão...” com ilustração de um perfume. 

Na página 71 em “Você Sexpert” um Box em destaque “na ponta da língua” 

com texto e a imagem de um casal como ilustração. Abaixo uma informação da 

Organização Mundial da Saúde e um Box contendo apenas texto “o teu futuro é 

duvidoso”. Ao lado, uma coluna com texto e a imagem de comida japonesa com o título 

“alimentos para bombar sua vida sexual”. 

Na página 72 com o título “desejo de brincar” uma imagem grande de um casal e 

um texto em três colunas que continua na página 73, também apresentado em três 

colunas. Abaixo, um Box de uma propaganda com o título “Escala Sexy”.Na página 

122 apenas o título “over no amor” com uma breve descrição; continuando na página 

123 apenas a imagem de um casal; na 124, duas colunas, a primeira apenas com texto e 

a segunda tem o título de um Box que segue na página 125 e um Box com o título “não 

sei viver sem você”. A página 125 é a última dessa matéria, contendo, acima, o texto do 

Box que começa na página 124, abaixo duas pequenas colunas: uma “Sai dessa” e a 

outra “Quando o obsessivo é ele”. Pra finalizar, um Box em destaque “Exagerada, eu? E 

uma ilustração de um ‘coração esfaqueado’. 

Na página 126 uma imagem na folha inteira com o título “romance à prova de 

briga”. O texto começa na página 127 distribuído em três colunas com um Box em 

destaque no canto inferior direito “a conta conjunta”. Na página 128 a continuação do 

texto nas mesmas três colunas com uma ilustração no canto superior esquerdo de uma 
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almofada em forma de coração rasgada com uma frase ‘o clima só vai pegar fogo entre 

quatro paredes’. 

Na página 129 uma propaganda da MidWay com a imagem de uma mulher e de 

seus produtos. Na página 130 com o título impresso em meia página “por que você está 

solteira?, abaixo, em duas colunas, um texto. Na página 131 uma imagem de folha 

inteira com uma mulher e dois homens com um Box indicando o numero um com o 

título “você é muito seletiva”. Na página 132 encontra-se três Boxes, o primeiro 

indicando o numero 2 (dois) com o título “você devia ter casado com aquele cara”; logo 

abaixo o outro indicando o número 3 (três) com o título “você não sabe jogar o jogo” 

com a imagem de uma peça de xadrez como ilustração; ao lado, uma coluna indicando o 

número 4 (quatro) com o título “você é muito disponível” com a imagem de um telefone 

como ilustração. Na página 133, continuando a matéria, um Box indicando o número 5 

(cinco) com o título “você é muito independente”, abaixo um Box com o título “as 

vantagens (e aprendizados) de ser livre, leve e solta..”, ao lado, uma fotografia de uma 

mulher. 

Na página 134 com o título “o que um homem sente quando...”, um breve texto 

de apoio e uma imagem de um casal que abrange a página 134 e 135 (que contém 

apenas a imagem). Na página 136 duas colunas divididas com três subtítulos, o primeiro 

na primeira coluna “...não consegue se decidir entre duas mulheres”, o segundo na 

segunda coluna “...leva um pé na bunda” e o terceiro, também na segunda coluna 

“...transa com você pela primeira vez”. Na página 137 a imagem de um casal e duas 

colunas, cada uma com um entre subtítulo: na primeira “...trai” e na segunda “...se 

apaixona de verdade”. 

Na página 138 o título “quer um ohhh maior?” com um texto de apoio e uma 

imagem de um casal na folha inteira. A página 139 apresenta-se divida em três boxes, o 

primeiro com o título “se você... quer esconder a barriguinha” contendo texto e uma 

ilustração de um casal em forma de desenho; o segundo, com o título “se você...é bem 

flexível” contendo texto e uma ilustração de um casal em forma de desenho; o terceiro 

com o texto em destaque com o título “se você...mora sozinha” contendo texto e uma 

ilustração de um casal em forma de desenho. A página 140 apresenta-se divida em três 

boxes: o primeiro com o texto em destaque com o título “se você...está apaixonada” 

contendo texto e uma ilustração de um casal em forma de desenho; o segundo com o 

título “se você... é controladora” com uma imagem de um casal que se estende até a 
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página 141; o terceiro, com o título “se você... quer exibir uma tattoo nas costas” 

contendo texto e uma ilustração de um casal em forma de desenho. Na página 141, a 

continuação da imagem do Box da página anterior, abaixo um Box “se você...trabalha 

demais” contendo texto e uma ilustração de um casal em forma de desenho e ao lado 

uma coluna com o título “se você...não desce do salto” com o texto em destaque e uma 

ilustração de um casal em forma de desenho. 

