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RESUMO 

Esta dissertação intitulada Discurso, mídia e memória na (re)construção da história 
da sexualidade feminina objetiva descrever/interpretar, nos enunciados presentificados 
nas revistas Nova e Women’s Health, os movimentos da memória que constroem a 
história da sexualidade feminina na mídia contemporânea. Para tanto, partimos do 

edifício da Análise de Discurso francesa, a partir do qual travamos um fecundo diálogo 
com as Teorias de Gênero, os Estudos Culturais e a Comunicação Social. Com base no 
pressuposto de que a mídia é a responsável-mor pelo engendramento e divulgação de 
novas formas de subjetividade, investigamos como ela erige-se em prática de 
subjetivação na modernidade face ao sujeito feminino, via discursivização/exposição do 
seu corpo-sexo. Para a realização deste intento, as contribuições legadas por Michel 
Foucault à AD foram fundamentais, especialmente as no que respeita as suas reflexões 
sobre o sujeito, em suas interrelações com o saber, o poder e a verdade. O corpus desta 
pesquisa é composto por enunciados veiculados pelas revistas Nova e Women’s Heatlh 
nas edições relativas aos anos de 2008 a 2011. Para tratamento do corpus adotamos 
como dispositivo analítico a noção de trajeto temático embargada por Guilhaumou e 
Maldidier (1994). Nesta pesquisa, para auxiliar-nos na leitura dos enunciados, 
definimos o trajeto de leitura Corpo, Sexo e Prazer, ao qual correspondem os eixos: 
Sedução, corpo e beleza e Sexo, prazer e subjetivação. As investigações revelaram-nos 
que a mídia não reconstrói a história da sexualidade feminina, como sugere seu discurso 
e como supúnhamos inicialmente. O que há, em verdade, é tão-somente uma suposta 
(re)constituição dessa trama. Envolto no fio da memória, o discurso midiático 
contemporâneo, aliado ao discurso médico e estético, (re)atualiza dizeres/saberes sobre 
o sexo que não subvertem, mas ratificam verdades históricas. A observação do processo 
de constituição e discursivização de Nova e Women’s Health nos revelou que a 
articulação  dos jogos/discursos de verdade, dos cuidados de si e da confissão, além de 
recorrente em ambas, é o que as  possibilita (re)agenciar o sujeito feminino 
contemporâneo, especialmente em relação ao seu corpo-sexo. Mediante este 
estratagema as revistas promovem a alternância entre movimentos de autoconhecimento 
e autocontrole, como etapas de um processo que culmina na (re)fabricação dos sujeitos. 
Nossas análises apontem ainda que o dispositivo da sexualidade não desapareceu do 
discurso midiático moderno, apenas se modificou, passando, estrategicamente, da 
função de controle-dominação, para a de controle-incitação.  

Palavras-chave: Mídia; Discurso; Sexualidade feminina; Modos de subjetivação. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation entitled Discourse, media and memory (re) construction of the 
history of female sexuality aims to describe / interpret the statements made present in 
the magazines and New Women's Health, the movements of memory that build the 
history of female sexuality in contemporary media. The starting point was the building 
of French Discourse Analysis, from which waged a fruitful dialogue with the Theories 
of Gender, Cultural Studies and Media. Based on the assumption that the media is 
responsible for mor-engendering and dissemination of new forms of subjectivity, we 
investigate how it builds up in place of subjectivity in modernity against the female 
subject, via discursivization / exposure of her body and sex. To accomplish this 
purpose, contributions by Michel Foucault the legacy AD were essential, especially 
regarding their thoughts on the subject, in their interrelations with the knowledge, 
power and truth. The corpus of this research is composed of statements conveyed by the 
magazines New heatlh and Women's editions for the years 2008 to 2011. For treatment 
of the corpus we adopted the notion of an analytic thematic path and embargoed by 
Guilhaumou Maldidier (1994). In this research, to assist us in reading the statements, 
we define the path of reading Body, Sex and Pleasure, which correspond to the axes: 
Seduction, body and beauty and sex, pleasure and subjectivity. Research has shown us 
that the media does not reconstruct the history of female sexuality, as suggested by his 
speech and as we assumed initially. What, in fact, is merely an assumed (re) constitution 
of this plot. Wrapped in memory wire, the contemporary media discourse, together with 
the medical discourse and aesthetic (re) updates sayings / knowledge about sex that does 
not subvert, but confirm historical truths. The observation of the constitution and 
discursivization New and Women's Health revealed that the combination of games / 
discourses of truth, of self-care and confession, and the applicant on both, is what 
enables (re) negotiate the subject female contemporary, especially in relation to their 
body and sex. By this stratagem the magazines promote switching between movements 
of self-knowledge and self-control, as steps in a process that culminates in the (re) 
production of the subject. Our analyzes also indicate that the device of sexuality has not 
disappeared from the modern media discourse, only changed, moving strategically 
function control and domination, for control-incitement.  
 
Keywords: Media, Discourse, Female sexuality, modes of subjectivation 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
“Ao invés de tomar a palavra, gostaria de ser 
envolvido por ela e levado bem além de todo 

começo possível”. 
Michel Foucault 

 

Adentrar na Ordem do discurso implica tatear num terreno ruidoso, movediço, 

arriscado e de  difícil acesso. Se isso, por si só, já constitui uma tarefa ardilosa, que dirá 

se insinuar nesta Ordem a fim de esquadrinhá-la, de percorrer seus meandros tortuosos 

na tentativa de, captar o discurso, no momento mesmo de sua irrupção, do seu 

acontecimento e enquanto acontecimento. Esta é a missão a que nos propomos os 

analistas de discurso. E é desse lugar nada cômodo, mas nem por isso desprovido de 

encanto, que ora nos pronunciamos. Um lugar inquietante e desafiador, para o qual é 

imprescindível o desenvolvimento de certas habilidades, tais como  uma escuta acurada, 

um olhar arguto e uma vontade de saber/desvelar as engrenagens sob as quais se 

cimentam as verdades que o discurso constrói para nós. 

E, para aumentar ainda mais o grau de dificuldade que a ocupação da posição 

de sujeito analista pressupõe – como se analisar discursos na errância de sua produção, 

do seu funcionamento, da sua circulação e dos seus efeitos não configurasse já um 

desafio inquietante ao espírito de qualquer pesquisador – enveredamos, neste trabalho, 

por um caminho que é um dos mais acidentados de todo o campo discursivo; uma zona 

labiríntica repleta de perigos para a qual não se dispõe de um atalho seguro sequer, a 

saber,  a da sexualidade. Mais precisamente,  a da sexualidade feminina. Pois bem, foi a 

ela que tomamos como objeto de pesquisa, é sobre ela que lançamos nosso olhar. Na 

verdade, não a sexualidade da mulher “em si”, mas a sua construção histórica, 

processual, que se materializa sobremaneira no nível discursivo.  

Mas, os que nos acompanham a esta altura possivelmente estarão se 

perguntando – ou se perguntarão mais adiante – o porquê de termos escolhido lidar com 

esta temática, se já havíamos sido previamente avisados do quão arriscada ela é.  

Certamente não serão os primeiros. Esta pergunta nós também já nos fizemos 

por mais de uma vez e a cada vez em que ela nos surgiu, um elemento novo apareceu, 

como que, inexplicavelmente, para compor o quadro explicativo que precisávamos para 

não só justificar, como subsidiar a nossa escolha.  
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Em primeiro lugar, a sexualidade feminina sempre foi uma questão importante 

para nós, uma vez que, por meio de um sem-número de engrenagens sociais, fomos, 

desde antes mesmo de nascermos, convidados a ser mulher, impelidos a assumir essa 

posição de sujeito com todas as prerrogativas que essa posição implica. E, a sexualidade 

sempre foi o elemento-chave, o ponto nodal para o qual tudo convergira. Dos códigos 

de conduta e comportamento à divisão (desigual) dos sexos, com suas atribuições, tudo 

passou necessariamente pela questão da constituição sexual. A princípio, tínhamos a 

falsa e ingênua impressão de que todo aquele aparato era obra da natureza divina, logo, 

inquestionável. Porém, com o passar dos tempos, à medida que íamos fazendo incursões 

pela história, pelos universos dos saberes (e para isso o encontro com as Teorias de 

Gênero e a Análise do Discurso foram cruciais)  íamos nos dando conta de que 

havíamos sido enganados. Um falso efeito de naturalidade havia sido forjado para que 

se pudessem constituir sujeitos mulheres em série, obedientes e subservientes face aos 

arranjos construídos.  

O destaque que tem sido dado à sexualidade feminina nas últimas três décadas 

é mais uma razão que responde parcialmente pela escolha da temática desta pesquisa. 

De fato, ao que parece, nunca antes na história da humanidade – pelo menos pelo que 

temos notícia – se falou tanto sobre a sexualidade da mulher. Diferentemente do que 

ocorreu em tempos passados, em que a mulher era coagida a esquecer sua sexualidade, 

resguardá-la, retraí-la, atualmente, falar de/sobre sexo/sexualidade com e sobre a mulher 

transformou-se em um lugar-comum. Estridentemente badalada, discutida, propalada, 

sobretudo pela esfera da mídia, a sexualidade feminina divide hoje espaço com assuntos 

de ordem política, econômica, nas principais revistas e jornais do país, nos programas 

televisivos, dentre outras modalidades, o que supõe uma mudança estratégica no 

processo de construção dessa sexualidade. 

Atentos a estas mudanças na (re)configuração desse construto que ora se 

delineia e ávidos por entender como essa reviravolta se dá (se de fato ela ocorreu),  

nosso propósito nesta pesquisa  é descrever e interpretar os movimentos da memória 

que constroem a história da sexualidade feminina na mídia contemporânea. Para dar 

cabo desse objetivo, investigamos como os elementos da memória constroem a história 

da sexualidade feminina na mídia contemporânea. 

Para tanto, partimos do pressuposto – defendido pela Análise do Discurso 

francesa, corrente à qual nos filiamos – de que toda produção discursiva consiste, na 

verdade, num trabalho de (re)produção, de (re)atualização, tendo em vista que o sujeito 
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não é dono do seu dizer, que a palavra adâmica não passa de uma leda ilusão e de que o 

sentido não é um sempre já-lá. Ao que se conclui que todo discurso (enunciado) 

(re)surge a partir de discursos outros materializados em um lugar qualquer de um tempo 

qualquer, cuja espessura, exterior, histórica, mobiliza-se nos entornos da memória. 

Nesses termos, munidos dos dispositivos da AD, sobretudo das contribuições 

legadas pelo filósofo Michel Foucault, interessa-nos evidenciar os movimentos de 

memória realizados  na (re)composição da história da sexualidade feminina pela lente 

da mídia. Diante de todo o aparato midiático que temos ao nosso dispor, optamos por 

focalizar nossa investigação na mídia em sua versão impressa, mais especificamente em 

revistas. Detivemos-nos na análise de 2 (duas) revistas: Nova e Women’s Health, ambas 

especializadas e destinadas ao público feminino.  

No que respeita à organização, nosso trabalho distribui-se em três capítulos. O 

primeiro deles, intitulado Constituição teórico-metodológica da pesquisa destina-se à 

apresentação dos dispositivos operacionais a partir dos quais esta investigação/análise 

se pauta. Inicialmente, fazemos uma breve abordagem sobre o trajeto epistemológico da 

Análise do discurso francesa. Em seguida, discutimos conceitos basilares, como: 

enunciado, acontecimento, arquivo, memória, sujeito discursivo, dispositivo da 

sexualidade e trajeto temático. Posteriormente,  expomos e justificamos a escolha do 

nosso corpus. Finalizamos o capítulo, com uma abordagem, em linhas gerais, do modo 

de operacionalização empregado na/para a leitura do corpus. 

No segundo capítulo, fazemos uma incursão no tempo a fim de reconstituir, na 

descontinuidade dos acontecimentos, a história da sexualidade feminina. Iniciamos 

nosso percurso, discorrendo acerca da conturbada relação de gênero, balizada na divisão 

dicotômica homem/mulher, a partir do componente sexo. Posteriormente, debruçamo-

nos sobre a historicização do corpo da mulher em diferentes espaços e tempos até a 

entrada na modernidade, quando é tomado como objeto discursivo pela mídia. Na 

esteira dessa (re)contação da trajetória do corpo (e) da mulher, volvemos nosso olhar, 

ainda, sobre a sexualidade feminina e sobre seu papel na atribuição da identidade da 

mulher ao longo da história, o que nos leva/ou, necessariamente a discorrer, também, 

sobre a identidade masculina e a masculinidade hegemônica. Para o traçado deste 

itinerário, recorremos a aportes teóricos oriundos de outros campos de saberes, como os 

Estudos Culturais, a Comunicação Social e a História, decisivos na composição deste 

empreendimento. Outro ponto nodal deste capítulo é a explanação que fazemos acerca 
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da mídia, do seu papel enquanto prática discursiva inserida na Ordem do discurso, 

sobretudo na contemporaneidade. 

O terceiro e último capítulo é  dedicado ao corpus, à análise propriamente dita. 

É o momento no qual, debruçados sobre ele, mobilizamos os conceitos e dispositivos 

analíticos sobre os quais nos deixamos guiar ao longo da pesquisa, na leitura do corpus 

e sua materialização. 

Por último, tomando como certa a impossibilidade de encerramento dos 

sentidos, de esgotamento da interpretação do corpus, apresentamos, à guisa de 

(in)conclusão, algumas considerações adicionais, alguns dizeres ainda dizíveis, como 

uma forma de decretarmos um fim (ou pelo menos promovê-lo em efeito)  e, com isso 

alimentar nossa ilusão constitutiva de sujeito da linguagem.   
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CAPÍTULO 1 

CONSTITUIÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 
“Intercâmbios, leituras e confrontos que 

formam as suas condições de possibilidade, 
cada estudo particular é um espelho de cem 

faces (neste espaço os outros estão sempre 
aparecendo), mas um espelho partido e 

anamórfico (os outros aí se fragmentam e se 
alteram)”. 

De Certeau 
 

Neste capítulo devotamo-nos a situar a pesquisa quanto à sua constituição 

teórico-metodológica. Para tanto seguimos um percurso expositivo que abarca desde as 

linhas mestras que dão ancoragem a este trabalho ao apontamento do rumo que deverão 

tomar as análises dos dados.  

Em face da diversidade de questões pertinentes que urgem  neste espaço, 

carentes de/por contemplação  optamos – também para fins didáticos – por dividir este 

tomo em 04 subitens. Cada um deles agrega  elementos que dialogam entre si, 

perfazendo uma relação de afinidade e complementaridade. Assim, em linhas gerais, 

temos: 

No primeiro subitem desvelamos a Epistemologia da AD – disciplina que nos 

fornece a ancoragem central para o desenvolvimento deste trabalho  – dando conta dos 

seus caminhos e descaminhos percorridos desde a sua fundação até os dias atuais.  

No segundo, expomos e discorremos acerca dos dispositivos analíticos que, 

dotados de um papel fundamental, nos serve de instrumental ao longo de toda a 

pesquisa, sobretudo na fase de leitura do corpus.  

No terceiro tópico trazemos à baila os objetivos e a problemática que ora nos 

guiam.  

E, por fim, o quarto e último subitem se devota a apresentar o corpus. Nele 

descrevemos todo o processo relacionado ao corpus, contemplando desde a sua 

montagem ao modo de operacionalização das análises (leitura do corpus), passando pelo 

traçado do trajeto temático e pela justificativa em que se assenta nossa escolha do 

material. 
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1.1. A Epistemologia da AD: notas dos seus (des)caminhos 

 

Se o edifício teórico-analítico da Análise do Discurso francesa ocupa hoje uma 

posição ainda pouco confortável1 no interior dos domínios das teorias linguísticas, é 

preciso destacar que sua situação, no passado, era ainda mais difícil. Movida por 

diálogos fecundos, embates acalorados, rupturas profundas, desconstruções e, 

sobretudo, reconstruções, a história da AD, em seus pouco mais de 50 anos de 

existência, revela a história de uma vontade de saber-poder-ser; vontade que mobilizou 

esforços oriundos de várias frentes rumo à constituição de um novo campo de saber e, 

consequentemente, de um novo objeto empírico.   

Com efeito, sua consolidação se deu como fruto de um processo de 

peregrinação intermitente que contou com a participação ativa de diversos sujeitos que 

deixaram, cada um a seu modo, sua contribuição a esse complexo empreendimento. 

Dentre os integrantes desse projeto, é lícito destacar a presença direta de Michel 

Pêcheux e Jean Dubois – seus fundadores oficiais – e de Michel Foucault cujo legado 

foi imprescindível na recomposição da disciplina na última fase do seu processo de 

amadurecimento.  

Relatemos então um pouco desta história. O projeto da Escola francesa fora, 

desde o início de sua constituição, bastante ambicioso, pode-se dizer até que audacioso. 

Com uma proposta arrojada para o espírito teórico da época, fortemente ainda 

influenciado pelos Estruturalismos, seus idealizadores: Michel Pêcheux e Jean Dubois 

pretendiam forjar não apenas uma nova teoria, mas, sobretudo, um novo objeto a 

conhecer: o discurso. Insatisfeitos com abordagens da linguagem que se limitavam a 

aspectos abstratos, estáticos, sistêmicos ou, quando muito, restritos aos sentidos, eles 

desejavam aplacar a linguagem não mais apenas  em modo stand by, no nível da langue, 

mas, em plena ação.  

A força inovadora dessa proposta repousava na perspectiva interdisciplinar que 

ela inaugurava e da qual se valia para se erguer. Ao eleger o discurso como elemento 

fulcral de suas preocupações, a Teoria do Discurso que se desenhava não reivindicava 

                                                        
1Dizemos ainda porque a Análise de Discurso até hoje enfrenta certa dificuldade em se estabelecer no 
mesmo pé de igualdade das demais correntes teóricas, especialmente as inscritas no campo da linguagem. 
Em função de trabalhar com uma materialidade que é duplamente constituída (linguística e histórica), seu 
aparato, diferentemente dos de outras áreas de conhecimento,  resulta da contribuição proporcionada pelo 
encontro de saberes oriundos de vários lugares, como a História, a Linguística e a Filosofia etc. 
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apenas a inserção de uma nova categoria para análise, mas propunha um 

redimensionamento radical na ordem do olhar.  

A compreensão deste objeto que se esforçava em dar vida exigia a adoção de 

um olhar voltado para o “extra-linguístico”, para o histórico, o social que subjaz à 

linguagem e que determina as condições de produção dos discursos. A este respeito foi 

Pêcheux  mesmo quem afirmou categoricamente que é impossível “analisar um discurso 

como um texto, isto é, como uma sequência linguística fechada em si mesma, mas que é 

necessário referi-lo ao conjunto de discursos possíveis, a partir de um estado definido 

das condições de produção” (PÊCHEUX, 1990, p. 79). 

Assim, no final da década de 1960, mais precisamente em 1969, nasce na 

França a AD – ano que coincide com as publicações dos textos Análise automática do 

discurso2 por Pêcheux  e Lexicografia e análise do enunciado por Dubois – obras que 

posteriormente serão reconhecidas como marcos inaugurais desta corrente de 

pensamento.   

Forjada em um momento de pura efervescência política francesa, a Análise do 

Discurso  nasce como uma teoria revolucionária, com um quê de militância política, de 

fervor. Isto porque tanto os seus fundadores quanto os que influenciaram sua feitura: L. 

Althusser, M. Pêcheux,  J. Kristeva, M. Foucault, De Certeau, eram membros 

integrantes do Partido Comunista francês (PCF) – órgão fundamentalmente alicerçado 

no Marxismo, que liderava as discussões e atiçava os espíritos insurgentes da época. 

Partindo de contribuições oriundas do Estruturalismo – com sua concepção de língua; 

do Marxismo – com sua percepção histórica da Ideologia;  e da Psicanálise – com a 

noção de Sujeito, a AD promove o deslocamento pontual desses conceitos e se ergue 

tendo como eixo a articulação da tensa relação entre língua, história e sujeito. Sobre o 

impacto inicial que a teoria causou, temos: “Quando as três teorias se encontraram 

(psicanalítica, marxista, linguística/antropológica) criou-se um efeito subversivo, que 

trazia a promessa de uma revolução cultural” (GREGOLIN 2006, p. 32).  

Além disso, este ambiente convulsivo parece ter se configurado como o solo 

perfeito para o florescimento da corrente. 

                                                        
2Além de demarcar o início do percurso da Análise do discurso francesa, o próprio título da obra 
pêcheutiana foi tomado de empréstimo para a denominação da primeira fase da disciplina (AAD – 69) 
que ensaiava ali, de um modo um tanto confuso, incipiente, tal como atesta Gregolin (2006),  seus 
primeiros passos. 
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O ideológico é tomado, nesse momento inicial de configuração da Escola, 

como o componente essencial, determinante na composição do discurso e do sujeito. 

Vigorosamente influenciado pelas teses de Althusser, Pêcheux assinala que todo 

discurso é ideologicamente determinado e que, por conseguinte,  o sujeito, como 

tributário de um discurso, é um sujeito  ideológico,  assujeitado, forjado nas/pelas teias 

da ideologia.  É essa a concepção que está entre as bases que cimentam os primeiros 

passos da AD.  

Nos primeiros anos, o itinerário por que passa a teoria é marcado pelo que 

Maldidier (2003) chama de aventura teórica3. Neste momento em que o quadro 

conceptual estava ainda se desenhando, os trabalhos da Análise do Discurso giravam em 

torno de um corpus cerrado, homogêneo. Interessavam-lhe tão-somente os discursos  de 

cunho político – fato que rendera ao campo severas críticas a certa altura. Como bem se 

observa, o objetivo da AD1 era evidenciar “em corpus fechado, o caráter institucional 

do discurso, buscando as particularidades das sequências discursivas, selecionadas num 

espaço discursivo, determinado por condições de produção supostamente estáveis e 

homogêneas” (FONSECA-SILVA, 2007,p. 87).   

Com base nessas prerrogativas, a maquinaria discursiva – dispositivo 

operacional formulado com base nos moldes metodológicos distribucionistas de Harris,   

engendrado para acompanhar os movimentos de constituição dos discursos – demarca o 

percurso analítico dos trabalhos da primeira fase da AD, que se estende até 1975. 

Ainda em 1975 a AD dá início a um novo ciclo na sua existência, o dos 

tateamentos4 teóricos e analíticos (MALDIDIER, 2003); ciclo que cessará em 1979. Os 

recém-instituídos analistas do discurso, especialmente Michel Pêcheux, se apercebem5 

de que os trabalhos realizados à luz do método  automático analítico endossado pela 

teoria até então apresentavam lacunas que precisavam ser preenchidas. 

Em face dessa necessidade, o edifício da AD é alvo de sua primeira 

reformulação. Nessa transição, apesar de mantido o dispositivo analítico do estágio 

                                                        
3Maldidier se refere assim a este momento da AD por considerar que os trabalhos dele resultantes não 
possuíam a consistência “necessária”, compatível ao projeto em curso, notadamente audacioso, de 
desenvolver uma ciência do discurso.   
4A autora usa essa expressão em razão da instabilidade teórico-analítica da AD nascente. Na verdade, 
segundo Maldidier (2003) não se pode dizer sequer que havia uma teoria ou um método de análise com 
que pudesse contar esta corrente no início de sua trajetória, uma vez que ambos objeto e teoria foram 
forjados paralelamente um ao outro. 
5 O processo de reflexão que culminara na primeira reformulação por que passa a disciplina, não foi, na 
verdade, fruto de uma atitude autônoma e interior. No mínimo, ele foi acelerado por um turbilhão de 
críticas que se lançavam contra o formato do projeto, advindas de várias vozes. 
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anterior, as modificações ocorridas no projeto estabeleceram novos rumos à disciplina. 

A mais estratégica delas é a ampliação dos corpora discursivos. Adicione-se a isso a 

inserção de certos conceitos no seu quadro teórico, como o de Aparelhos ideológicos de 

estado,  de Althusser e  o de formação discursiva, derivados de Foucault e reelaborado 

por Pêcheux. Uma característica importante a ser destacada ainda sobre esse período, 

bem como nos alertara Gregolin (2006), é a explícita tensão que se estabelece entre 

Michel Pêcheux e Michel Foucault, o que explica a hesitação de Pêcheux em aceitar a 

integração das categorias foucaultianas ao dispositivo da AD.   

Em seu trajeto rumo à solidificação, a Análise do Discurso passa ainda por 

outra grande transformação. Eis que em 1980 entra em cena a sua 3ª fase, a da 

desconstrução dirigida (MALDIDIER, 2003). Além das contribuições inicialmente  

recebidas do Materialismo, da Linguística e da Psicanálise e já incorporadas ao seu 

construto teórico, a AD opta por  agregar elementos advindos de outros lugares, de 

outros sujeitos. No ensejo, noções desenvolvidas por Mikhail Bakhtin   como  

heterogeneidade discursiva, trazidas pela voz de Authier-Revuz, das teses da “Nova 

História” e das proposições de Michel Foucault, penetram na teoria, provocando 

reflexões que culminam em mudanças substanciais.  

Nesta etapa são destaque a desconstrução da maquinaria discursiva que guiou 

os destinos da AD até então e a abertura dos horizontes analíticos. Em Discurso: 

estrutura ou acontecimento, por exemplo, última obra de Michel Pêcheux – publicada 

em 1983, ano de seu desaparecimento – o autor assinala que faz parte dos propósitos da 

disciplina, dali para frente,  contemplar outras materialidades produzidas em lugares e 

situações diversas, como as falas não-institucionais oriundas do cotidiano e as imagens, 

para citar apenas alguns exemplos. “Com isso, a Análise do Discurso aproxima-se de 

uma semiologia, cuja finalidade é possibilitar a AD pensar o não-verbal” (MAZZOLA, 

2009, p. 15, Grifo do autor). 

Para alguns historiadores, como J. J. Courtine (2009) essa fase cessa no 

momento em que cessa a vida do próprio Pêcheux, um de seus principais expoentes; 

para outros, no entanto, ela encontra-se ainda em curso até os nossos dias. Controvérsias 

à parte, é exatamente este – o terceiro e até então último estágio da AD – que mais nos 

interessa aqui, pois é nele, que nos situamos, é dessa configuração que advém os 

subsídios imprescindíveis à realização desta pesquisa. 
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1.2. Dispositivos teórico-analíticos da AD 

 

Em face do exposto nossa atenção se volta nesta seção para os dispositivos 

teórico-analíticos que alicerçam o quadro composicional da AD francesa em sua mais 

recente versão e, por isso mesmo, fundamentam os trabalhos atuais inscritos nessa 

perspectiva. Dada a direção que toma esta pesquisa, tacitamente inscrita e guiada 

nos/pelos pressupostos desta Escola de pensamento, esse conjunto de dispositivos 

assume um lugar de destaque nesta dissertação, razão pela qual  são devidamente 

abordados nos tópicos subsequentes. Vale lembrar que, dentre os diversos conceitos 

com que conta a AD, os que derivam dos domínios foucaultianos nos interessam aqui  

mais de perto, tendo em vista o potencial mobilizador de suas teses6 na/para a 

investigação do objeto ora eleito. 

 

1.2.1. O Enunciado-acontecimento 

 

Enunciado e Acontecimento são conceitos foucaultianos dos quais nos valemos 

os analistas de discurso. Incorporados à teoria (AD) pelo próprio Michel Pêcheux nos 

anos 1980 – período que demarca a constituição da AD-3 – eles têm se revelado de uma 

importância inelutável para esse campo de saber. Para além de categorias teóricas, 

ambos se integram a ela como dispositivos analíticos, imprescindíveis no/para o 

processo de leitura dos corpora discursivos.  

A centralidade que tais conceitos assumem no quadro teórico-analítico da 

Analítica francesa do discurso se justifica pelos lugares mesmo que ocupam no 

pensamento de Michel Foucault. Nas teses do autor, Enunciado e Acontecimento 

aparecem como componentes básicos do seu método Arqueológico, engendrado ainda 

na primeira fase da sua obra, a arqueológica. E, uma vez que esse método é absorvido 

pela AD e passa a conduzir os destinos dos seus trabalhos doravante, não surpreende 

que tenham adquirido, em seus domínios, tamanha importância.  

Em face dessa centralidade relatada,  consideramos importante situá-los quanto 

ao momento de sua aparição nos escritos foucaultianos. As noções de Enunciado e 

                                                        
6 Cumpre-nos observar que as categorias foucaultianas elencadas neste trabalho não pertencem a uma fase 
específica da obra do autor, quais sejam: a do ser-saber, ser-poder ou ser-consigo. Antes disso, perpassam 
por todas elas, considerando esta divisão, quando muito, como uma mera classificação didática. 
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Acontecimento são forjadas em  Arqueologia do Saber, texto de teor eminentemente 

explicativo publicado em 1969,  no qual o filósofo se devota a explanar  toda a lógica 

em torno da qual se ergue seu método de investigação empregado em trabalhos 

anteriores, como em História da Loucura (1962), O nascimento da Clínica (1963) e As 

palavras e as coisas (1966).  Em sua Arqueologia Foucault se propõe a escavar as 

práticas  discursivas, visando evidenciar as correlações existentes entre os discursos –  – 

e as condições de possibilidades que determinam e sua produção. Considerando que há 

uma positividade no saber, um jogo de forças que o rege e o promove, é isso o que o 

método arqueológico foucaultiano intenta captar. 

A esta altura uma ressalva se faz necessária acerca do teor da Arqueologia 

engendrada por Foucault e das suas filiações teóricas. A nomenclatura dada a este 

método não deve ser entendida em seu sentido literal, conforme nos assevera Gregolin 

(2006), haja vista que, segundo tal pesquisadora, a arqueologia foucaultiana não se 

confunde com uma busca de/das origens, tampouco com a de sentidos secretos, 

escondidos. Antes disso, sua busca é pela restauração/exposição dos discursos e, em 

especial por uma  revelação do “nível singular em que a história pode dar lugar a tipos 

diferentes de discursos que têm, eles próprios, seu tipo de historicidade e que estão 

relacionados em todo um conjunto de historicidades diversas” (FOUCAULT, 2005a, p. 

189).  

Ademais, a lógica do pensamento de Foucault é forjada, parcialmente tendo 

como base as teses da Nova História7, escola com a qual o autor trava um intenso 

diálogo e para quem a história não é um todo coeso, mas um complexo emaranhado de 

fatos descontínuos, não causais e recobertos pelo historiador no que se dão a conhecer;  

uma espécie de colcha de retalhos de cores, texturas e nuanças díspares. É esse o fio 

condutor pelo qual Foucault é tomado. Sua postura, ajustada a essa perspectiva, é a de 

um historiador “desconfiado”, que rejeita se guiar pelos percursos seguros, lineares, 

retos, contínuos.  

E, retornando ao ponto de onde partimos, quer dizer ao Enunciado e ao 

Acontecimento, ou simplesmente Enunciado-acontecimento8, é válido sublinhar que  se 
                                                        
7 Radicalmente oposta à História tradicional, a Nova História ou história das mentalidades concebe a 
história como imperfeita, cheia de furos e falhas; uma história descontínua, relativa, dispersa; construída, 
contada, (re)inventada, nada inerte, sujeita a oscilações, atormentada por ventos cálidos. 
8 Vale a pena destacarmos as razões que nos levam a tratar os dois conceitos como se fossem um só. 
Ocorre que o grau de proximidade e indissociabilidade entre eles é tão alto a ponto de haver um 
recobrimento de um pelo outro. De fato, do modo como são arranjados na trama foucaultiana, é 
impossível separá-los. O jogo funciona mais ou menos assim: o Enunciado aponta diretamente para o 
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Foucault formula a noção de Acontecimento é graças às influências que as ideias da 

Nova História exercem sobre  seu pensamento e este lugar que ele se propõe a ocupar. 

Isso porque, tal noção “ deve ser compreendida no horizonte dessa história descontínua 

e serialista” (NAVARRO-BARBOSA, 2004, p. 108).   

Inscrito na Ordem do discurso, o Acontecimento de que trata Foucault é o 

próprio discurso; o discurso que, em meio a dispersão e a descontinuidade dos fatos, 

precipita, num dado momento da história, na Ordem de discursividade como algo 

devidamente autorizado; é ainda ele que enceta práticas,  funda verdades, constitui 

objetos, engendra saberes e dá vida a sujeitos. Observemos como o próprio Foucault 

define o discurso. 

 
Chamaremos de discurso um conjunto de enunciados, na medida em que se 
apóiam na mesma formação discursiva. [O discurso] não forma uma unidade 
retórica ou formal, indefinidamente repetível e cujo aparecimento ou 
utilização poderíamos assinalar na história; é constituído de um número 
limitado de enunciados para os quais podemos definir um conjunto de 
condições de existência. O discurso, assim entendido, não é uma forma ideal 
e intemporal que teria, além do mais, uma história; o problema não consiste 
em saber como e por que ele pode emergir e tomar corpo num determinado 
ponto do tempo; é, de parte a parte, histórico — fragmento de história, 
unidade e descontinuidade na própria história, que coloca o problema de seus 
próprios limites, de seus cortes, de suas transformações, dos modos 
específicos de sua temporalidade, e não de seu surgimento abrupto em meio 
às cumplicidades do tempo (FOUCAULT, 2005a, p. 135-136). 

 

Com base na definição acima mencionada deduz-se que ao perguntar-se 

reiteradas vezes pelo como da aparição de um enunciado ao invés de outro, o que 

Foucault pretende explicar é a ocorrência: fugidia, singular, irrepetível, do discurso, 

tendo em vista que “considerar o discurso como acontecimento significa abordá-lo em 

sua irrupção e no seu acaso, ou seja, despojá-lo de toda e qualquer referência a uma 

origem supostamente determinável ou a qualquer sistema de causalidade entre as 

palavras e as coisas” (NAVARRO-BARBOSA, 2004, p. 108).  

No que tange ao enunciado propriamente dito,  em Foucault (2005a) ele é 

concebido como a unidade elementar do discurso, “como um grão que aparece na 

                                                                                                                                                                   
Acontecimento, que por seu turno, remete ao Enunciado; configurando um jogo de cartas que dialogam, 
se atravessam se bifurcam, se completam. Neste trabalho,  Enunciado e Acontecimento são tomados 
como um único dispositivo, o enunciado-acontecimento. Quando em determinados momentos 
promovemos o deslocamento destes é tão somente com fins didáticos.   
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superfície de um tecido de que é o elemento constituinte; como um átomo do discurso” 

(FOUCAULT, 2005a, p. 90).  Situado nos domínios do discurso, o enunciado é portador 

de uma dupla natureza: abstrata (histórica) e concreta (material, linguística). “Língua e 

enunciado não estão no mesmo nível de existência”, é no que insiste Foucault (2005a, p. 

97), razão pela qual constitui um objeto inesgotável, seja pelo viés da língua, seja pelo 

do sentido.  E é nisso  que reside a principal diferença da definição foucaultiana em 

relação a outras estabelecidas por outros campos de saber. Diferente, por exemplo, da 

gramática tradicional para quem a análise se circunscreve ao nível linguístico; e da 

filosofia analítica para quem análise se fixa em um exame de validação das condições 

de verdade e/ou falsidade dos elementos, o enunciado foucaultiano, não se confunde 

com uma frase, uma oração, uma proposição ou mesmo um ato de fala. E, a fim de 

evitar confusões, o filósofo delimita algumas características que certamente ajudam no  

seu reconhecimento.   

Em primeiro lugar, enfatiza o filósofo, é preciso considerar, que o enunciado é, 

antes de tudo, uma função, a função enunciativa;  que ele se insere em um campo 

enunciativo,  onde passa a ter lugar e status e a desempenhar um papel específico, 

delimitado de acordo com as relações que mantém com os outros enunciados do campo; 

ao que converge para a conclusão de que “não há enunciado em geral, livre, neutro e 

independente; mas sempre um enunciado fazendo parte de uma série ou de um 

conjunto”, como peça que “integra sempre um jogo enunciativo” (FOUCAULT, 2005a, 

p. 113-114). 

Em segundo, convém asseverar que o enunciado estabelece uma estreita 

relação com a memória, na medida em que constitui-se, sempre e de todo modo, na 

reatualização de outros enunciados, seja para ratificá-los ou divergi-los, ao ponto que 

“não há enunciado que não suponha outros” (FOUCAULT, 2005a, p. 114). Assim, 

sendo, o enunciado se inscreve em um campo de memória ao qual se liga 

indefinidamente, no que resulta que suas margens sejam sempre povoadas de/por outros 

enunciados. 

Um terceiro traço que caracteriza o enunciado é a sua existência material. De 

acordo com Foucault (2005a) a materialidade desempenha um papel central na 

constituição do enunciado, uma vez que “o enunciado precisa ter uma substância, um 

suporte, um lugar e uma data” (FOUCAULT, 2005a, p. 116). Além do que, a identidade 

do enunciado é determinada pela sua materialidade, cujo regime ao qual obedece situa-o 

na complexa ordem institucional.  Logo, a identidade do enunciado é sempre relativa, 
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nunca absoluta,  variando ao saber da posição que ocupa face ao outros enunciados e no 

interior do regime de materialidade ao qual se circunscreve.   

Em quarto lugar merece destaque o fato de que o enunciado é dialeticamente 

constituído: pela singularidade e pela repetição; o que o remete a um paradoxo suposto e 

encarnado por  ele mesmo. Com respeito a isso e contra possíveis mal-entendidos que 

possam levantar-se, Foucault (2005a) esclarece que, enquanto espessura material, o 

enunciado é tranquilamente passível de repetição, entretanto, enquanto evento, 

acontecimento discursivo, produto de uma prática (também discursiva), ele é único, 

ímpar, irrepetível sob quaisquer condições. Em sendo assim, mesmo quando se repete 

enquanto materialidade, ainda assim, insiste o autor, não nos depararemos com o 

mesmo enunciado, mas com um outro enunciado-acontecimento que esse mesmo 

inaugura. 