 

4.1.3 Edição Junho 2014  

A capa da edição de Junho traz ao centro uma mulher e as manchetes espalhadas 

aos cantos. A editoria Amor e Sexo na página 54 em “Menu a dois” contém uma 

fotografia de página inteira com roupas espalhadas e as pernas de um casal, o título 

“comer, torcer amar” com um breve texto de apoio. A matéria continua na página 55 

dividida em 4 Boxes: o primeiro com o título “não adianta fazer cara feia” seguido de 

um texto; o segundo, com uma receita de drink e o título “Happy Hour”; o terceiro um 

pequeno texto com o título “aquecimento”; o último e em destaque uma receita de menu 

com o título “menu a dois”. 

A página 72 em “Coisas de Casal” divide-se em três Boxes: o primeiro, em 

destaque, com o título “Pegue leve” contém texto e uma imagem de um casal; abaixo 

um pequeno parágrafo com o título “você não é nada para mim até que seja tudo”; ao 

lado, na vertical, a ilustração de um relógio em forma de coração e um texto com o 

título “amor em alta”. Na página 73 uma propaganda do preservativo Prudence com a 

imagem de um casal na folha inteira. Na página 74 em “Como lidar, Felipe” no canto 

superior a direita uma pequena fotografia do entrevistado; abaixo três perguntas e 

respostas. No canto inferior esquerdo um Box “3 sinais de que o cara só quer...”. Na 

página 75 a propaganda de um perfume “Vodka Love” com a imagem do frasco. 

Na página 76 em “Clube do livro erótico” a imagem de um casal com o título 

“Prazer em fases”, um breve texto de apoio e ao lado, na vertical, o início do texto que 

continua na página 78 dividida em três colunas e abaixo um Box “Escala Sexy” com a 

propaganda de um livro. A página 78 em “Você Sexpert” apresenta-se dividida em três 

Boxes: o primeiro, em destaque, com a imagem de um casal como ilustração e um texto 

com o título “para todo mundo ver”; o segundo, abaixo, com um pequeno texto com o 

título “firme e tonificado”; ao lado, na vertical, um texto com o título “transe mais, 

ganhe mais” e a imagem de um ‘cofre porquinho’ como ilustração. 



42 

 

Na página 79 a propaganda de um livro de receitas “Delícias de Cláudia”. Na 

página 80 a imagem de uma mulher segurando um coração onde contém o título 

“Procura-se um amor que more no mesmo planeta” e ao lado, na vertical, o inicio do 

texto que continua na página 81, com uma frase em destaque e o texto dividido em 

quatro colunas. Na página 114 apenas uma imagem de um casal que continua na página 

115 com o título “simplesmente amor” e um texto de apoio. Na página 116 duas colunas 

contendo em cada uma um texto e a foto do casal protagonista da história contada. O 

mesmo na página 117. 

Na página 118 apenas a imagem de uma mulher recebendo uma flor que se 

estende a página 119 com o título “frágil talvez, fraca nunca”, seguido de uma coluna 

com o começo do texto que continua na página 120 dividido em três colunas. Na página 

121 a imagem de um vaso com flores e a continuação do texto em duas colunas. 

 

4.2 ASPECTOS CONOTATIVOS 

A partir da metodologia e do referencial teórico escolhido, essa pesquisa se finda 

na observação de três edições da Revista Nova (Abril, Maio e Junho) a partir de três 

categorias que formam, em realidade, três grandes estratégias observadas na confecção 

das matérias desta editoria na própria revista: amor, luxo e erotismo alocadas nas 

construções de texto e imagem. 

 

4.2.1 Edição de Abril de 2014 

A estratégia do amor é percebida de modo geral por meio do discurso de um 

amor construído a partir do ideal romântico e duradouro que se apresenta através da 

utilização de termos e palavras empregadas no texto como: 

 “Vamos pra praia? Já reservei uma pousada para o fim de semana.” 

 “Posso te ajudar com seu trabalho?” 

 “Quer saber como ter muitas felicidades, muitos anos de vida com o 

gato?” 

Nessa edição, o maior destaque é para o erotismo, que aparece na maioria das 

páginas de forma explícita. No texto ao utilizar palavras e frases como:  

 “Transar em mil e um lugares diferentes é ótimo, claro.” 

 “Oi gata, quer transar?” 
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 “Delicadamente ele morde meu lábio superior e o chupa.” 