Por último, interessa-nos tocar ainda em outros pontos  que se ligam  ao  

enunciado  e que, por conseguinte o liga a outras categorias, alvo também de nossa 

atenção mais adiante.  

De início, é salutar mencionarmos o fato de que o enunciado se liga 

forçosamente a uma formação discursiva – doravante FD, na qual se apóia e é 

determinado. As FDs compõem um complexo sistema de onde advêm as determinações 

do que pode ou não ser dito numa dada conjuntura, dentro de uma Ordem do discurso 

onde “não se pode falar de qualquer coisa em qualquer lugar” (FOUCAULT, 2005a, p. 

51). Soma-se a isso, o fato de que é/são as FDs que possibilitam o estabelecimento de 

uma certa regularidade entre os enunciados, o que os torna objetos (discursos)  passíveis 

de análise. A propósito de uma conceituação para a FD, vejamos o que Foucault tem a 

nos dizer: 

 

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 
semelhantes sistemas de dispersão e no caso em que, entre os objetos, os 
tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma 
regularidade (uma ordem, correlações, posições, funcionamentos, 
transformações) diremos, por convenção, que se trata de uma formação 
discursiva (FOUCAULT, 2005a, p. 43). 

  

 Assim entendidas, as formações discursivas, no ponto de vista de Foucault 

(2005a) não se confundem com operações intencionais e/ou racionais, tampouco com o 

domínio de regras gramaticais associadas à competência linguística. Antes disso, elas 
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constituem “um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo 

e no espaço, que definiram, numa dada época, e para uma determinada área social, 

econômica, geográfica ou linguística, as condições de exercício da função enunciativa” 

(FOUCAULT, 2005a, p.136). 

É de valia rememorarmos  ainda o fato de que o enunciado-acontecimento, nos 

termos postulados por Foucault (2005a) não provém de um sujeito propriamente falando 

graças ao qual brotaria. Antes disso, em sendo uma função cujas atribuições são 

determinadas de acordo com o jogo (enunciativo) no qual se insere, o enunciado – a 

função enunciativa – é um lugar, sem sujeito, ou, melhor dizendo, um lugar volátil dos 

muitos sujeitos. Sobre o enunciado e sua posição-sujeito, o filósofo se pronuncia 

dizendo tratar-se de: 

 
um lugar determinado e vazio que pode ser efetivamente ocupado por 
indivíduos diferentes, mas esse lugar em vez de ser definido de uma vez por 
todas e de manter uniforme ao longo de um texto, de um livro ou de uma 
obra, varia – ou melhor, é variável o bastante para poder continuar idêntico a 
si mesmo, através de várias frases, bem como se modifica a cada uma 
(FOUCAULT, 2005a, p. 109).   

 

Como se pode notar, as discussões chegaram a um ponto em que é preciso 

tomar um rumo novo, abarcar outras questões, outros objetos. O primeiro deles parece 

ser o sujeito, com o qual nos deparamos já no final desse trajeto. Que prossigamos, 

então, em sua direção. 

 

 

1.2.2  O sujeito discursivo 
 

A questão da subjetividade em Michel Foucault é pensada em termos de 

produção. Para o autor, o sujeito, longe de ser uma entidade plena, soberana, imanente e 

atemporal como reza o paradigma cartesiano, nada mais é que um processo, uma 

fabricação engendrada por práticas discursivas situadas historicamente.  

Nesse sentido, o sujeito em Foucault – assim como as práticas discursivas, não 

é homogêneo –, mas um objeto constituído por diversos discursos que se entrecruzam, 

convergentes ou antagônicos. Ele profere seu discurso dentro de uma heterogeneidade 

discursiva, pois, ao falar, o indivíduo retoma outros discursos dentro de uma rede de 
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memória e de sistemas de controles, ativando e atualizando o artefato discursivo 

mediante o interdiscurso. Seu dizer (do sujeito) é determinado, como já referimos no 

tópico anterior, pelas formações discursivas. São elas que determinam o que pode/deve 

ser dito (FOUCAULT, 2005a).  

Nesses termos, o sujeito postulado por Foucault é, de todo modo, um sujeito 

discursivo. Forjado nas malhas do discurso, ele caracteriza uma pluralidade de posições, 

uma descontinuidade de funções a desempenhar. Não é ele quem fala o discurso. Pelo 

contrário, é ele (o sujeito) que é falado pelo discurso a quem  presta serviço como um 

funcionário ao seu dispor, de modo que é o discurso que preexiste ao sujeito e não o 

inverso. 

Além disso, é preciso dizer que sujeito é o alvo central das investigações 

foucaultianas. É o próprio Foucault quem nos assegura isso quando – a despeito de 

especulações que supunham ser o poder o objeto fundamental do seu projeto – responde 

dizendo: “não é  o poder, mas o sujeito o tema geral de minha pesquisa” (FOUCAULT, 

1995, p. 232).  

No ensejo, é ele ainda quem aproveita para dizer que, seu objetivo, na 

realidade, foi desde o início “criar uma história dos diferentes modos  pelos quais, em 

nossa cultura, os seres humanos tornaram-se sujeitos” (FOUCAULT, 1995, p. 231). E 

foi a este projeto que o autor dedicou cerca de duas décadas dos seus esforços. Isso 

porque, para Foucault, o homem só existe através da história e não como origem da 

história9. O grande objetivo do filósofo francês, portanto, consistiu em revelar a 

constituição dos sujeitos dentro da história. 

  

Queria ver como estes problemas de constituição podiam ser resolvidos no 
interior de uma trama histórica, em vez de remetê-los a um sujeito 
constituinte. É preciso se livrar do sujeito constituinte, livrar-se do próprio 
sujeito, isto é, chegar a uma análise que possa dar conta da constituição do 
sujeito na trama histórica. (...) uma forma de história que dê conta da 
constituição dos saberes, dos discursos, dos domínios de objeto, etc., sem ter 
que se referir a um sujeito, seja ele transcendente com relação ao campo de 
acontecimentos, seja perseguindo sua identidade vazia ao longo da história 
(FOUCAULT, 1998b,  p. 07).  

 

                                                        
9 Partindo da ideia defendida por Butler (2003), é possível dizer que isso se aplica também à mulher, uma 
vez que ela é/seria, do mesmo modo que o homem, uma construção discursiva. 
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Presença obsedante, o sujeito é o ponto de partida e de chegada do seu 

trabalho; seu eixo gravitacional  e, sobretudo, o fio que entretece a articulação entre os 

três domínios de sua obra: o arqueológico, o genealógico e o ético.  

Ao  investigar o itinerário das ciências humanas, Foucault (2005a) se dá conta 

de que a história do saber não é linear como supunha a história tradicional, ao que 

conclui que o saber não é cumulativo nem se desenvolve numa linha evolutiva. Nesse 

momento  o pesquisador se apercebe que a ciência é filha da modernidade e que alça o 

posto de verdade graças a uma vontade de verdade  manifesta nas práticas discursivas 

da época e a uma posição favorável ocupada na esteira das relações de poder. Essa 

descoberta conduz Foucault  a uma constatação, a saber, a de que “o homem não é o 

mais velho e nem o mais constante problema que se tenha colocado ao saber humano 

[...] o homem é  [antes] uma invenção cuja recente data a arqueologia de nosso 

pensamento mostra facilmente. E talvez um fim próximo” (FOUCAULT, 2002, p. 404, 

Grifo nosso). 

A despeito desta afirmativa, Foucault é acusado de decretar a morte do homem, 

a exemplo do que fez Nietzsche com Deus, quando o que ele fez, na realidade, foi 

argumentar que se  “a ideia que se tem do homem é datável, uma vez que sua aparição 

se dá num determinado momento, quando se torna objeto do saber” (NAVARRO-

BARBOSA, 2004, p. 106), logo, ambos: a ideia e o próprio homem – frutos de um 

discurso forjado em meio a tensas relações de forças, numa conjuntura dada – 

possivelmente, não tardarão para dar lugar a outros objetos que passarão a vigorar na 

Ordem do saber. 

Assim, ao denunciar  tacitamente a farsa do homem moderno, Foucault não só 

rompe com  o eu do cogito,  como nos assevera Paiva (2000), como destitui as suas 

bases na medida em que desconstrói a evidência da subjetividade.   

É baseado no pressuposto  de que o homem procede da modernidade que o 

filósofo se propõe a investigar como a (esta) noção de sujeito é construída, bem como a 

desvelar o processo de constituição do sujeito moderno,  num empreendimento que visa 

constituir uma Ontologia do presente, de nós mesmos.  

O fio condutor dessa Ontologia histórica consiste na relação entre o sujeito e a 

verdade.   Para o autor, a constituição do sujeito se dá, indefinidamente, mediante os 

jogos de verdade aos quais este se vincula. 

Ao longo do seu trajeto, Michel Foucault se dá conta de que esses jogos se 

estabelecem a partir de três eixos: o do saber, o do poder e o da ética, aos quais 
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correspondem respectivamente aos seus domínios do Ser-saber, Ser-poder e Ser-

consigo, conforme nos afere Veiga-Neto (2004).  

No primeiro deles, o do Ser-saber, Foucault se ocupa da verdade a partir da 

qual nos tornamos sujeitos do saber. Por esse viés, o sujeito tem a possibilidade de 

“avaliar como ele se constitui enquanto sujeito do seu saber” (SARGENTINI, 2004, p. 

92). Para Foucault não há sujeito fora do saber, tendo em vista que o saber é uma das 

condições de instituição do sujeito. 

No segundo, o do Ser-poder, importa entender a relação que travamos com o 

poder e o modo como, nesse campo, nos tornamos sujeitos de ação sobre os outros. 

Nesse domínio, o indivíduo se apercebe de como se constitui “sujeito que exerce ou 

sofre relações de poder” (SARGENTINI, 2004, p. 92). Na percepção de Foucault 

(1998b), o poder é um componente central na composição do sujeito.  

Aliás, não apenas do sujeito, como do saber e do próprio discurso. Elemento 

ubíquo, é no interior dele e não no seu entorno que os discursos digladiam, os ânimos se 

agitam, os desejos e interesses se chocam e, sobretudo que uma vontade de verdade se 

apresenta como vencedora donde insurgirá o dizer autorizado, que pôde ser dito e abrirá 

o espaço para aparição do sujeito.  

Por último, no domínio do Ser-consigo, o foco de atenção do autor se centra na 

relação ética que travamos conosco mesmo, a partir da qual nos constituímos agentes 

morais. Nele, o indivíduo se vislumbra “enquanto sujeito de sua própria ação” 

(SARGENTINI, 2004, p. 92). É neste estágio que o autor teoriza sobre a liberdade do 

sujeito. 

Para Foucault, via de regra, o sujeito é, a um só tempo, alvo de processos de 

subjetivação e de objetivação, ou seja, ele é  duplamente constituído: como sujeito e 

como objeto. Assim, para o filósofo, o indivíduo é concebido como “campo de inscrição 

de saberes, códigos, práticas e batalhas que o atravessam e o constituem” (PAIVA, 

2000, p. 52).  

Dito de outro modo, o sujeito é, indefinidamente, fruto de determinações que 

lhe são exteriores.  Embora vislumbre o sujeito como um produto, marcado, desde a sua 

aparição, por modalidades de subsunção, que se efetivam nas malhas do saber-poder, 

Foucault enxerga uma possibilidade de liberdade do sujeito, sobretudo pela via ética da 

relação de si para consigo que configura um dos movimentos de resistência ao poder. 

Tanto é verdade que, tomando o termo em si mesmo, numa acepção 

rigorosamente etimológica, o autor argumenta que sujeito  pressupõe, desde a sua raiz 
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etimológica, submissão, subsunção, obediência. Disso resulta que:  “há dois 

significados para a palavra sujeito: sujeito a alguém pelo controle e dependência, e 

preso à sua própria identidade por uma consciência ou autoconhecimento. Ambos 

sugerem uma forma de poder que subjuga e torna sujeito a” (FOUCAULT, 1995, p. 

235). 

Nessa perspectiva, o sujeito em Foucault,  resulta de uma operação – calculada 

–  de feitura,  executada por meio de dispositivos e técnicas de fabricação que, nos 

liames dos três domínios da Ontologia do presente: do ser-saber, ser-poder e ser-consigo 

determinam as modalidades de sua produção, seja através do governo de si e/ou do 

governo dos outros. Diante do exposto, argumenta-se que: 

   
O sujeito tem acesso a si a partir de saberes que são sustentados por técnicas: 
o homem produz por meio de técnicas de produção, comunica-se por meio de 
técnicas do sistema simbólico, conduz o governo de si e dos outros por meio 
de técnicas de relações de poder e estabelece técnicas para olhar para si 
mesmo (SARGENTINI, 2004, p. 93).  

 

Consoante essa lógica depreende-se que o indivíduo é encurralado de tal modo 

no discurso e pelas tecnologias  de subjetivação que não lhe restaria outra opção além 

da que o impele a sucumbir aos seus desígnios. No entanto, sem pretender invalidar a 

força explicativa contida nessa proposição, Foucault, na contramão da sua própria 

teorização central, cogita a liberdade como uma alternativa possível ao sujeito. Exercida 

através da resistência, do engajamento político, da luta, do contradiscurso, essa 

liberdade, insiste o autor, é/seria um espaço virtual inserido na esfera do real que 

pode/ria ser ocupado pelos indivíduos. Essa possibilidade é aventada na terceira fase de 

sua obra, a da ética, quando, ao traçar a sua história da sexualidade, Foucault se depara 

com modos de subjetivação oriundos dos próprios sujeitos, exercidos por sociedades 

situadas na era antiga. 

Antes de aludirmos à questão propriamente dita da resistência do sujeito nas 

teses foucaultianas, convém atentarmo-nos para a relação entre o poder e o sujeito tal 

como vislumbrada por Foucault, tendo em vista a sua centralidade na trama de 

constituição do sujeito no construto teórico do autor. 

A este propósito, observemos: 
 

Minha hipótese é de que o indivíduo não é o dado sobre o qual se exerce e se 
abate o poder. O indivíduo, com suas características, sua identidade, fixado a 



34 
 

si mesmo, é o produto de uma relação de poder que se exerce sobre corpos, 
multiplicidades, movimentos, desenhos, forças (FOUCAULT, 1998b, p. 
162). 

 

O indivíduo foucaultiano é, portanto,  antes de tudo, um efeito do poder, uma 

fabricação da qual não se pode esquivar. Conforme argumenta Foucault (1998b) o poder 

constrói o sujeito com vistas a torná-lo dócil, produtivo, obediente, de modo a 

minimizar, ao máximo, as revoltas, as insurgências, as resistências, tolhendo, assim, a 

possibilidade que o indivíduo tem de exercitar a sua liberdade. Entretanto, como relação 

que se exerce, que se persegue de seu próprio interior, o poder é suscetível de 

mudanças, de recuos. E é nesse espaço das possíveis reviravoltas, que o indivíduo pode, 

não sem dificuldade é claro, promover deslocamentos pontuais nos enquadres de que é 

objeto do/pelo poder e, com isso, vir a instituir-se como um sujeito-outro, um sujeito da 

resistência, da liberdade.  

De acordo com Foucault não há poder sem resistência, ao que se conclui que 

ela é constitutiva do próprio poder. Nos termos do autor, a resistência “não é uma 

substância. Ela não é anterior ao poder que ela enfrenta. Ela é coextensiva a ele e 

absolutamente contemporânea” (FOUCAULT, 1998b, p. 241). Nesses moldes, a 

resistência, prossegue o filósofo, é potencialmente produtiva, criativa, dinâmica tanto 

quanto o é o poder, visto que “para resistir, é preciso que a resistência seja como o 

poder. [...] Que, como ele, venha de ‘baixo’ e se distribua estrategicamente” 

(FOUCAULT, 1998b, p. 241).  

Nessa perspectiva, o sujeito da resistência de que trata Foucault não é alheio ao 

poder. Ele é, antes, engendrado no veio mesmo do poder, forjado nos seus interstícios, 

como uma reversão causada pela ação reflexiva do poder por ele mesmo. Reversão esta 

que insta relações que se assentam em outros termos, bem como instaura outros lugares 

possíveis para os sujeitos. 

 

 

 1.2.3. Arquivo e Memória 

 

A noção de Arquivo encetada por Foucault (2005a) é fundamental para  uma 

análise discursiva nos moldes de uma Arqueologia – metodologia  formulada e 

recomendada pelo filósofo ainda na primeira etapa da sua obra.  
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Dotado de amplo valor instrumental,  esta noção foi inserida na AD em sua 

terceira configuração por Jean-Jacques Courtine, que em 1981, ao analisar o discurso 

comunista remetido aos cristãos,  a emprega para justificar a noção de forma de corpus 

que acabara de engendrar.  De lá para cá, este conceito foi incorporado à Escola 

francesa, constituindo um dispositivo operacional indispensável ao analista de discurso. 

Formulada a partir das teses da Nova História, de quem Foucault se aproxima, 

a noção de Arquivo deve muito as suas proposições inovadoras. Tanto é verdade que 

não se pode negar que esta aproximação tenha sido decisiva no modo como o autor 

passa a conceber a história, a relação dos sujeitos (historiadores ou não) com a história, 

dentre outras questões. Sobre os termos da relação entre Foucault e a Nova História, a 

informação que nos chega é a seguinte: 

 
A obra de Foucault estabelece uma profunda relação crítica com a História, a 
partir de Nietzsche e das teses da “Nova História”. Desde o primeiro 
trabalho, seu objetivo foi colocar em questão os métodos, os limites, os temas 
próprios da História tradicional, criticando o fato de ela voltar sua atenção 
para os longos períodos e acentuar a alternância entre equilíbrios, regulações 
e continuidades, apagando, assim, a dispersão, os acidentes, a 
descontinuidade (GREGOLIN, 2006, p. 163).  

 

Uma vez influenciado pelo pensamento dos recém-instituídos “novos 

historiadores”, Foucault se apercebe de que a história – no formato que assume nos 

quadros da história tradicional – é repleta de falhas, de lacunas, de equívocos, de 

silenciamentos e visibilidades “intencionais”, uma história sempre parcial e incompleta, 

logo, insatisfatória. Como uma grande e coesa narrativa, ela, persiste Foucault (2005a), 

dispõe os fatos à luz de uma ordem evolutiva, retilínea, cronológica e harmônica; dá 

conta de uma história em que tudo se passa em série, aponta para uma causa, está sujeita 

a uma continuidade irrepreensível.  

Além disso, esta história – velha conhecida de todos – observa ainda o autor, é 

tão-somente a história dos grandes feitos, dos atos heróicos, dos poucos e nobres 

homens dignos de admiração e destaque; uma história estritamente seletiva, da qual não 

são partícipes os sujeitos “comuns”. Uma história cujo roteiro é delimitado por 

monumentos – sempre oficiais e institucionais – que, documentalizados, funcionam 

como testemunhas irrevogáveis dos fatos.  Nos termos foucaultianos: 
 

A história, em sua forma tradicional, se dispunha a “memorizar” os 
monumentos do passado, transformá-los em documentos e fazer valerem estes 
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rastros que, por si mesmos, raramente são verbais ou que dizem em silêncio 
coisas diversas do que dizem (FOUCAULT, 2005a, p. 8). 

 

Diante da inviabilidade de trabalhar com as mesmas categorias de que se utiliza 

a História tradicional, tacitamente expressa no levante de críticas que lança contra esta, 

Foucault, a exemplo dos demais adeptos da Nova História, passa a se valer das noções 

de descontinuidade, dispersão, não linearidade.  Essa nova forma de entendimento sobre 

a história e, sobretudo a proposição de novas categorias, forjadas nos quadros da sua 

Arqueologia do saber (FOUCAULT, 2005a),  provoca uma verdadeira revolução tanto 

nos quadros da AD quanto nos do saber/fazer da história. É isso o que nos atesta Silva, 

para quem: 

 
Os conceitos de enunciado, arquivo e acontecimento, monumento e 
documento presentes na arqueologia foucaultiana irão provocar uma 
reviravolta na explicação do gesto interpretativo do historiador e na 
metodologia empregada na análise documental, em especial influenciando 
alguns historiadores da Terceira Geração da Nova História e provocando 
redirecionamentos na AD que se manifestam na concepção de leitura do 
corpus e numa abertura para outras discursividades que não só o discurso 
político (SILVA, 2010, p. 70). 

 

No que tange à AD, a inserção da noção de arquivo foucaultiana possibilitou, 

além da ampliação dos corpora discursivos, o desenvolvimento de outros modos de 

tratamento dos dados. Recortado, descrito e interpretado diferentemente de outrora, o 

corpus, a partir dos anos 80, nos quadros da disciplina,  investe-se em uma (na) forma 

de corpus como quer Courtine (2009) ou, em estado de corpus como pretende 

Maldidier (2003).  

Esta mudança, ao que tudo indica, foi crucial na determinação dos rumos da 

Escola do discurso de matriz francesa. Para ponderarmos o seu valor, basta que 

remontemos à época em que o conceito de Arquivo foucaultiano ainda não integrava os 

seus quadros e que observemos como este era concebido e, sobretudo, como, tomado 

como ponto de apoio,  se dava a montagem e a leitura do corpus na então denominada 

Análise do Discurso clássica.  
 

O arquivo no interior do qual a análise do discurso clássica recortava seu 
corpus tinha como origem séries textuais impressas, já conhecidas e 
analisadas pelos historiadores. Quando eventualmente nos interessávamos 
por sua materialidade, nós a tomávamos como uma evidência 
(GUILHAUMOU & MALDIDIER, 1994, p. 163). 
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Convém destacar que, embora figure como ineficiente aos olhos dos analistas 

do discurso contemporâneos, o conceito de Arquivo – fechado e limitado,   que 

subsidiava a composição do corpus na AD clássica – era perfeitamente compatível com 

a  zona de interesse e de atuação  da disciplina à época, tendo em vista que 

“inicialmente presa ao gênero do discurso político,  não tinha nenhuma necessidade de 

diversificação do arquivo” (GUILHAUMOU & MALDIDIER, 1994, p. 164). 

Não obstante isso, transpondo essa etapa, o corpus na AD-80,  não mais parte 

de um saber histórico exterior, com grades cerradas, do qual era escolhido/recrutado, 

mas do próprio interior do campo discursivo, na gama extensa de circulação dos 

enunciados, com suas cadeias de (inter)conexão entre diversos elementos que ajudam a 

compor o todo do discurso.  Dito de outro modo: 

 
Em seu sentido lato, o corpus permitia a relação de sequências discursivas 
singulares com suas redes de “memória”, a abertura sobre um espaço 
interdiscursivo. Em seu sentido estrito, o corpus não remetia mais a um 
momento inaugural, a uma decisão definitiva. Falávamos em “estado do 
corpus”, de deslocamento da periferia para o centro do corpus 
(MALDIDIER, 2003, p. 93). 

 

Ademais, é decoroso ressaltar o fato de que o Arquivo está intimamente 

relacionado à memória. Esta associação foi, inclusive, não apenas mencionada como 

destacada por Courtine (2009) quando da explanação da nova forma de montagem de 

corpus que ele havia proposto. De acordo com o citado autor, operar com o arquivo na 

composição do corpus significa  estar inadvertidamente atento à memória discursiva, 

aos seus movimentos e deslocamentos, aos efeitos que ela provoca no discurso. Como 

nos diz Silva é desse modo que Courtine olha para a memória quando analisa o discurso 

comunista. Ele “observa que ela movimenta, faz circular, formulações anteriores, já 

enunciadas que irrompem como efeito de memória na atualidade do acontecimento” 

(SILVA, 2010, p. 73).  

Ao trazer a noção de memória para os quadros da AD, Courtine parece ter 

ciência já da importância que esse gesto representa e, sobretudo, representará para a 

área daí para frente.  

Cumpre registrar que a memória à qual aludimos não compreende àquela 

memória individual, de cunho intrínseco/psicológico. Aqui, ela é concebida em uma 

dimensão muito mais ampliada, a discursiva. Considerando a natureza do discurso que 

reúne e coordena as instâncias linguística e histórica a um só tempo, a memória 
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discursiva à qual nos remetemos, obedece a esse mesmo arranjo, sendo, portanto, a 

junção, tal como nos assevera Pêcheux (1999) das memórias mítica, social e histórica a 

partir da voz do historiador.  

A despeito da memória, muito há que ser dito, tendo em vista a centralidade do 

seu papel na trama constitutiva do discurso. De fato, desmistificando a utópica ideia da 

palavra adâmica, Pêcheux (1999) e Orlandi (1999) nos fazem ver que o dito e o pré-

construído são a condição para todo dizer, o que se aplica de igual modo ao sentido. 

Face aos sentidos já estabilizados, a memória opera no sentido de provocar ao mesmo 

tempo retomada e o deslize destes para outros, para “novos” sentidos que são outros, 

mas paradoxalmente, ainda sim “os mesmos”, embora de todo modo sempre outros. Em 

suma, “a memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como  

acontecimento a ler, vem restabelecer os ‘implícitos’ [...] de que sua leitura necessita: a 

condição do legível em relação ao próprio legível” (PÊCHEUX, 1999, p. 52). 

Voltando à questão do corpus propriamente dita, é oportuno enfatizar que, na 

perspectiva arquivista, a montagem de um corpus por parte de um analista de discurso, 

implica muito mais que simplesmente fazer um recorte baseado em sejam lá quais 

forem os critérios; implica tomar o discurso como acontecimento, tal como propôs 

Foucault (2005a), contemplando todo o processo de sua irrupção, as condições de 

possibilidade, os discursos outros com os quais dialoga, os que o precederam; implica 

fixar a atenção em um certo ponto, sem, no entanto, desprezar o que ficou de fora, mas 

que nem por isso é excedente, descartável; o que ficou para trás ou o que está no 

entorno do que foi dito, ou seja, implica olhar o corpus, sem esquecer, em hipótese 

alguma, de volver esse mesmo olhar para o arquivo onde se abrigam todas as 

reminiscências.    

Considerando que “o arquivo  deixa ver o impacto do discurso (da multidão de 

discursos) [...] (enquanto redes e práticas discursivas) [que] se espraia no campo social, 

movimentando, criando, gerindo regimes de enunciabilidade (estratégias discursivas) e 

de visibilidade (objetos dados ao discurso em dispositivos institucionais)” (PAIVA, 

2000, p. 89), depreende-se que somente por meio dele, o analista estará munido da 

ferramenta de que necessita para fazer uma verdadeira escavação arqueológica do solo 

onde estão fincados os discursos e, com isso, vislumbrá-los como elementos singulares, 

que brotam das entranhas da história como acontecimentos inusitados e não reiteráveis, 

tal como propõe Foucault (2005a).  
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Nesses termos, reafirmamos a força da relação que se estabelece entre o 

Arquivo e a memória e entre estes e os discursos – de total interdependência, de modo 

que é imprescindível para a análise do funcionamento discursivo, considerar esta tripla 

articulação. Como já foi mencionado, um enunciado qualquer pertence necessariamente 

a um domínio de memória, donde se inscreve em redes de memória a partir dos quais 

emerge como a reatualização de outro enunciado. Sendo assim, o enunciado é elemento 

do arquivo, na mesma medida em que é “o que rege a aparição dos enunciados como 

acontecimentos singulares” (FOUCAULT, 2005a, p. 149). 

É oportuno ressaltar ainda que o Arquivo em Foucault (2005a) não se confunde 

com a somatória  de  textos de que uma cultura dispõe. Compreendido como um 

complexo sistema de enunciabilidade, como o que possibilita/ faculta a emergência do 

enunciado-acontecimento. Longe de referir-se ao simples acúmulo aleatório de fatos, 

 

Trata-se, antes e ao contrário, do que faz com que tantas coisas ditas por 
tantos homens, há tentos milênios, não tenham surgido apenas segundo as 
leis de pensamento, ou apenas segundo o jogo das cirscunstâncias, que não 
sejam simplesmente a sinalização, no nível de performances verbais, do que 
se pôde desenrolar na ordem do espírito ou na ordem das coisas, mas que 
tenham aparecido graças a todo um jogo de reações que caracterizam 
particularmente o nível discursivo (FOUCAULT, 2005a, p. 148-149). 

 

Contudo, considerando que o Arquivo seria o conjunto de todos os discursos 

efetivamente produzidos no bojo de uma determinada cultura, ao propor uma análise 

discursiva cimentada no arquivo como sistema de enunciabilidade, Foucault não tem 

pretensão de que se possa abarcar o arquivo em sua inteireza, pois, como ele mesmo 

expressa:   “é evidente que não se pode descrever exaustivamente o arquivo de uma 

sociedade de uma cultura” (FOUCAULT, 2005a, p. 148). 

Antes disso, a proposta encabeçada pelo filósofo, conforme Guilhaumou & 

Maldidier (1994) é a de que a análise leve em consideração, inelutavelmente, o fato 

arquivista em toda a sua complexidade; que se tenha em mente que o Arquivo nunca é 

dado a priori e, que, em uma primeira leitura, seu funcionamento é opaco. Isso porque 

para eles “o arquivo não é um simples documento no qual se encontram referências; ele 

permite uma leitura que traz à tona dispositivos e configurações significantes” 

(GUILHAUMOU & MALDIDIER, 1994, P. 164). 

Por fim, é útil destacar a peculiaridade que demarca a função do analista de 

discurso assentada no viés arquivista.  Função dupla ou de dupla dimensão, que tem 

como traço distintivo um gesto, nada convencional por sinal, que aglutina e reúne as 
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operações fundamentais cabíveis ao analista. Em pronunciamento sobre esta questão 

Silva nos diz que   

 
Esse gesto se dá numa espécie de batimento, ambos concorrendo para leitura 
do enunciado como elemento do arquivo, o que lhe confere uma dinâmica, 
uma vez que no arquivo se inscreve uma memória e, por isso, o arquivo 
remete a um conjunto de enunciados que uma cultura mobiliza, transforma, 
retoma, ressignifica, desloca ou mesmo conserva (SILVA, 2010, p. 80). 
 

Assim, considerando o Arquivo e a memória na composição e leitura do 

corpus, que toma a forma de corpus, sua tarefa, antes bipartida, dissociada, se inscreve 

agora num só gesto, de execução simultânea, a saber: a descrição/interpretação dos 

enunciados.  
 

1.2.4. O Dispositivo da Sexualidade 

 

Conforme relatamos anteriormente, a relação estabelecida entre o sujeito e a 

verdade foi o verdadeiro fio condutor do trabalho de Michel Foucault em sua busca 

intermitente por uma (re)composição da história da subjetividade.   

Isso posto, o projeto do autor tinha como objetivo traçar uma história da 

verdade, não da verdade em si mesma, tomada como essência ou transcendência, mas 

uma história dos pensamentos, dos elementos que historicamente serviram de apoio a 

uma suposta história da verdade. Traçado para o qual era imprescindível “uma análise 

dos jogos de verdade, dos jogos entre o verdadeiro e o falso, através dos quais o ser se 

constitui historicamente como experiência, isto é, como podendo e devendo ser 

pensado” (FOUCAULT, 2007, p. 12). 

E, é com base nesse propósito que Foucault se depara, a certa altura do seu 

itinerário, com a questão da sexualidade, à qual devota muito da sua atenção traduzida 

em sua coletânea intitulada História da sexualidade composta por três volumes.  

Ora, ao embrenhar-se em sua missão de estabelecer uma Ontologia do 

indivíduo moderno, o filósofo se apercebe de que a sexualidade é um campo 

privilegiado no qual se inscrevem, intensamente, em nossa cultura, práticas discursivas 

e não-discursivas que produzem efeitos de verdade – normativos – que se espraiam 

inadvertidamente no cenário social. E, para além disso, que o sexo figura, nesse 

contexto como o núcleo que abriga, juntamente com o devir da espécie, nossa verdade 

de sujeito humano.  
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Em face dessa evidência, Foucault opta por redirecionar seu trajeto analítico. 

Sua  investigação se volta sobremaneira para as questões atinentes à sexualidade 

humana e a sua relação com a subjetividade. Ao autor interessava doravante 

compreender  como se deu a constituição histórica da sexualidade, como o sexo foi 

convertido em objeto de verdade e como tudo isso se relaciona à produção do indivíduo 

(desejante) do sexo. Ante a tantas novas indagações, seu projeto, nessa fase, passa a ser 

o de delinear uma Ontologia do sujeito do desejo. 

 Ao atentar-se sobre como somos apresentados a nossa sexualidade, Foucault 

(2010) se dá conta de que na Modernidade ela se afigura como um mecanismo cuja 

história carrega inelutavelmente as marcas da repressão. E, – munido de uma 

desconfiança que lhe é de todo peculiar – o filósofo não se dá por satisfeito frente à 

poderosa hipótese repressiva que fornece as balizas dessa história e se arvora na busca 

de elementos que possam dar cabo de explicar como essa hipótese se estabeleceu e com 

base em que componentes ganhou ares de verdade. 

Esta desconfiança do autor o conduziu a três questionamentos básicos acerca 

da hipótese repressiva:  

1º)  Haveria uma evidência histórica para a repressão do sexo?  

2º) A mecânica do poder seria eminentemente repressiva? e  

3º)  Haveria possibilidade de situar o discurso crítico dessa hipótese fora da 

esfera da trama histórica da repressão? 

Embora não fosse seu intento afirmar a falsidade de tal hipótese, como alega o 

próprio Foucault (2010), ao levantar estas questões e, sobretudo ao persegui-las,  ele 

acaba por desmascará-la,  revelando o que nela há de artificial, de arranjo estratégico. 

Na realidade, sua finalidade era, no final das contas, reinserir a hipótese repressiva na 

economia geral dos discursos sobre o sexo produzidos nas sociedades modernas e, a 

partir daí repensá-la, determinando, em última instância, o regime de poder-saber-

prazer que orienta a produção discursiva da sexualidade humana. Em outras palavras: 

 

O ponto essencial (pelo menos em primeira instância) não é tanto saber o que 
dizer ao sexo, sim ou não, se formular-lhe interdições de permissões, afirmar 
sua importância ou negar seus efeitos, se policiar ou não as palavras 
empregadas para designá-lo, mas levar em consideração o fato de se falar de 
sexo, quem fala, os lugares e os pontos de vista de que se fala, as instituições 
que incitam a fazê-lo, que armazenam e difundem o que dele se diz, em 
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suma, o ‘fato discursivo’ global, a colocação do sexo em discurso 
(FOUCAULT, 2010, p. 18). 

 

Foucault (2010) observa que a hipótese repressiva não constitui um elemento 

atemporal da sexualidade cujos vestígios existenciais pudessem ser vislumbrados 

indistintamente em todas as sociedades e em todos os períodos históricos. Ao contrário, 

ela, afirma o pesquisador, não passa de uma invenção recente do Ocidente, cuja data 

remete precisamente aos séculos XVIII e XIX.  

Sobre esta matéria, relatos do autor dão conta de que até meados do século 

XVIII  a convivência dos indivíduos com a sexualidade era, digamos, pacata.  Na 

medida em que ela constituía tão-somente  objeto de uma preocupação moral unitária, 

pode-se alegar que as prescrições/sugestões  que dela advinham eram um tanto 

flexíveis, frágeis por assim dizer – pelo menos se comparadas às que irão predominar 

daí por diante. 

De fato, a transição do século XVIII para o XIX é marcada por uma mudança 

sem precedentes no que concerne à sexualidade. De um lugar periférico, com pouca 

visibilidade, ela passa a ocupar um lugar central na trama social. É exatamente nesse 

período, consoante Foucault (2010), que ela passa a ser objeto de um controle 

minucioso, de uma vigilância meticulosa,  de um escrutineamento  sem precedentes e, 

sobretudo, de um discurso positivado. Alvo de um intento político e econômico, o sexo, 

agora,  excedia os limites da lógica moral espiritual sustentada pelo Cristianismo e se 

inseria no campo da racionalidade. 

Foi assim que no século XIX a sexualidade se tornou uma questão de ordem 

médica, passando a constituir um campo de saber-poder racional, o da Scientia Sexualis. 

A entrada nos quadros da medicina, pelo que nos faz saber Foucault (2010), teria 

conferido um status diferenciado à sexualidade, na medida em que a vinculara a uma 

forma prestigiosa de saber recém instituída: a Ciência.     

Ademais, esse processo de racionalização da sexualidade, ainda de acordo com 

Foucault, obedece a um movimento de mão dupla cuja direção geral advém do discurso. 

Ora, para o autor, tanto a “colocação do sexo em discurso” – ou seja, o advento da 

hipótese repressiva – foi fundamental para a constituição de uma ciência da sexualidade, 

como esta,  uma vez constituída, promoveu  uma verdadeira explosão discursiva em 

torno do sexo.    

A propósito, atada a interesses de caráter político, a Ciência do sexo de que fala 

Foucault (2010) desenvolve um saber analítico que visa majorar a utilidade, a 
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moralidade e a verdade dos indivíduos na esfera sexual, tendo em vista a conversão do 

sexo em problema de verdade.  

A esta altura,  Foucault  (2010) se dá conta de que a hipótese repressiva tem 

um modo de atuação paradoxal. Ao invés de  ocultar o sexo, de reprimi-lo,  de vetá-lo, a 

partir de uma política do silêncio10, sua ação se deu exatamente no sentido inverso: o 

regime repressivo fez explodir o sexo em discurso. Neste momento, o discurso que é 

posto em cena “é o que coloca o sexo como uma pulsão tão poderosa e tão irracional 

que as formas dramáticas do autoexame individual e do controle coletivo tornaram-se 

um imperativo de modo a manter essas forças controladas” (DREYFUS e RABINOW 

1995, P. 186). 