 “Enfia um dedo em mim. E começo a gemer.” 

Nas imagens observa-se a preocupação por apresentar casais em momentos 

íntimos, o que remete diretamente ao erotismo atiçando o imaginário da leitora. Casais 

aos beijos, com roupas íntimas, e em cenas que fazem alusão ao sexo. 

      

                  Figura 5                                                          Figura 6 

O luxo aparece fazendo referência aos objetos de consumo em texto e imagem. 

O beber, vestir, calçar e as invenções do mercado erótico são algumas estratégias 

utilizadas pela revista. 

 “Eis a última invenção da marca japonesa Ravijour: um sutiã que mede a 

frequência cardíaca e o nível de excitação.” 

 



44 

 

 

Figura 7 

 

A edição aposta muito na estratégia de criação de um perfil de comportamento 

de acordo com diferentes situações. Utiliza a tática das dicas para moldar a forma de 

agir e pensar da mulher em determinada situação. 

 “[..] dá dicas inusitadas (e beeem eficientes) para vocÊs chegarem lá.” 

 “4 perguntas que ele adoraria ouvir você fazer.” 

 “3 drinques que revelas as intenções do cara com você.” 

 “Confira dicas para seu quarto ser mais excitante.” 

 “Aprenda a defender o que é importante para você, sem brigas.” 

 “como lidar?” 

 “Guia de etiqueta erótica” 

 “Como dizer que...” 
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Figura 8 

 

4.2.2 Edição de Maio de 2014 

Na edição de Maio o amor já aparece na primeira página da editoria fazendo 

referência ao amor romântico exibido nos filmes de Hollywood. Nas palavras e nas 

frases citadas no texto o amor aparece reproduzido de forma romântica quando se fala 

em relacionamento duradouro e em vida a dois, como por exemplo: 

 “Mas, conforme o namoro fica sério, a gente relaxa.” 

 “Eu e meu noivo moramos juntos há cinco anos.” 

 “Afinal, depois do casamento, tudo faz parte do projeto de vida do casal.” 

 “Namoro” 

 “Felizes para sempre.” 

Nas imagens utiliza a estratégia da referência de celebridades em momentos 

românticos
2
. 

                                                           
2
 Filme “Para Sempre” (2012) traz Page (Rachel McAdams) e Leo (Channing Tatum) viviam uma linda 

história de amor, mas um grave acidente de carro provocou uma grande mudança em suas vidas. Afinal, 

mesmo estando casados, ela não consegue se recordar de nada e muito menos ter algum tipo de memória 

sobre o relacionamento deles. Agora, resta para Leo a missão de reconquistá-la novamente para que 

possam então viver o romance que sempre desejaram. Baseado em fatos reais. Fonte: 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-184864/  

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-184864/
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Figura 9 

 

O luxo é percebido na abordagem de uma estratégia em traçar um 

comportamento de acordo com o comer, vestir e ter para que as relações se concretizem, 

como por exemplo: 

 “O tablet, o smartphone, o computador” 

 “Sushi” 

 “Programa que só pode ser acessado em smartphones” 

Nas imagens a maior estratégia fica por conta das propagandas de marcas 

conhecidas instigando o que vestir e a apresentação de um alimento afrodisíaco. 

      

                      Figura 10                                                           Figura 11 
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A Revista Nova traz como característica marcante da editoria Amor e Sexo a 

abordagem explícita do erotismo. Na edição de Maio não poderia ser diferente. E, entre 

as três analisadas, é a que mais se destaca nessa estratégia por utilizar frases e termos 

marcantes como:  

 “Na ponta da língua.” 

 “Alimentos para bombar sua vida sexual.” 

 “Turbinam o tesão.” 

 “Quase teve um orgasmo ali mesmo.” 

 “Começou a acariciá-la desde a ponta do clitóris” 

 “Orgasmo” 

 “Clímax” 

 “Gemido” 

 “Penetrou” 

As imagens desse período apresentam-se um tanto mais ousadas em relação as 

outras obervadas. Algumas insinuam a prática sexual, outras, em forma de desenhos, 

mostram isso. 