Esse controle incisivo traz à baila uma pertinente reflexão sobre o sexo. Mais 

que o simples aumento da repressão, a ênfase atribuída à sexualidade colocou em ação 

uma gigantesca e polimorfa injunção a seu respeito. Uma verdadeira “avalanche” 

discursiva invade o cenário social e, autodenominada dona da verdade, vai se incidir, 

impetuosamente, sobre a vida dos indivíduos que devem, a todo custo e para o seu 

próprio bem, ouvi-la atentamente e, como obviamente se supõe, obedecê-la. 

Dessa profusão discursiva, dessa política do enunciado, da palavra do/sobre o 

sexo, Foucault aconselha que nos detenhamos com mais apreço naquilo que constitui o 

seu essencial. No seu ponto de vista,  
 

o essencial é a multiplicação dos discursos sobre o sexo no próprio campo do 
exercício do poder: incitação institucional a falar sobre o sexo e a falar cada 
vez mais; obstinação das instâncias do poder a ouvir falar e a fazê-lo falar ele 
próprio sobre a forma da articulação explícita e do detalhe infinitamente 
acumulado (FOUCAULT, 2010, p. 22). 

 

Dessa incitação famigerante por conhecer as partes submersas dos ice-bergs 

dos prazeres dos indivíduos há que se considerar um profundo interesse em mapear a 

intimidade, para, em seguida, atuar sobre ela, demarcando seus limites, suas zonas 

proibidas e inabitáveis. A despeito disso, Foucault (2010) nos fala acerca da entrada em 

cena de uma polícia do sexo cujo objetivo central seria monitorar e conduzir, via 

discurso, as condutas sexuais dos indivíduos a fim de torná-las úteis e rentáveis. A 

lógica vigente era a de que “o sexo não se julga apenas, administra-se. Sobreleva-se ao 
                                                        
10 É oportuno destacar que, embora tenha promovido uma profusa discursivização sobre o sexo, a 
hipótese repressiva não se furtou a pôr em tela, paralelamente,  uma forte política de controle dos 
discursos, ao qual correspondia a um rígido processo de seleção/depuração do que podia ou não ser dito, 
por quem, de que modo e em que circunstância. Esses são alguns dos procedimentos postos em prática 
pela polícia do sexo de que fala Foucault (2010). 
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poder público, exige procedimentos de gestão; deve ser assumido por discursos 

analítico. [...] torna-se um caso de polícia” (FOUCAULT, 2010, p. 31). 

E foi desse modo que, aos poucos, o Estado, o corpo de burocratas e cientistas 

passaram não apenas a conhecer como a intervir,  sem qualquer parcimônia, na vida 

sexual da população.  A esta altura, o sexo passava a ser uma preocupação comum ao 

Estado e ao indivíduo.  

Nesse ínterim, uma nova tecnologia do sexo se ergue e passa a operar por meio 

de um vasto e complexo aparato maquínico repressivo – que atende em Foucault 

(1998b;  2010) pelo nome de dispositivo da sexualidade – cujos mecanismos se aplicam 

a instâncias de toda sorte: econômicas, políticas, institucionais e discursivas. Por meio 

dessa tecnologia, a sexualidade é “perseguida, vigiada, construída, normalizada, mas 

também [...] incitada, especificada, auscutada” (PAIVA, 2000, p. 115). 

No que tange ao dispositivo, a definição abaixo apresentada pelo próprio 

Foucault nos parece bastante esclarecedora.  

 
Através deste termo tento demarcar um conjunto decididamente heterogêneo 
que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões 
regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, 
proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito 
são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se estabelece 
entre estes elementos (FOUCAULT, 1998b, p. 244). 
 

Da definição acima, chama-nos atenção o caráter híbrido do dispositivo – ao 

qual o próprio Foucault faz questão de acentuar – e a sua estreita relação com o poder. 

Com relação ao primeiro aspecto, na acepção do autor, o dispositivo da sexualidade 

articula, a um só tempo, elementos discursivos e não discursivos; o que resulta num 

imbricamento quase que perfeito ao ponto em que se pode considerar que “não é muito 

importante dizer eis o que é discursivo, eis o que não é” (FOUCAULT, 1998b, p. 247).  

Quanto ao segundo, Foucault atesta a existência de uma forte articulação do 

dispositivo com o poder.  Tanto é verdade que, na sua ótica, o dispositivo deve ser 

concebido como meio ou mesmo expressão do próprio poder. Por sinal, todo o saber 

sobre o sexo, insiste Foucault (1998b), deve ser analisado em termos de poder, não de 

repressão ou de lei. 

No que respeita ao poder, é válido ressaltar a conotação que ele adquire nos 

quadros da pensata foucaultiana. Pois bem, em Foucault (1998b) o poder não é só 

repressão.  Ele é, antes e acima de tudo, produção. Para o filósofo, a força produtiva do 
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poder se manifesta através de tecnologias positivas (deste) que respondem pela 

construção de saberes, dizeres, objetos, sujeitos, verdades.  

Nessa direção, a analítica do poder proposta pelo autor, contrapondo-se à 

imagem tradicional do poder pintada com traços meramente coercitivos, convoca-nos a 

pensarmos o poder em termos de jogos relacionais cuja presença se faz sentir por toda a 

parte, em todas as esferas da vida em sociedade. Por esta razão é que Foucault alerta 

para o fato de que é conveniente  
 

não considerar que existe um certo domínio da sexualidade que pertence, de 
direito, a um conhecimento científico, desinteressado e livre, mas sobre o 
qual exigências de poder – econômico ou ideológico – fizeram pesar 
mecanismos de proibição. [Já que] se a sexualidade se constitui como 
domínio a conhecer, foi a partir de relações de poder que a instituíram como 
objeto possível; e em troca, se o poder pôde tomá-las como alvo, foi porque 
se tornou possível investir sobre ela através de técnicas de saber e de 
procedimentos discursivos (FOUCAULT, 2010, p. 93, Grifo nosso). 

  

Ademais, “o dispositivo tem [...] uma função estratégica dominante” 

(FOUCAULT, 1998b, p. 244), uma vez que surgiu como resposta a certas exigências 

estabelecidas num dado momento histórico; exigências de ordem produtiva, 

provenientes da expansão capitalista que, em função do vertiginoso crescimento 

industrial demandara, em caráter de urgência, novas formas de gestão dos indivíduos. É 

nesse cenário que entra em cena o que Foucault chama de biopoder, uma modalidade de 

poder que, grosso modo, se incide sobre o sujeito tanto em sua existência individual 

quanto na coletiva, ao nível da população.  

Frente ao exposto, a tese central de Foucault é que a sexualidade foi inventada 

como um instrumento-efeito na expansão do biopoder, de modo que o dispositivo da 

sexualidade possibilitou ao biopoder estender sua gama de ação aos mais ínfimos 

movimentos do corpo e da alma dos indivíduos mediante, sobretudo, uma tecnologia 

específica: a confissão. Para isso, houve, nesse mesmo contexto, relata ainda o filósofo 

francês, uma incitação acentuada, com ares técnicos, a falar sobre o sexo. Correlata a 

essa incitação jazia uma preocupação administrativa com a vida.  

 Nesse prumo, o dispositivo pôs em pauta toda uma nova tecnologia, em 

substituição à tecnologia da carne. Por meio de uma série de procedimentos, a 

tecnologia do sexo aplica uma dupla gestão: da/sobre a vida e do/sobre o sexo. Como 

um polvo que vai paulatinamente alargando seu campo de alcance com seus tentáculos 

que se desdobram em várias direções, ela foi conquistando frentes de ação, até o ponto 
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em que foi possível estabelecer uma “nova distribuição dos prazeres, dos discursos, das 

verdades e dos poderes” (PAIVA, 2000, p. 116). 

Além do que, foi graças a este dispositivo que o sexo se transformou, em nosso 

tempo, em algo mais importante que a nossa própria alma, até mesmo do que a nossa 

própria vida (FOUCAULT, 2010). Prosseguindo na sua argumentação, o autor nos diz 

que o sexo se tornou “o ponto imaginário pelo qual cada um deve passar para ter acesso 

à sua própria inteligibilidade à totalidade de seu corpo, à sua identidade” (FOUCAULT, 

2010, p. 205-206).   

No que se refere ao dispositivo da sexualidade, merece nossa menção ainda os 

mecanismos de que ele se utiliza na composição da verdade do sujeito. Dentre os 

múltiplos procedimentos de que dispõe  em sua complexa parafernália do sexo, 

destacam-se as técnicas de confissão. Prática ritual aplicada desde a idade média pela 

igreja com vistas a dirimir o pecado da carne e, por conseguinte promover a salvação da 

alma, a confissão foi inquestionavelmente adotada, ampliada e empregada pelo biopoder 

como instrumento de controle dos sujeitos. “A confissão foi, e permanece ainda hoje, a 

matriz geral que rege a produção do discurso verdadeiro sobre o sexo” (FOUCAULT, 

2010, p. 72).  

Entretanto, conforme nos relata Foucault (2010) a Scientia Sexualis a 

converteu em forma de saber-poder reconhecida no Ocidente da qual se serve de 

alimento. Como resultado, ela (a confissão), que era empregada exclusivamente na 

atividade de penitência, perde sua aura ritualística e passa a integrar o escopo de 

práticas viabilizadas em diversas esferas: médica, pedagógica, criminal e judicial, por 

exemplo, às quais correspondem procedimentos como: consultas, interrogatórios, cartas, 

narrativas autobiográficas, dentre outros. Assim sendo, diz-se que: 
 

A confissão passou a ser, no Ocidente, uma das técnicas mais altamente 
valorizada para produzir a verdade. Desde então nos tornamos uma sociedade 
singularmente confessada. A confissão difundiu amplamente seus efeitos: na 
justiça, na medicina, na pedagogia, nas relações familiares, nas relações 
amorosas, na esfera mais cotidiana e nos ritos mais solenes; confessam-se os 
crimes, os pecados, os pensamentos e os desejos, confessam-se passados, 
sonhos, confessa-se a infância; confessam-se as próprias doenças e misérias; 
emprega-se a maior exatidão para dizer o mais difícil de ser dito; confessa-se 
em público, em particular, aos pais, aos educadores, ao médico, àqueles a 
quem se ama; fazem-se a si próprios, no prazer e na dor, confissões 
impossíveis de confiar a outrem, com o que se produzem livros. Confessa-se 
– ou se é forçado a confessar (FOUCAULT, 2010, p. 67-68). 
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Para Foucault (2010), nenhuma outra sociedade falou tanto de sexo como a 

nossa, nenhuma outra impeliu tanto os sujeitos a que falassem dele/sobre ele. Diante 

disso, é lícito inferir que a sociedade moderna Ocidental é eminentemente confessante, 

tendo em vista que nela o sexo foi não apenas discutido, questionado, julgado, 

reprimido, mas, acima de tudo, buscado, perseguido, confessado. Nesses termos, é 

conveniente considerar ainda que “o sexo tornou-se de fato o ponto principal de um 

confessionário moderno” (GIDDENS, 1993, p. 29).  

No entanto, é importante salientar que a confissão se assenta na ideia que se faz 

do sexo como algo obscuro, nefasto. Essa ideia o dispõe como elemento que se 

circunscreve  a uma trama cuja natureza o oculta, o esquiva; que é regido por forças que 

tendem a torná-lo opaco – até mesmo para o indivíduo que o abriga – de modo que ele 

(o sexo) precisa ser conhecido em sua instância interior, decifrado para além das 

evidências externas, superficiais e, desde que necessário, interditado. São, portanto, 

esses “perigos ilimitados que o sexo traz consigo [que] justificam o caráter exaustivo da 

inquisição a que é submetido” (FOUCAULT, 2010, p. 75, Grifo nosso). 

Nessa dinâmica da confissão, a cientificação do sexo exerce papel 

fundamental, tendo em vista que a figura do cientista, sábio, especialista emerge com 

força total. Apenas ele, segundo observações de Foucault (2010), detém a possibilidade 

de  acessar, através da confissão do sujeito, a sua verdade alojada nos recônditos mais 

longínquos do seu ser; aqueles seus segredos mais temidos e mais íntimos de si, do seu 

sexo, trancafiados a sete chaves. 

Em consonância com esta lógica, o sujeito sozinho não estaria apto a arbitrar-

se sobre si próprio e sobre seu discurso. A verdade do sujeito estaria no Outro que sabe,  

nunca nele mesmo. O sujeito seria dado a conhecer-se através desse Outro. Isso porque 

a verdade do sujeito (do sexo) lhe escaparia, sempre fugidia, escorregadia e incompleta. 

“Uma vez que o sexo era um segredo, o sujeito não estava apenas escondendo por 

reserva, moralismo ou medo; o sujeito não sabia nem poderia saber os segredos de sua 

própria sexualidade” (DREYFUS & RABINOW, 1995, p. 197). 

Em face dessas circunstâncias amplamente propaladas, dessas “verdades” 

anunciadas aos quatro ventos, não restava ao indivíduo outra opção que não a de 

debruçar-se sobre algum “iluminado” a fim de que, com o auxílio deste, viesse a 

decifrar-se a si mesmo e, posteriormente, se necessário, fosse levado a seguir as 

recomendações terapêuticas prescritas para sua cura. É nesse quadro que o especialista, 
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teoricamente habilitado  a ouvir o discurso do sujeito, a decifrá-lo, interpretá-lo e 

repará-lo, “arrancando” de pronto a sua verdade, se torna um mestre da verdade.  

Isso entendido, a decifração da verdade por meio da confissão, inscrevia o sexo 

numa economia do prazer e num regime de saber-poder fundamental ao exercício do 

dispositivo da sexualidade, num jogo cujas cartas são previamente traçadas pelo 

biopoder. A despeito das regras desse jogo, argumentos dão conta de que “o jogo é 

simples, pois, ou melhor, a porta de entrada é simples: confessar a verdade sobre si 

mesmo, vasculhar os interiores, apreender as imaginações prenhes de volúpia, purgar na 

palavra os desejos inconfessos” (PAIVA, 2000, p. 90). 

No que toca ao dispositivo, outro aspecto da sua constituição, também 

vislumbrado por Foucault (2010) é merecedor da nossa atenção. Segundo o autor, no 

início do seu processo de desenvolvimento no século XVIII, o dispositivo tomou como 

eixo quatro grandes conjuntos estratégicos de saber/poder acerca do sexo. São eles: 

 

1) Histericização do corpo da mulher – O corpo da mulher é tomado como 

alvo de um processo de saturação, circunscrito à sua sexualidade. Neste 

momento, a histeria constitui-se numa patologia importante à qual 

corresponde uma gama de práticas médicas. 

2) Pedagogização do sexo da criança – A criança passa a ser concebida 

como um sujeito de uma sexualidade embrionária; portadora de um germe 

sexual perigoso, ela representa, segundo esse postulado,  um risco de 

desvio em potencial,  devendo ser, por isso mesmo, forçosamente educada. 

3) Socialização das condutas de procriação – A problemática da procriação 

ganha proeminência, atingindo diversas esferas da vida: social, econômica, 

política. Questões concernentes à natalidade, longevidade, mortalidade e 

qualidade de vida passam a compor a ordem do dia, enquadradas em 

práticas de controle e intervenção por parte da medicina, do Estado, dentre 

outras frentes institucionais.  

4) Psiquiatrização do prazer perverso – Se põe em tela uma categorização 

das condutas sexuais, donde se estabelece a delimitação do normal e do 

patológico. Tem-se o predomínio de análises precisas das modalidades de 

anomalia e da elaboração de tecnologias corretivas aplicáveis aos casos de 

transgressão “flagrados”. 
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Desses quatro grupos emergem quatro novos personagens-figuras, objetos e 

alvos das redes de saberes-poderes recém instituídas. A saber, a mulher histérica, a 

criança masturbadora, o casal malthusiano e o adulto perverso.  

Retomando a questão do objetivo que move Foucault na formulação da (sua) 

História da sexualidade, é válido registrar que, apesar do que nos sugere o nome da 

coletânea, o seu propósito, a bem da verdade, nunca foi historicizar o sexo ou mesmo 

estabelecer um inventário das práticas sexuais ocidentais, mas, sim, captar o 

emparelhamento sexo-verdade.  Dessa maneira, o que ele queria mesmo era desvendar 

as modalidades pelas quais os indivíduos exercem e relacionam-se com sua sexualidade 

ao longo dos tempos e, com  isso, estabelecer uma história da sexualidade em termos de 

experiência (FOUCAULT, 2007). 

Com esse intento em mente é que, a partir do segundo volume da História da 

sexualidade, por volta dos anos 1970, Foucault executa um deslocamento no seu 

projeto. De uma investigação voltada para a governamentalidade (governo dos outros) 

em vigência na atualidade de sua vivência, o autor passa a se ocupar da análise do 

governo de si (experiência do que o sujeito faz de si mesmo) situada num passado 

remoto. O filósofo remonta, pois, à Antiguidade greco-romana,  donde esmiúça as 

modalidades de relacionamento destas sociedades  para com  a sexualidade.  

Nessa longa incursão Foucault se dá conta de que os antigos produziram uma 

moral que se opõe diametralmente tanto à moral moderna – pautada nos ditames 

repressivos e disciplinares postos em tela pelo dispositivo da sexualidade – como à 

moral cristã – calcada em fundamentos doutrinários e imposta via autoridade 

institucional pela figura da igreja. A moral grega, por exemplo, se demarcava como 

“uma moral da ordem, da decisão, da escolha, da opção individual, por um determinado 

bios, um determinado modo de vida; uma moral que não recorre a aparelhos repressivos 

de poder e de instituições sociais para o controle dos sujeitos éticos” (PAIVA, 2000, p. 

138). 

Para além disso, os gregos não tinham muito interesse no sexo, tendo em vista 

que, na agenda das questões que ocupam sua atenção, ele se encontrava bem aquém face 

a problemas de outras naturezas, observa Foucault (2007). À guisa de ilustração, pode-

se rememorar o exemplo da alimentação citado na obra supracitada. Segundo relatos do 

autor, até o século XVI a alimentação reinou quase absoluta no rol das preocupações 

sociais.  
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Tanto é verdade que na Grécia antiga a atenção devotada à dieta alimentar dos 

indivíduos era premente, ao ponto de ser submetida a codificações e avaliações de 

condutas e, consequentemente, sujeita a sanções que refletiam de modo direto no campo 

da vida civil. Assim sendo, apenas no século XVII, é que o sexo alçaria ao posto 

principal na agenda social de problemas. 

Em face da ausência de aparelhos repressivos de poder nas civilizações grega e 

romana, tal como observa Foucault (2005b), urge a exigência do exercício de um 

controle de si por parte dos indivíduos, sendo essa mestria de si condição mesma para o 

usufruto da liberdade e de sua gerência sobre e na relação com os outros.  

Nesse sentido, na arte da vida greco-romana o que predomina são formas de 

subjetivação elaboradas e exercidas pelos próprios sujeitos. A elaboração de si dos 

antigos não era fruto de uma imposição legal e/ou religiosa, mas de uma escolha 

deliberada do indivíduo em prol de sua própria existência.  

A Ars Erotica – forma de saber sobre o sexo que antecedeu a nossa Scientia 

Sexualis – desenvolvida pelos antigos tinha como princípio norteador a transformação 

da vida dos indivíduos em uma obra de arte. Os cuidados de si preconizados, os 

comportamentos sugeridos, tudo convergia para que os sujeitos agissem como 

verdadeiros artistas de si mesmos. Viver uma vida bela, digna de admiração e respeito 

era o preço que eles tinham de pagar para poderem ter sua memória preservada, sua bela 

existência resguardada para além da posteridade. A esse conjunto de práticas 

exercitadas autonomamente pelos indivíduos dá-se o nome de “artes da existência” ou 

“técnicas de si” que, nos termos foucaultianos referem-se a: 

 

práticas refletidas e voluntárias através das quais os homens não somente se 
fixam regras de conduta, como também procuram se transformar, modificar-
se em seu ser singular e fazer de sua vida uma obra que seja portadora de 
certos valores estéticos e responda a certos critérios de estilo (FOUCAULT, 
2005b, p. 15). 

 

O projeto de Foucault, ao que tudo indica, foi de todo modo satisfatório. Sua 

penetração nas civilizações antigas possibilitou-o evidenciar que a história da 

sexualidade, tal como nos é dada a conhecer, não é absoluta e/ou verdadeira, mas, como 

ele mesmo supunha, é fruto de uma construção, um saber que se institui a partir de 

relações de poder. E, para além disso,  constata o autor que a sujeição não é o destino 

final ao qual está condenado o sujeito, mas, ao contrário que o sujeito é perfeitamente 

capaz de desvencilhar-se das táticas de objetivação/subjetivação impetradas pelos jogos 
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de poder (conforme se observou na Grécia e em Roma) e que, portanto, mediante uma 

atitude inventiva, está apto a criar novas modalidades de relação de si para consigo, 

situados no plano ético, para as quais correspondem processos de subjetivação em que 

ele (o sujeito) pode se constituir como sujeito de/por/para si mesmo.  

É para esse espaço virtual de possibilidade de uma existência mais ética, mais 

autônoma, amparada por uma gerência sobre si e para si e na relação com os outros que 

Foucault nos chama a atenção. Seu convite é para que nós modernos olhemos um pouco 

mais para nós mesmos, que reflitamos sobre qual forma de sujeito assumimos, sobre 

como somos investidos nessa forma e, sobretudo como poderíamos nos constituir 

diferentemente, (re)inventando, a exemplo do que fizeram os indivíduos na antiguidade, 

outras modalidades de relacionamento e de existência, livres do julgo e da imposição de 

outrem.  

 

1.2.5. Trajeto temático 

 

Como dissemos anteriormente, a década de 1980 marca o início de uma nova 

era para a Análise do Discurso. O processo de redimensionamento porque passa a 

disciplina deve muito à aproximação de Michel Pêcheux aos historiadores de 

mentalidades e a Michel Foucault, de onde advêm conceitos e dispositivos que, uma vez 

incorporados ao seu edifício teórico-metodológico,  contribuem substantivamente para a 

delimitação do formato que assume a AD desde então.  

Com efeito, nessa nova configuração, a proposição de um novo objeto, na 

verdade de um novo olhar para o (este) objeto foi fundamental. A partir daquele 

momento, a AD concebe a língua inelutavelmente em articulação com a história e o 

inconsciente, de modo que o real da língua passa a figurar como um elemento que se 

inscreve numa dimensão tripla. Ademais, nos quadros da AD-3, recém forjada, a leitura 

ocupa um lugar de destaque. Concebida como gesto de interpretação, ela constitui o 

ponto fulcral das críticas ao antigo método vigente por sua automicidade. Alertado 

sobre a necessidade de abertura do corpus e, em especial sobre a adoção de novas 

modalidades de tratamento do corpus – alerta que adveio sobretudo de Courtine (2009) 

– Pêcheux propõe ao analista de discurso uma leitura de corpus  que se dá em temos de 

uma leitura de arquivo.   

Fortemente influenciado pelo método arqueogenealógico desenvolvido por 

Foucault e, ao mesmo tempo desvencilhado das teses althusserianas de 
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assujeitamento/interpelação ideológica, a esta altura Pêcheux (2006) passa a conceber o 

discurso como um elemento que pertence tanto à ordem da estrutura (da língua) como a 

do acontecimento (da história). Esse deslocamento teórico foi decisivo na mudança 

operada no campo da AD, sobretudo no que toca aos seus domínios metodológicos. 

Graças a ele, noções como a de Heterogeneidade e Alteridade, memória, intra e 

interdiscurso não só assomam-se às demais categorias que integram à Teoria do 

Discurso francesa, como passam a figurar como verdadeiros pilares para a AD 

doravante. 

A leitura de arquivo que nos sugere Pêcheux tem como ponto de partida e de 

chegada o discurso-acontecimento, tal como postula Foucault (2005a). Para tanto, 

considera-se o enunciado, objeto a ser lido, como nó numa rede da memória que, a cada 

vez que emerge/acontece constrói outros e novos sentidos que, nem por isso deixam de 

dialogar com enunciados outros.  Igualmente, essa leitura se assenta na proposição 

arquivista foucaultiana, para quem os enunciados efetivamente proferidos, em conjunto, 

formam um imenso e produtivo arquivo para o qual convém atentar-se, sobremaneira, o 

analista de discurso.  

Ao trazer à tona esses conceitos dos quais se vale para a definição do trabalho 

de leitura que postula para a AD-3, Michel Pêcheux parece resolver uma velha e 

obsedante tensão que se estabeleceu nos veios da AD, a saber: a da descrição e 

interpretação. Antes compreendidas como etapas dissociadas, elas são, a partir desse 

momento, reconciliadas. Nesse prumo, o trabalho do analista de discurso, de acordo 

com Pêcheux (2006), é um trabalho que se dá em batimento. Fruto de um gesto de mão 

dupla, ele segue numa alternância simultânea entre descrição e interpretação. 

Em que pese o papel desempenhado sobre essa nova proposta de leitura do 

corpus/arquivo postulada por Pêcheux, há ainda que levarmos em conta a noção de 

Trajeto Temático que, posteriormente, também é implantada no solo epistemológico da 

AD. De fato, dotado de um grande valor produtivo, a inserção do conceito de trajeto 

temático, desenvolvido por Guilhaumou & Maldidier (1994) trouxe ganhos 

inquestionáveis à Análise do Discurso, promovendo alteração na forma de arranjo do 

corpus/arquivo. Enquanto dispositivo teórico-analítico, o trajeto temático consiste numa 

operação empreendida pelo analista a fim de melhor acompanhar o percurso do seu 

objeto (corpus). 

Ante à vasta dimensão que caracteriza o Arquivo, impossível de ser abarcada, 

mas, nem por isso indigno de atenção, o trajeto temático possibilita ao analista recortar 
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o seu corpus sem perder de vista a rede de memória em que ele se inscreve, os 

enunciados-acontecimentos outros que lhe antecedem e com os quais conversa e se 

relaciona indefinidamente.  

Nesse aspecto, o trajeto temático compreende um mecanismo a partir do qual o 

analista pode – em observância à dinâmica dos enunciados em sua acontecimentalização 

no adro do Arquivo –  traçar um roteiro “próprio” de leitura que facilitará, bem como o 

habilitará a seguir mais de perto ambos: corpus e Arquivo. A título de esclarecimento, 

longe de ser uma abstração, essa categoria manifesta um gesto de interpretação do 

analista que, mediante as possibilidades sinalizadas pelo corpus que tem em suas mãos, 

estabelece um caminho que, possivelmente, o oportunizará o vislumbre do seu objeto 

em sua paradoxal inteireza, demarcada pela dispersão, por deslocamentos e 

desdobramentos. Dada a produtividade que o emprego do trajeto temático como 

dispositivo analítico adquire para o analista de discurso, acima assinalada, optamos por 

adotá-lo, aqui, como instrumento metodológico no/para o tratamento do corpus, em 

aceite a sugestão de Guilhaumou & Maldidier (1994).  

Para nossa pesquisa definimos o trajeto de leitura Corpo, Sexo e Prazer a partir 

do qual estabelecemos, ainda para fins metodológicos, os eixos: Sedução, corpo e 

beleza e Sexo, prazer e subjetivação. A partir desse roteiro, procedemos na leitura dos 

enunciados que versam sobre a sexualidade feminina dispostos na mídia impressa 

brasileira, mais especificamente, nas revistas: Nova e Women’s Health.  

Supondo que a discursivização encetada por tais revistas é responsável pela 

tentativa de (re)contação/construção da (de uma) história da sexualidade pautada em 

termos contemporâneos, enveredamos pelas malhas dos seus discursos a fim de 

investigar os pilares que dão sustentação a esta história. Para tanto, partimos de algumas 

questões que ora nos inquietam, a saber: Quais elementos relacionados à sexualidade, 

corpo e gênero são (re)tomados e/ou preteridos do Arquivo memorial e compõem as 

modalidades de objetivação/subjetivação destinadas ao sujeito mulher postas em prática 

pela mídia contemporânea? Como a sexualidade feminina alçou ao posto de “dado 

natural”?  Quais os efeitos de memória que emergem dessa “naturalização” da 

sexualidade feminina? 

Nesse sentido – a exemplo do que fez Foucault ao perseguir, ao longo de sua 

História da sexualidade,  a problemática  de como se pôde fazer a questão da 

sexualidade funcionar como discurso de verdade, tendo os discursos a seu respeito, 

alçado o estatuto e a função de discursos de verdade – nos debruçamos, nesta pesquisa, 
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na busca pela resposta à seguinte problemática que constitui na nossa pontual questão 

de pesquisa: 

 

 Como os elementos da memória constroem a história da sexualidade 

feminina na mídia contemporânea? 
 

Uma vez definida a questão de pesquisa, ou seja, o fio condutor das nossas 

análises/investigações, resta-nos expor os objetivos que nos motivaram a trilhar os 

meandros do caminho e a, na medida do possível, fixar-nos em algum ponto 

(supostamente) fixo.  

Assim, descrever e interpretar os movimentos da memória que constroem a 

história da sexualidade feminina na mídia contemporânea é o nosso objetivo geral, a 

partir do qual estabelecemos outros três objetivos específicos. São eles: Averiguar como 

se inscreve a memória na materialidade discursiva do corpus como elemento do 

Arquivo; Investigar os mecanismos de produção de uma vontade de verdade instaurada 

pela mídia na constituição da sexualidade feminina  e Analisar os elementos que, na 

ordem do saber, contribuíram para a aparição de novos discursos sobre a sexualidade 

feminina, considerando a relação entre discurso, história e memória. 

 

1.3. Da composição do corpus 

 

Considerando que a mídia funciona como uma relevante prática discursiva 

institucional, e que as revistas, em seu escopo, são representações substantivas dessa 

prática, tomamos, dentre as inúmeras publicações que o mercado midiático brasileiro 

conta na atualidade, duas revistas: a Nova e a Women’s Health. Nossa escolha, cabe 

registrar, não fora fruto do acaso, assim como não foi movida por conveniências. Muito 

pelo contrário, há aspectos, a nosso ver, no mínimo contundentes, que servem de 

amparo a nossa opção. Pois bem, elenquemos alguns deles.  

Em primeiro lugar, é válido destacar que ambas integram a categoria das 

revistas ditas femininas, estando, portanto, destinadas eminentemente ao público 

feminino, o que as dispõe em um patamar equiparado no que concerne às suas zonas de 

interesse; zonas que determinam, em grande medida, as suas linhas editoriais. Trocando 

em miúdos, o pertencimento a tal categoria implica, forçosamente, que tanto uma 

quanto outra, respeitando-se as devidas diferenças ditadas pelo perfil de suas leitoras, 
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abordam, preferencialmente, assuntos considerados interessantes para o universo das 

mulheres. 

Em segundo, cumpre-nos registrar que, conforme vimos observando há algum 

tempo, Nova e Women’s Heatlh são publicações que se destacam no rol das revistas 

femininas por tratar, com desvelo especial, da questão da sexualidade feminina. Embora 

não seja nossa intenção aqui traçar comparativos ou mensurar o grau de destaque que 

uma e outra dá a esta questão, é oportuno ressaltar que é perceptível em ambas um forte 

interesse por essa problemática. De fato, nelas, a sexualidade, o sexo e uma série de 

outras questões a ela correlacionadas, como as que respeitam a relacionamento, família, 

filhos, sociedade e relações de gênero, vêm sendo constantemente tocadas, 

mencionadas, inquiridas e, sobretudo, desafiadas.  

Em face do exposto, entendemos que não há dúvida de que Nova e Women’s 

Health constituem fontes de primeira importância para nossa pesquisa, levando em 

conta os objetivos que temos em mente, ao que deduzimos que elas são dignas de serem 

perfiladas. Ademais, a recorrência dos discursos sobre a sexualidade feminina em tais 

revistas sinaliza um pronto e satisfatório atendimento ao propósito do nosso trajeto 

temático. 

Por último, é prudente esclarecermos que Nova e Women’s Health são revistas 

que gozam de notável grau de louvor no bojo das publicações do gênero. De tiragem 

mensal, ambas têm uma circulação que abrange todo o território nacional. Com um 

público leitor considerável em termos numéricos, elas conseguem se destacar também 

nesse quesito, mesmo frente a um mercado editorial ferozmente competitivo, dinâmico 

e ameaçado pelas novas mídias digitais.  

Isso posto, parece não haver como se furtar a considerá-las como espécies de 

porta-vozes de uma categoria (a feminina) e, sobretudo, como representantes de peso de 

uma prática discursiva de grande vulto na contemporaneidade, a midiática. E, uma vez 

vinculada a essa instância, não há também como fugir ao fato de que sua 

discursivização, quer seja, a produção discursiva que delas emanam, se inscreve na 

Ordem do discurso de que fala Foucault (1998a) como uma produção legítima, 

autorizada pelos jogos de poder-saber que sancionam e/ou castram dizeres. Nesse 

sentido, os discursos delas advindos desfrutam de uma posição privilegiada nessa 

imensa e complicada Ordem de discursividade social. E que, em  sendo fruto de uma 

vontade de verdade, acabam ganhando, também, por conseguinte, ares de verdade.    
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 Mas, retomando o tino inicial da nossa discussão nesse tópico – o da 

apresentação do corpus – como dizíamos, o corpus desta pesquisa é composto por 

enunciados veiculados pelas revistas Nova e Women’s Heatlh situados no período que 

compreende aos anos de 2008 a 2011.  Do universo destas revistas nos detivemos em 

algumas de suas sessões, para sermos mais precisos, naquelas que traziam elementos 

relevantes a nossa investigação, quer dizer, naquelas que aplacavam de algum modo a 

questão da sexualidade feminina.  

Diante da inviabilidade e mesmo indesejável contemplação do Arquivo em sua 

exaustão, nos detemos, nesta pesquisa, na análise das edições que correspondem a 

quatro anos, conforme assinalamos acima. Damos fé que o inclinamento sobre este 

recorte, modesto ante ao todo arquivista, mas nem por isso desprovido de significação, 

nos forneceu elementos suficientes para que pudéssemos chegar a uma conclusão (pelo 

menos parcial) sobre como está sendo erigida esta história da sexualidade feminina 

moderna pela mídia impressa brasileira.  

Isso porque partimos da hipótese de que as instâncias discursivas da atualidade, 

inclusive e especialmente a midiática, têm se dedicado a construir – ou, pelo menos, tem 

se esforçado por fazer parecer isso – uma nova história da sexualidade para a mulher 

(via discurso); uma história que se ergue(ria) em torno e a partir das histórias anteriores, 

circunscritas a outros cenários, outros personagens, outros momentos e sobretudo, a 

outros enunciados-acontecimentos, portanto a outras condições de produção e a outras 

ordens enunciativas. 

Dando prosseguimento ao nosso raciocínio, cremos que esta nova história que 

agora se parece forjar deve a memória os louros desse seu feito, tendo em vista que é ela 

o elemento fulcral mediante o qual o discurso se renova, se reatualiza e segue seu prumo 

sem desvanecer. Nesse sentido, seria a memória: jogada, contemplada, (re)arranjada que 

possibilitaria a escrita de novos destinos para a sempre tensa relação entre a mulher e a 

sexualidade. 

Acerca da composição do corpus, urge uma observação ainda a ser feita. Esta 

se refere à natureza do material sobre o qual nos debruçamos. Quando anunciamos a 

leitura de enunciados, dispostos em circulação pelas revistas, estamos querendo dizer 

que nos propomos a analisar o discurso em toda a sua materialidade, não apenas o seu 

substrato verbal, mas, também o imagético.  

Em sendo assim, nossa opção se justifica uma vez que, concordando com 

Davallon (1999), concebemos a imagem, assim como o verbo, as palavras como um 
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inegável operador de memória, e que, a exemplo dos outros operadores,  atua como 

suporte material discursivo, inscrito nos desvãos da memória discursiva em sua tripla 

dimensão: social, mítica e simbólica.  

Em face do exposto, nossa opção metodológica, no que concerne ao quesito 

imagem, fica a cargo da noção de intericonicidade desenvolvida por Courtine no ano de 

2005. Apoiando-nos nela temos a possibilidade de acionarmos o nosso gesto de leitura 

do corpus, levando em conta tanto sua existência material verbal, quanto imagética, 

enfatizando assim, também o funcionamento discursivo das imagens. Para uma melhor 

compreensão sobre o significado e a eficácia operacional do conceito de 

intericonicidade, nos reportamos diretamente ao seu autor e ouvimos o que ele nos tem 

a dizer a respeito: 

 
O que eu quis fazer ao introduzir a noção de intericonicidade foi sublinhar ao 
mesmo tempo os caracteres discursivos da iconicidade, isto quer dizer que eu 
pensei que mais que um modelo de língua, era um modelo do discurso que 
precisava fazer referência à imagem. Pareceu-me, nas pesquisas que eu 
conduzi antes sobre o discurso com, em colaboração e depois de Michel 
Pêcheux, que a noção de memória discursiva que eu introduzi tinha por 
natureza o poder de dar conta ao mesmo tempo da teoria e da metodologia. 
Eu me explico. Parece-me que a idéia de memória discursiva, aquela em que 
não há texto, não há discurso que não sejam interpretáveis, compreensíveis 
sem referências a uma tal memória, diria a mesma coisa de uma imagem. 
(COURTINE, 2005, apud MILANEZ, 2007, p. 96) 

 

Nesse prumo, nesta pesquisa, tocados pelo espírito perscrutador foucaultiano, 

apoderamo-nos do seu método arqueogenealógico para tentar dar cabo de forma exitosa 

aos propósitos que nos impulsionam neste empreendimento. Damos fé de que os 

dispositivos analítico-conceituais que ora adotamos – provenientes da AD francesa e, 

particularmente de Michel Foucault – nos mune dos instrumentais necessários para o 

cumprimento do itinerário que nos interpomos a seguir.  

Para tanto,  com base nesse aparato que nos subsidia,  percorremos os 

meandros dos enunciados a fim de fisgar o substrato mesmo de sua 

acontecimentalização, acompanhar o movimento descontínuo da memória, o tecer e 

(re)tecer de seus fios que se metamorfoseiam, ganham outras nuanças a cada novo 

arranjo nas malhas do discurso.  