      

                        Figura 12                                                    Figura 13 

 

4.2.3 Edição Junho de 2014 

A edição de junho, especialmente do mês dos namorados, traz abordagens 

relacionadas ao futebol, já que também foi o mês da Copa do Mundo no Brasil com 

estreia no mesmo dia de celebrar o amor, usando estratégias de amor, sexo e futebol. O 
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amor romântico está presente, principalmente, nas dicas de como agradar a pessoa 

amada no dia dos namorados. O romantismo está a solta na edição de junho e é 

percebido no texto através de frases e termos, como: 

 “Surpreenda o adversário, opa, seu amado” 

 “Você vai com seu amor para jantar” 

 “Amor em alta” 

 “Dia doa Namorados” 

 “Vocês já estão juntos há tanto tempo” 

 “Simplesmente amor” 

 “Amor de verdade” 

Nas imagens, o amor vem estampado em momentos românticos e ‘bonitinhos’ 

entre casais, fazendo referência ao mês dos namorados. 

      

                         Figura 14                                                       Figura 15 

 

Diferentemente das outras, essa edição se apropria da estratégia do luxo ao 

apresentar mais propagandas do que de costume. Roupas, perfumes, lingeries e 

preservativos fazem parte dos objetos de luxo escolhidos pela revista. 
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                        Figura 16                                                        Figura 17 

 

Por ser, em geral, a característica mais marcante da revista, o erotismo está 

estampado na maioria das páginas da editoria.  

No texto aparece atiçando a imaginação da leitora quando usa termos como: 

 “Vista uma roupa que a faça se sentir sexy” 

 “O sexo é incrível” 

 “rolei a calcinha pernas abaixo” 

 “Agora eu também estou nu” 

 “Os mamilos estavam duros” 

 “Começou a explorar a abertura entre as minhas pernas” 

Nas imagens, casais que, através da sensualidade, remetem a momentos íntimos. 
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                       Figura 18                                                    Figura 19 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“Na cama está deitada a deusa, a soberana dos sonhos. Mas como é que ela veio aqui? 

Quem a trouxe, que poder mágico a instalou neste trono de fantasia e de volúpia?” 

Charles Baudelaire 

 

Pensar as práticas que envolvem relacionamentos em uma editoria que engloba 

amor, sexualidade e erotismo, significa entender que recursos são utilizados para 

estabelecer posturas, comportamentos, laços e todo um modo de fazer que envolve a 

prática das relações sociais. As matérias apresentadas na editoria Amor e Sexo da 

Revista Nova são um tanto quanto semelhantes em formatos e estratégias utilizadas. A 

tática mais utilizada é a das dicas, onde a revista traça um perfil de comportamento de 

acordo com cada situação abordada. Dicas de como agir, o que fazer, como pensar, o 

que vestir, o que comer, são as mais comuns. 

Ao observar a editoria nas três edições escolhidas, percebe-se uma característica 

marcante no uso de diferentes abordagens, exceto a coluna “Como lidar, Felipe?”, que 

tem como propriedade a referência do editor de outra revista conhecida, a 

Superinteressante, que é quem responde as perguntas das leitoras; e as páginas mais 

quentes da revista, o “Clube do livro erótico” que traz uma indicação de literatura 

erótica. Essas, presentes em todas as edições. Nas capas, a estratégia é a 

referenciabilidade ao mundo das celebridades femininas, que, culturalmente, fazem 

parte do universo de padrões de beleza e compõem o time da Rede Globo, normalmente 

trazendo aquela que está ou esteve em evidência no mês, em função de algum programa, 

novela ou propaganda. 

Observando as táticas e os discursos utilizados pela revista, nota-se que ela tem 

um público alvo bem definido. Mulheres entre 20 e 50 anos, heterossexuais, solteiras e 

casadas, altas e baixas, mas que, fazem menção a uma culturalização do corpo perfeito. 

Ao longo da pesquisa foram observadas, de forma evidente, as discursividades 

utilizadas enquanto estratégias de mídia “como resultado da combinação das 

circunstâncias em que se escreve, constituído pela linguagem  com o intuito de troca 

social (CHARRAUDEAU, 2009 p. 40, 41), sobre amor, luxo e erotismo, na revista 

Nova Cosmopolitan, especialmente em sua editoria Amor e Sexo, a partir da abordagem 

e do uso das práticas discursivas sobre as categorias observadas: amor, luxo e erotismo. 
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O amor sendo abordado de maneira que promove o amor romântico, 

representando as relações interpessoais de maneira próxima onde os sentimentos e as 

emoções são priorizados, em que, de acordo com Simmel (2009), “a função do amor é 

formativa da vida psíquica, possuindo uma dinâmica auto-sustentada conduzida ao 

exterior” (SIMMEL, 2009, p.124). Esse comportamento exteriorizado é o que Simmel 

chama de coquetismo, que corresponde a um tipo específico de conduta que o homem e 

a mulher compartilham entre si de forma que se sintam atraídos. 