Tudo isso no que concerne à sexualidade feminina, aos dizeres, saberes, 

poderes, imagens, símbolos e mitos que a rondam ao longo da história da humanidade e, 

em meio a esse turbilhão de fatos resguardados em arquivo, ver como essa história é 

reengendrada hoje, por meio de versos, reversos e imagens; muitas imagens que, na 
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mídia, são, ao que parece, seu recurso mais eficaz, além de ser sua marca mais 

emblemática e, sobremaneira, como a memória responde, bem de perto, por essa 

complexa operação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

CAPÍTULO 2 
 

A CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA DA SEXUALIDADE FEMININA 
 

“[...] o mundo feminino foi concebido como o 
mundo da ‘carne’ pecadora, mas igualmente 

como o mundo da religião, toda como aparelho 
de defesa do sagrado contra a desordem, o 

diabólico e o desejo. Dupla face clássica da 
imagem da mulher criada pelos homens: 

simultaneamente mãe e prostituta”.  
Alain Touraine 

 

Neste capítulo fazemos um apanhado geral sobre a histórica constituição da 

sexualidade feminina. Em face da complexidade da tarefa a qual nos propomos, 

achamos por bem traçar uma espécie de itinerário que vai desde a trama das relações de 

gênero – com sua clássica bipartição assimétrica de papéis para o masculino e o 

feminino – até às relações estabelecidas em diversos âmbitos para/com o corpo 

feminino ao longo da história das sociedades; relações que, em seu percurso, respondem 

pelos arranjos aos quais o corpo da mulher tem assumido desde a  Antiguidade clássica 

– quando objetado à invisibilidade – à entrada na Modernidade, quando se torna alvo de 

uma multiplicidade de discursos que o alçam ao posto de espetáculo.  

No ensejo, vale a pena dizermos que, dentre as muitas instâncias discursivas 

que se debruçam sobre a questão do corpo e da sexualidade feminina, enfocamos a 

mídia, tendo em vista o lugar de destaque que ocupa na atualidade na Ordem do 

discurso. Assim, nos tópicos finais deste tomo, nos dedicamos a discorrer sobre o 

funcionamento da prática discursiva midiática e, por conseguinte, sobre as estratégias de 

que se utiliza a mídia na (suposta) (re)composição da história da sexualidade feminina 

nos moldes atuais, segundo nossa hipótese central. 

 

2.1. A história das relações de gênero: notas de uma guerra sem trincheiras 
 

Durante muito tempo ser homem e/ou ser mulher figuraram como destinos 

implacáveis, traçados por força da natureza, aos quais (nós) os indivíduos tinham(os), 

forçosamente, que trilhar. Ao que tudo indica, tais prerrogativas, embora ainda 

remanescentes no seio da sociedade, não reinam mais – pelo menos não de forma 

absoluta como outrora – nos dias de hoje. A progressiva expansão da lógica capitalista, 



60 
 

o estabelecimento impetuoso do processo de Globalização e a manifestação crescente de  

Movimentos políticos que lutam em nome da igualdade de direitos encetados pelas 

denominadas minorias, respondem por transformações importantes no cenário social.  

As transformações (ainda em curso) atingem diversos campos de saberes, poderes e 

dizeres que, sobretudo nos dois últimos séculos, têm alterado substancialmente as 

formas de conceber, organizar e representar o mundo e os sujeitos. 

Dentre os Movimentos sociais convém destacarmos o Feminismo que, pelo seu 

pioneirismo nesse segmento e, acima de tudo, pela persistência nos seus ideais,  legou 

um grande exemplo para outros grupos que, assim como ele, tornaram-se porta-vozes de 

uma causa coletiva a qual renderam todos os seus esforços. Para além de funcionar 

como referencial ou mesmo fonte inspiradora para manifestações posteriores, o 

Feminismo, segundo nos atesta Hall (2006), desempenhou um papel fundamental no 

interior das mudanças na esfera da vida política como um todo. Nos termos do autor, 

“ele [o Feminismo] politizou a subjetividade, a identidade e o processo de identificação 

(como homens/mulheres, mães/pais, filhos/filhas)” (HALL, 2006, p. 45, Grifo nosso).  

Se a relevância do Feminismo é facilmente reconhecida no quadro geral da 

Política de identidade, que dirá no quadro específico das identidades sexual e de gênero, 

onde atuou diretamente. De fato, o movimento, como bem nos afere Louro (2002) – 

pesquisadora e feminista  – representa um marco sem precedente para a história das 

relações de gênero.  

Na realidade, para começo de conversa, oportuno é dizermos que foi o próprio 

feminismo quem, ao questionar os velhos e bem-quistos termos que fornecem/iam as 

balizas para as relações de sexo/gênero, baseadas em princípios de divisão notadamente 

desiguais, trouxe à tona o conceito de Gênero. Isso mesmo. Embora a noção de gênero 

pareça, talvez, aos olhos de muitos, quase tão antiga quanto à própria humanidade em 

sua constituição histórica – trata-se, ao contrário, de um conceito novo, inaugurado mais 

especificamente por volta dos anos 1960/1970.  

Tão logo convocada a integrar a trama relacional dos sexos – composta por 

cartas sabidamente marcadas – tão logo emergia a noção de Gênero e, sua entrada em 

cena,  segundo Louro (2002), marca o princípio da derrocada de paradigmas milenares 

como o do Determinismo Biológico no qual se ancorara, por anos a fio, a binária 

repartição dos sexos.  
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Além das conquistas no plano prático da/para a mulher, o Feminismo, 

prossegue a pesquisadora, alavancou avanços também no campo teórico-científico, onde 

fora, sem delongas, convertida em categoria teórico-analítica.  

A propósito,  para a pesquisadora norte-americana Jeffrey Weeks (2010) – 

também feminista –  o Gênero não pode ser restringido à condição de categoria de 

análise, pois que concebê-lo apenas nesses termos seria incorrer num equívoco 

reducionista. Assim, para uma melhor compreensão da verdadeira dimensão do Gênero, 

é fundamental que ele seja concebido como uma relação de poder. Esse posicionamento 

é compartilhado por diversas outras estudiosas da temática e, em sua maioria, também 

adeptas do Feminismo, como Butler (2003, 2010) e Scott (1995), por exemplo. 

Controvérsias à parte, cumpre-nos reafirmar que o nascimento do Gênero 

enquanto categoria foi decisivo na/para a história das relações de sexo (a partir de então 

de gênero, de fato e de direito), possibilitando a abertura de horizontes conceituais, 

políticos, sociais, donde se inscrevem outras perspectivas de compreensão dos 

fenômenos concernentes a esse universo. Desse momento de florescimento e 

efervescência, resulta o que se convencionou chamar de “virada epistemológica”. Sobre 

o impacto e as consequências deste momento-evento, relatos dão conta de que: 

 
A emergência da categoria representou [...] uma virada epistemológica. Ao 
utilizar gênero, deixava-se de fazer uma história, uma psicologia, ou uma 
literatura das mulheres, sobre as mulheres e passava-se a analisar a 
construção social e cultural do feminino e do masculino, atentando para as 
formas pelas quais os sujeitos se constituíam e eram constituídos em meio às 
relações sociais de poder (LOURO, 2002, p. 15). 

 

A inauguração da categoria, pelo que nos foi dado a saber, foi concretizada 

mediante um ato duplo. Isso porque na medida em que era alçada à cena, instituía-se 

uma forma inédita de concebê-la. A adoção do Gênero como categoria conceitual 

implica, necessariamente, doravante, tomá-lo como produto de uma elaboração social e 

cultural acerca do masculino e feminino.  

Nessa perspectiva, o conceito de gênero suscita uma compreensão ampliada 

acerca do “ser homem/ser mulher”. Sob este prisma, os sujeitos precisariam ser 

investigados mais cuidadosamente em sua constituição, tendo de vista que não haveria 

como advoga Butler (2010) um “eu” anterior ao gênero apto a responder pela sua 

construção, mas, antes disso, que esse “eu” seria, indefinidamente,  forjado no interior 

das relações de gênero. Dito de outro modo, o Gênero seria a primeira e talvez mais 
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insistente interpelação/objetivação pela qual passaria o indivíduo, quer seja, sua 

primeira via de acesso ao mundo humano, uma vez que “a matriz das relações de gênero 

é anterior à emergência do humano” (BUTLER, 2010, p. 161).  

Ademais, de acordo com a Teoria Crítica de Gênero, aqui representada pela 

fala de Butler (2003, 2010), os indivíduos, em suas subjetividades, englobam muito 

mais elementos que o Gênero apenas – embora não se queira com isso negligenciar o 

seu valor. Sob esta ótica, os sujeitos seriam e o são compostos, constituídos, mediante 

traços de ordens variadas; traços que interseccionam-se, atravessam-se e afetam-se 

mutuamente. O pronunciamento da autora logo abaixo serve de endosso para o que 

vimos dizendo: 

 
Se alguém “é” uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém é; 
o termo não logra ser exaustivo, não porque os traços predefinidos se gênero 
da “pessoa” transcendam a parafernália específica de seu gênero, mas porque 
o gênero nem sempre se constitui de maneira coerente ou consistente nos 
diferentes contextos histórico, e porque o gênero estabelece intersecções com 
modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades 
discursivamente constituídas (BUTLER, 2003, p. 20).  

 

Porém, independentemente disso, é lícito relatar que, anteriormente ao advento 

da noção de gênero o que predomina é a (uma) distinção “vulgar” de gênero que associa 

indiscriminadamente o sexo ao gênero, traçando uma divisão binária entre os 

indivíduos: homens e/ou mulheres. Se enveredarmo-nos em busca de um mapeamento 

acerca da prevalência desse mecanismo de distinção baseado no sexo, sem sombra de 

dúvidas, encontraremos registros diversos em sociedades espalhadas por todos os cantos 

do mundo. Estes possivelmente nos dariam conta de que a lógica binária é elemento 

praticamente ubíquo, cuja presença se fez/faz sentir por toda a parte, ao que se 

depreende que “o mundo está ordenado sob a distinção de gênero [...]. Todas as ações 

estão demarcadas pela distinção de gênero. [...] Portanto, pode-se atribuir gênero a 

coisas, objetos, formas e atitudes, por exemplo” (AMARAL, 2005, P.15).  

Nesse mundo guiado por uma lógica polarizadora totalizante, a sexualidade 

ocupa um lugar central.  Componente fundamental, ela é o critério determinante na/para 

a categorização dos sujeitos em masculino e/ou feminino. E, uma vez conhecidos os 

termos de funcionamento desse mundo, não custa para que venhamos a nos dar conta de 

que todo o artefato social comunga, insistente e ininterruptamente,  para acercar-nos a 

todos, desde antes mesmo do nosso nascimento. A maratona tem início no momento 

mesmo em que temos nossa genitália sexual identificada por meio de exames encetados 
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por maquinarias cada vez mais modernas que, com seus recursos, nos esquadrinham, 

ainda no ventre materno, com vistas a nos decifrar.   

Doravante, alvos de investimentos milimétricos, (nós) os indivíduos 

recebem(os) um rótulo que, deverá – pelo menos é isso o que deseja esse imenso 

sistema classificatório – nos acompanhar por toda a nossa existência.  Por conseguinte, 

apresentados a  fórmulas pré-concebidas de ação de si para si e para com os outros, 

somos, de pronto, interpelados a demonstrar aptidão para um sem-número de atributos; 

convidados, ou, melhor dizendo, impelidos a assumir os papeis que, como que por um 

desígnio extraterreno, divino, nos foi reservado – sem dispormos de praticamente 

chance alguma de esboçarmos uma atitude que configure uma rejeição sob pena de 

sermos vítimas de sanções de toda sorte. 

Dessa bipartição é forçoso destacar a dissimetria de valores que demarca a 

constituição dos universos masculino e feminino; dissimetria responsável pela tensa 

relação que se estabelece entre os sexos/gêneros. Alicerçadas nos pilares da 

desigualdade e da iniquidade, as identidades de gênero carregam as marcas históricas de 

uma cisão radical e profunda cujas fissuras, uma vez abertas,  parecem irreparáveis. 

Com efeito, a divisão dual dos sexos se ergueu como uma espécie de muralha 

intransponível, indestrutível. Sustentada em mitos que se “eternizaram” no universo 

simbólico-cultural – material ou mesmo imaterial – essa milenar repartição responde 

pela lógica arbitrária de ordenamento social que dispõe homem e mulher em lugares 

distintos, opostos, na esfera da vida em sociedade.  

Num dos extremos dessa trama encontra-se a mulher, concebida como o sexo 

frágil, o pólo inferior, menor, relativamente ao seu superior direto: o homem. Alvo de 

um controle incisivo e até impiedoso, a mulher foi obrigada a carregar sobre seus 

ombros uma gama de injunções, sanções, proibições gestadas por um severo código de 

valores que deu vazão a julgamentos de toda ordem. Com uma participação restrita à 

esfera do lar e a contáveis atribuições, ela foi, durante longos anos, excluída do ciclo da 

dinâmica social. Nos termos dessa relação, à mulher correspondem/riam os lugares do 

privado, do silêncio, da retidão, do recato. Constituída pela e para a submissão, 

conforme nos relata a historiadora Michelle Perrot (2003), a mulher foi/é um sujeito 

historicamente silenciado, reprimido. Um sujeito que, historicamente, teve que se 

recolher à sombra da oni/pre/potência masculina, que teve seus desejos calados, 

castrados na medida em que sua voz não pôde ser ouvida e/ou até, por incontáveis 

vezes, sequer entoada.  
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Na outra extremidade desta trama nos deparamos com o homem. Situado, 

impreterivelmente no pólo superior da hierarquia, ele foi aquele que, comumente, 

ocupou uma posição privilegiada no cerne social, com acesso praticamente franco a 

uma infinidade de práticas, lugares, atribuições. Quer fosse no trabalho, na política ou 

mesmo no âmbito do lazer e dos prazeres, o sexo masculino foi aquele para o qual quase 

todas as regalias convergiram, para o qual se destinaram os lugares do público, da 

exposição, da fala. Quis/quer a gigantesca ordem androcêntrica dos sexos que ao 

homem – e somente a ele – fossem concedidos privilégios, “poderes”, sobretudo no 

quadro das relações travadas com a mulher, sua “cara-metade” invertida, inferior.  A 

ação da (dessa) lógica se incide sobre a mulher com tamanha força a ponto de 

transformá-la em objeto de/para o homem. É para isso que nos alerta Pierre Bourdieu, 

para quem: 

 
A dominação masculina, que constitui as mulheres como objetos simbólicos, 
cujo ser (esse) é um ser percebido (percipi), tem por efeito colocá-las em 
permanente estado de insegurança corporal, ou melhor, de dependência 
simbólica: elas existem primeiro pelo, e para, o olhar dos outros, ou seja, 
enquanto objetos receptivos, atraentes, disponíveis. Delas se espera que 
sejam ‘femininas’, isto é, sorridentes, simpáticas, atenciosas, submissas, 
discretas, contidas ou até mesmo apagadas (BOURDIEU, 2009, p. 82). 

 

Fez/faz parte da política desse mundo altamente codificado e assimétrico  nos 

ensinar que meninas são mais frágeis e sentimentais que meninos e que por esta razão 

são devotadas a ficar em casa sob os cuidados da “mãe”, enquanto os meninos não 

precisam de proteção e preferem o espaço da rua; que homens são dotados de mais 

vigor físico e capacidade intelectual, o que os habilita à ocupação de determinados 

espaços como os relativos à prática de esporte, a atividades de cunho técnico e, 

sobretudo, aos que se vinculam mais diretamente ao exercício do poder, como gerência, 

chefia, dentre outros. 

De acordo com Bourdieu (2009) a “perpetuação” dessa injusta divisão dos 

sexos tem se mantido por anos a fio, mesmo após o notável enfraquecimento resultante 

dos ataques desferidos por eventos como o Feminismo – e atende pelo nome de 

dominação masculina. Esta consiste num  sistema de controle cujo exercício se dá  

através da violência simbólica que, por seu turno, se instaurara pelas vias do saber, da 

comunicação e – como acrescentaria Foucault – do discurso. 

Essa perpetuação, argumenta na sequência o sociólogo, se sustenta, ainda, 

numa tentativa (até então bem sucedida) de eternização do mito da superioridade 
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masculina, incansavelmente propalado por discursos que vão da religião à mitologia. 

Ademais, ela se ancora num mecanismo de (des)historicização que se materializa no 

apagamento das evidências de que esse  sistema binário dos sexos, somado a toda a 

lógica que o rege, é fruto dileto de um arranjo engenhoso, planejado e arquitetado e não 

um ledo capricho da natureza ou do acaso. Nessa ordem de raciocínio, a eficácia desse 

processo de naturalização, advém do fato de que: 

 
As aparências biológicas e os efeitos, bem reais, que um longo trabalho 
coletivo de socialização do biológico e biologização do social produziu nos 
corpos e nas mentes conjugam-se para inverter a relação entre as causas e os 
efeitos e fazer ver uma construção social naturalizada (BOURDIEU, 2009, p. 
9).  

  

No dizer bourdieuniano a incorporação dessas prerrogativas ao universo de 

representações simbólicas da vida social se dá tanto através de práticas não-discursivas 

como discursivas que, juntas e em uníssono, fornecem as bases de sustentação desse 

forte sistema de dominação. As estruturas de dominação, insiste o autor, seriam/são 

“produto de um trabalho incessante (e, como tal, histórico) de reprodução, para o qual 

contribuem agentes específicos (entre os quais os homens, com suas armas como a 

violência física e a violência simbólica) e instituições, famílias, Igreja, Escola, Estado” 

(BOURDIEU, 2009, p. 46). 

Vale ressaltar que, considerando nossa filiação às teses de Michel Foucault e 

da Análise do Discurso, devotamos atenção especial às práticas discursivas que para 

ambos desempenham um papel fundamental no quadro geral das arregimentações 

sociais. Nosso entendimento é o de que, engendrados no/pelo discurso,  concebido 

como prática – discursiva/social/histórica – estes paradigmas respondem, 

historicamente, pela constituição de muitas das imagens (senão todas) de 

homem/mulher que têm cadeira cativa até hoje no nosso imaginário sociocultural. À luz 

desses pressupostos teóricos, conseguimos vislumbrar, pois, a influência decisiva dos 

discursos na constituição da dominação masculina. Oriundos de esferas/instâncias 

discursivas diversas como a Medicina e a Religião, por exemplo, os muitos discursos 

produzidos em diferentes épocas e lugares, ajudam/ram a constituir os saberes, valores, 

princípios e normas que acercam todo o sistema. Foram eles, juntamente com as demais 

práticas sociais, culturais, simbólicas, que construíram ao longo da história, o que 

Foucault (2005a) chama de “as verdades” (sobre o sexo, sobre o homem e a mulher e 

tudo o mais que se atrela a isso). E, se mudanças ocorreram e/ou elementos estão ainda 
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inalterados, deve-se às condições histórico-sociais que (in)viabilizam apenas alguns e 

não todos os dizeres.   