Ao observar o discurso utilizado pela revista, nota-se a criação de um universo 

único de conquista e relacionamento. Apoderam-se de um perfil de comportamento 

‘imposto’ pela vida cosmopolita dos restaurantes, hotéis, motéis, bares, roupas, 

alimentos, bebidas, remetendo a perspectiva de Simmel (2009) sobre uma atitude blasé, 

onde a busca pelo destaque na sociedade, é visto como um ideal de vida. Paralelo a isso, 

observa-se uma grande ascensão no uso e acesso aos objetos que medeiam os 

relacionamentos dentro de um cotidiano. De acordo com as ideias de Sombart (2009), o 

luxo é caracterizado como uma prática social e um gasto que vai além do necessário. 

Através dessas práticas sociais em concordância com o consumo de luxo que assinala o 

desejo pelo poder e notoriedade através do diferente, e que, consequentemente, 

desencadeia várias tendências de organizações da vida cotidiana em função do consumo 

idealizado pelo universo Cosmopolitan. 

Na editoria Amor e Sexo, dentre as categoria escolhidas, a que mais de destaca 

enquanto estratégia utilizada na comunicação com o público alvo é o erotismo. Essa 

categoria vem aqui inserida em um contexto focado, principalmente, na mulher, 

sobretudo pelo imaginário criado em torno da figura feminina erotizada. O amor erótico 

enquanto modos e posturas que se entende como uma ‘relação a dois’ é encontrado 

apenas na espécie humana, pois significa tanto um processo objetivo, ligado apenas a 

intenção corporal de reprodução, o que remete a Focault (1988, p.9) que acredita que a 

partir do momento em que se instalou um ensinamento para a sexualidade, esta 

sexualidade é encerrada com a família conjugal, cabendo ao casal a função de 

procriação, quanto a questões subjetivas, conectado aos desejos íntimos.  

O uso sistemático dessas estratégias para envolver as leitoras salienta-se na 

apropriação de imagens de forma significativa, onde, normalmente, apropria-se de 

casais em momentos íntimos, indo além do consumo propriamente dito dos objetos que 

contam em algumas imagens. Dessa forma, a leitora é conduzida a partilhar posturas e 
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comportamentos que modificam suas sensibilidades e sociabilidades, indo em busca e 

trazendo para sua realidade o universo ditado pela revista, seja em busca do amor 

incondicional, dos objetos, alimentos e vestimentas, ou ainda, da relação sexual mais 

completa e prazerosa. 

O sexo sempre foi e, de certa forma, ainda é um assunto tido como tabu na 

mídia. A Revista Nova foi uma pioneira na abordagem desse assunto e, continua sendo, 

a referência quando se trata de assuntos desse tipo. O mundo cosmopolita, 

especialmente em sua editoria Amor e Sexo, esta em traduzir o que é quente para 

aspectos de urbanidade de uma vida blasé, pois, na abordagem dos assuntos mais 

delicados é necessário utilizar elementos de mediação, recursos físicos e discursivos, 

modos de interação, práticas abordadas, dentre outros aspectos também ditados e 

empregados pelas pautas da revista, que faz uso de todas essas técnicas para diminuir a 

distância com as leitoras e, de certa forma, fazer parte da realidade de cada uma delas. O 

uso do erotismo na mídia para além da pornografia já fora abordado por Ricardo 

Cordeiro quando enfatiza que fotografia erótica e fotografia pornográfica possuem uma 

relevante diferença, onde, a última retrata, explicitamente, a cena de sexo. Já a 

fotografia erótica, utilizada nas páginas da revista Nova, não faz do sexo um objeto 

central, mas ressalta a sensualidade. 

Assim, a Revista Nova Cosmopilitan faz uma viagem pelo universo feminino, 

abordando e ressaltando a sensualidade física e moral de uma mulher independente, 

segura de si e bem sucedida. O discurso e as estratégias utilizadas pela revista trabalham 

um imaginário nas leitoras a partir de um ideal de perfil de comportamento de acordo 

com o universo ditado pela própria revista, em como agir, ser ou ter em um 

relacionamento. Neste contexto, este universo faz menção a uma culturalização dos 

modos de agir e pensar em uma sociedade hedonista e que preza pela felicidade plena e 

igualdade de gêneros, onde a mulher deixa de ser vista como ‘sexo frágil’ e passa a ser 

dona de seus desejos sem aquela preocupação em relação a sociedade julgadora. 
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