Assim, ao longo do tempo, um sem-número de discursos foram encetados e 

reencetados a despeito desta questão. Alguns, perceptivelmente partidários da 

manutenção da tradicional lógica dominante, outros, contrariamente, ansiosos por 

mudanças. Desse choque de posicionamentos resulta que um ímpeto desmedido tomou 

conta de tudo o que se refere à trama relacional de gênero, promovendo um acirramento 

ainda maior nas/das rixas e fissuras historicamente estabelecidas nesse terreno.  

E, mesmo em meio a discussões de toda sorte, (in)conclusões jazem ainda em 

andamento. E é justamente graças a esse espaço em aberto, lacunar, da incerteza, da 

incompletude, do não fechamento, de uma indefinição que este e tantos outros trabalhos 

podem ainda marcar sua existência. É, pois, nesse espaço de embates de opiniões, de 

muitos já-ditos que inscrevemos nossa fala. Em que pese a inviabilidade de proferirmos 

um discurso original, inédito e/ou pretensiosamente verdadeiro – sobretudo nesse 

universo já tão explorado e, no entanto, de tão complexa (in)definição – o que fazemos 

é (re)alocar dizeres, (re)animar discussões travadas em lugares diversos por sujeitos 

também diversos  e, na medida do possível, promover o entrelaçamento dos fios das 

posições, com vistas a entretecer uma imensa colcha que, a semelhança da colcha que 

recobre as relações de gênero, se revista com nuanças, tons e cores díspares. 

Desse turbilhão de discursos, curvamo-nos sobre alguns deles. Por exemplo, 

reza a máxima de Beauvoir (1980), uma das primeiras feministas (re)conhecidas da 

história que não se nasce mulher, antes, torna-se. Para Louro (2010) essa máxima pode 

perfeitamente ser estendida ao homem, haja vista que ambos: homem e mulher 

resultariam de um trabalho maciço de pedagogização da sexualidade que tem como 

objetivo instituir os indivíduos em sujeitos em concordância com códigos e condutas de 

classificação. Ou seja, a ideia prevalecente é a de que “as muitas formas de fazer-se 

mulher ou homem, as várias possibilidades de viver prazeres e desejos corporais são 

sempre sugeridas, anunciadas, promovidas socialmente [e] são também, renovadamente, 

reguladas, condenadas ou negadas” (LOURO, 2010, p. 9, Grifo nosso). 

Nesse sentido, a sexualidade, longe de ser uma questão pessoal, natural, 

imanente, possui/ria um caráter eminentemente social e político. Disso resulta que a 

sexualidade é/seria a base de um processo de ensino/aprendizagem que se persegue, 

ininterruptamente, ao longo de toda a vida dos indivíduos e que, para além disso – é 

conveniente salientarmos – tem/ria como alvo primeiro e inescapável o corpo.  
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Tomado como referência central a partir da qual o indivíduo se reconhece e é 

reconhecido, o corpo é o meio de acesso, inscrição e manifestação de pertencimento 

identitário ao sexo e ao gênero por parte dos sujeitos. Dito de outro modo,  

 
Os corpos ganham sentido socialmente. A inscrição dos gêneros – feminino 
ou masculino – nos corpos é feita, sempre, no contexto de uma determinada 
cultura e, portanto, com as marcas dessa cultura [...]. As identidade de gênero 
e sexuais são, portanto, compostas e definidas por relações sexuais, elas são 
moldadas pelas redes de poder de uma sociedade (LOURO, 2010, p. 11). 

 

Nessa mesma direção, Weeks (2010) afirma que o corpo biológico é tão-

somente o lócus material da sexualidade a partir do qual se estabelecem certos limites 

anátomo-fisiológicos de possibilidades, de modo que seu alcance extrapola e muito 

esses liames. Assim entendida, a sexualidade estabelece uma correlação com um 

conjunto de fatores engendrado por meio de práticas históricas situadas em diversos 

níveis de atuação social, sendo os significados atribuídos ao sexo e ao corpo forjados 

nos meandros desta trama, de modo que é decoroso considerar que sexualidade e poder 

são, como já dizia Foucault (2010), co-extensivos, portanto, indissoluvelmente 

vinculados, ao que conclui-se que não se pode olhar para um sem vislumbrar, bem de 

perto, o outro, logo ali ao seu lado. 

 

2.1.2. O (não) lugar da mulher na história  
 

A historiadora Michelle Perrot, que tem se dedicado há décadas a inventariar a 

história das mulheres, destaca como uma de suas descobertas, o fato de a mulher ser um 

sujeito historicamente silenciado, sem voz. Em outros termos, um não-sujeito. Por não 

ter direito à fala, aos espaços públicos para onde as atenções das sociedades se voltavam 

– e ainda se voltam – ela foi por longos anos um ser-objeto, abjeto da história. Em face 

disso, (re)compor uma história da/para as mulheres foi, portanto, o grande projeto 

abraçado pela autora no seu percurso acadêmico. Para ela “escrever a história das 

mulheres é sair do silêncio em que elas estavam confinadas” (PERROT, 2008, p. 16). 

No entanto, como se haveria de supor, essa tarefa não foi, nem de longe, fácil. 

Ora, se a mulher não figurava como uma personagem da história, como reunir 

elementos suficientes para dar substrato a essa (re)contação/historicização? Como 

converter a mulher em sujeito se “no teatro da memória, as mulheres são uma leve 

sombra”? (PERROT, 2005, p. 33). Com efeito, Perrot (2005) se queixa da escassez de 



68 
 

fontes documentais que dessem conta da história das mulheres, o que, em sua opinião, 

dificultou imensamente o trabalho de reconstituição do passado feminino. Segundo a 

estudiosa, o que há em efetivo na história da humanidade como um todo, via de regra, 

não foi produzido por elas, mas por homens, de modo que  o que se tem em absoluto é 

“o olhar de homens sobre homens [o que explica o fato de que] os arquivos públicos 

calam as mulheres” (PERROT, 2005, p. 35, Grifo nosso). 

Contudo,  não se dando por satisfeita com a ausência de registros sobre a vida 

feminina, Perrot se lança a investigar nos túneis subterrâneos dessa não-história, a fim 

de coletar traços, peças, vestígios que pudessem de algum modo, revelar como viveram, 

o que sentiram, em que acreditavam, o que fizeram ou o que deixaram de fazer as 

mulheres ao longo da história e, sobretudo, o que estava por trás, servindo de pano de 

fundo para justificar esse silenciamento.  

O acesso à existência feminina se dá, segundo relatos de Perrot (2003), 

sobretudo, por meio de registros íntimos, embora também muito raros. O encontro com 

as lembranças das mulheres foi fundamental, no dizer da autora, tendo em vista a 

riqueza de experiências que acolhe e se deixa entrever. Nesse sentido, a memória 

feminina é de grande relevância na medida em que contempla elementos diferentes da 

memória masculina. Isso porque as vivências, as formas de concepção do mundo, de 

percepção dos fatos, de significação assumem características diversas, até certo ponto 

específicas para homens e mulheres, em razão de que todo o processo de socialização e 

de interrelação com o meio é atravessado, afetado pelas relações de gênero/sexo. Em 

suma, “forma de relação com o tempo e o espaço, a memória, assim como a existência 

de que ela é o prolongamento, é profundamente sexuada” (PERROT, 2005, p. 43). 

Se o argumento acima é digno de crédito – e damos fé que sim – 

provavelmente a mesma história que já nos foi apresentada nos livros, se contada/escrita 

pelas mulheres, seria diferente daquela tal como foi relatada pelos homens. Ou seja, 

possivelmente, muitos dos fatos históricos, feitos e heróis em destaque eventualmente 

poderiam simplesmente nem mesmo ser mencionados ou, caso o fossem, poderiam 

receber acentos diferenciados, perfazendo-se de outras nuanças. Perrot (2005) comunga 

dessa ideia, uma vez que considera o fazer da História muito mais uma tarefa da ordem 

do olhar, da interpretação que da mera captação dos fatos, da realidade. Assim: 

 
É o olhar que faz a História. No coração de qualquer relato histórico, há a 
vontade de saber. No que se refere às mulheres, esta vontade foi por muito 
tempo inexistente. Escrever a história das mulheres supõe que elas sejam 
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levadas a sério, que se dê à relação entre os sexos um peso, ainda que 
relativo, nos acontecimentos ou na evolução das sociedades (PERROT, 2005, 
p. 14).  

 

A história das mulheres segundo Perrot começa a ser escrita a partir dos anos 

1970; antes disso, ela era impensável. O registro/engendramento dessa história é 

acompanhado, bem de perto, por um movimento de luta nas ruas, nas Universidades, 

um movimento eminentemente político de militância e fervor. Doravante as mulheres 

caminham, em clamor ativo, rumo à emancipação e à liberação. “Trata-se da tradução e 

dos efeitos de uma tomada de consciência ainda mais vasta: o da dimensão sexuada da 

sociedade e da história” (PERROT, 2008, p. 15).  

Ademais, a tomada de posição da mulher, a sua altivez em adentrar, a todo 

custo, no espaço político, organizado, eminentemente masculino, desembocou em 

mudanças substanciais e irrevogáveis na sua própria história; história que deixa/ra de ser 

apenas um registro do privado, das funções desempenhadas unicamente no universo 

íntimo, do lar, para se tornar uma história (também) do público, dos papeis assumidos 

pela mulher nas esferas civil, urbana – seja na política, na educação ou no trabalho – e 

que, em extensão, culmina para um grau ainda mais acentuado na escala social ao 

contribuir na/para a constituição de uma história do Gênero que envolve em sua trama 

uma gama de relações, conceitos e modos de representações referentes ao sexo, ao 

masculino X feminino, dentre outros aspectos. 

Todavia, é prudente ressaltarmos que a inserção da mulher na cena pública não 

se deu em âmbito majoritário, muito menos unânime, por parte de toda a  categoria. 

Muito pelo contrário, “a história das mulheres escreve-se inicialmente sobre o modo de 

exceção; exceção das pioneiras que quebram o silêncio” (PERROT, 2005, p. 364). Além 

disso, sua aparição na via pública, notadamente a da visibilidade, não se deu em um 

clima harmonioso, pacífico, antes disso, causara bastante estranheza. Tanto é que 

reações “acaloradas”, esboçadas com um tom de revolta e/ou de indignação, insurgiram, 

reiteradamente, como se fosse uma ofensa imperdoável à boa moral e aos bons 

costumes ver/ter a mulher como protagonista, dividindo com o homem o território da 

rua que – como se cria – era exclusividade masculina.  Assim, a fala da mulher era tida 

como desordeira, sinônimo de confusão e tumulto, ao passo que seu silêncio constituía, 

inversamente, a garantia da ordem (PERROT, 2008).  

Mesmo com todos os entraves no percurso rumo aos seus ideais 

emancipatórios, as mulheres não hesitaram em prosseguir nessa luta que estava apenas 
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ensaiando seus primeiros passos. O Feminismo – ou como quer Perrot (2008), os 

Feminismos – estabeleceu as bases políticas para um mundo menos sexista e mais 

isonômico em termos de oportunidades para todos e todas. Ele “criou um espaço de 

palavra feminina, admitida, a partir de então, com maior ou menos condescendência” 

(PERROT, 2005, p. 324), sendo o grande responsável pela abertura do leque de 

possibilidades da mulher, especialmente no que concerne ao seu direito de voz. 

Retornando à questão do silêncio histórico que aplaca a mulher, Perrot (2008) 

nos realata ainda que há uma destruição e mesmo uma autodestruição da memória 

feminina. Na medida em que predomina nas sociedades um descrédito e uma 

desvalorização de arquivos de cunho intimista, comumente cultivados por mulheres, 

elas mesmas passam a considerar essa prática impertinente. Assim é que muitas delas – 

que concebiam o diário como praticamente o único ouvido confiável para quem podiam, 

sem medo ou pudor, revelar os teores indizíveis de seus pensamentos; que 

salvaguardavam, correspondências trocadas às escondidas com o “príncipe encantado” 

como se fossem  jóias valiosas;  e/ou ainda rascunhos de poesias “indecentes” 

arquitetadas por si mesmas ou por outrem –  contagiadas por essa ideia de 

insignificância desse material, os descartam, elas mesmas, especialmente quando 

deixavam de ser donzelas solteiras e passavam a integrar o rol das senhoras casadas, a 

quem a moral  proibia qualquer manifestação devotada à expressão de si. E,  num ou 

noutro caso, há que se levar em conta o fato de que “dizer ‘eu’ não é fácil para as 

mulheres a quem toda uma educação inculcou a conveniência do esquecimento de si 

mesma” (PERROT, 2005, P. 42). 

Não obstante, como corolário ao silêncio das mulheres, tem-se uma abundância 

de dizeres e imagens sobre elas. Da religião à Ciência, do Oriente ao Ocidente, da 

Antiguidade à Modernidade, a mulher foi e vem sendo, insistente e intermitentemente, 

alvejada por discursos, em sua maioria, prescritivos, imperativos. Quer seja: “das 

mulheres muito se fala. Sem parar, de maneira obsessiva. Para dizer o que elas são ou o 

que elas deveriam fazer” (PERROT, 2005, p. 22). O trecho a seguir, extraído de um 

jornal brasileiro11 veiculado no século XIX12  nos fornece uma ligeira ideia  da 

multiplicidade de discursos sobre a mulher posta em circulação naquela época.  

  

                                                        
11 O Jornal do Comércio era produzido na cidade de Desterro, no Rio Grande do Sul (PEDRO, 2010). 
12 De acordo com Pedro (2010) este texto fora publicado no ano de 1881. 
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A mulher que foi a perdição para o pai Adão, para Sansão a morte, e para 
Salomão uma vingança, é para o médico, um corpo; para o juiz uma ré; para 
o pintor, um modelo; para o poeta, uma flor; para o militar, uma camarada; 
para o padre, uma tentação; para o enfermo, uma enfermeira; para o são, uma 
enfermidade; para o republicano, uma cidadã; para o romântico, uma diva; 
para o versátil, um joguete; para o gastrônomo, uma cozinheira; para o 
menino, um consolo; para o noivo, um desejo; para o marido, uma carga; 
para o viúvo, um descanso; para o pobre, uma calamidade; para o rico, uma 
ameaça; para o jovem, um pesadelo; para o velho, um inimigo; para o 
homem, um estorvo; para o diabo, um agente; para o mundo, uma força; e 
para o tipógrafo... uma página (JORNAL DO COMÉRCIO apud PEDRO, 
2010, p. 282).  

 

O excerto acima, apesar de breve, é revelador de aspectos cruciais relativos ao 

tratamento dado à mulher pelas diversas instâncias sociais, das várias imagens 

construídas para ela, dos papeis desenhados para sua ocupação. Além do que, o texto 

em pauta, nos revela, sobremaneira, a direção que tomam esses discursos que – apesar 

de oriundos de lugares diversos e, em função disso, estarem orientados por interesses 

distintos, o que faz com que cada  aja/produza sua fala em consonância com sua filiação 

ideológica, discursiva – convergem, todos eles, para a defesa de uma mesma premissa. 

A “verdade” divulgada em todos esses dizeres é uma só, a saber, a de que a mulher é um 

ser, por excelência, inferior, problemático, até mesmo perigoso; um ser abjeto, 

desprovido de vontade, de subjetividade, ao qual deve o homem comandar, como tem 

costumeiramente feito, com mãos de ferro e ao qual deve estar bem atenta a sociedade 

para quaisquer dos seus deslizes, desvarios e/ou artimanhas. 

 

2.2. O corpo da mulher na história: da invisibilidade ao espetáculo 

 

A despeito da  política de silenciamento da mulher (PERROT, 2003, 2005, 

2008),  a autora nos informa que ela atingiu em primeira mão o seu corpo, alvo 

privilegiado de sanções, injunções e punições de toda sorte. Tanto é verdade que a 

grande bandeira do Feminismo é/foi a autonomia do corpo feminino, que sempre foi 

insistentemente usado, explorado com afinco. Das amas-de-leite com seus seios-leite 

das sociedades escravagistas e/ou coloniais às prostitutas virtuais com seus corpos-

gestos-prazer nas sociedades ditas pós-modernas, o corpo da mulher sempre foi o 

elemento mais perseguido.  

Atravessado por  práticas estratégicas – disciplinares e adestradoras – de  

conformação a padrões estéticos e morais, traduzidas em códigos de conduta e 

comportamento,  estipulados ao sabor de preferências vigentes em tempos e lugares 
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distintos, o corpo feminino foi o objeto privilegiado de um dispositivo pontual da vida; 

dispositivo que se voltou, sobremaneira, para a reprodução e o desejo, ambos situados 

na esfera da sexualidade. Por tudo isso, falar do corpo da mulher implica, 

inadvertidamente, ter de ater-se aos à temporalidade e à espacialidade. Ou seja, há que 

situar as discussões, as formas assumidas em cada momento da história, posto que as 

razões para as mudanças porque passa/ou se assentam nessas conjunturas. Aliás, 

independentemente de estar-se  referindo ao corpo feminino ou não, argumenta-se que:  

 
Só podemos compreender as atitudes em relação ao corpo e à sexualidade em 
seu contexto histórico específico, explorando as condições historicamente 
variáveis que dão origem à importância atribuída à sexualidade num 
momento particular e apreendendo as várias relações de poder que a 
modelam o que vem a ser visto como comportamento normal ou anormal, 
aceitável ou inaceitável (WEEKS, 2010, p. 43). 

 

Pois é isso o que se objetiva aqui quando se propõe a acompanhar o trajeto 

histórico  do corpo feminino; trajeto que vai da invisibilidade – quando impelido a 

ocultar-se – ao   espetáculo, quando passa a ser, inversamente, convocado a exibir-se, 

vertendo-se em peça central de (do) show hipermoderno, repleto de efeitos especiais.  

 

2.2.1. A história da relação da mulher com o (seu) corpo 

 

A história da relação da mulher com o (seu) corpo se confunde com a história 

dela mesma, marcada, conforme dizíamos, pela subjugação, pela repressão, pelo 

silenciamento; uma história cujo script, escrito por outrem, notadamente do sexo/gênero 

masculino, não lhe deixou quase alternativa – com exceção das forjadas à base de altas 

doses de resistência – senão a de segui-lo à risca, não admitindo, sob hipótese alguma, 

quaisquer tipo de interferência e/ou escolha de sua parte. Em suma, uma história de 

sujeição, cimentada num gigantesco e poderoso sistema de dominação masculina 

instalado na sociedade há muito tempo.  

E, foi à luz dos pressupostos desse sistema, androcêntrico por excelência, que a 

mulher tomou conhecimento do seu corpo, das suas funções fisiológicas e sociais, das 

suas potencialidades e fragilidades. Ela foi apresentada ao seu corpo como se fosse 

completamente alheia a ele, como se ele não lhe pertencesse, como se fosse um Outro 

para si. Em face disso, logrou uma percepção negativa, sombria, por vezes até nefasta, 

do seu próprio corpo. Com base nas (nessas) ideias – predominantemente depreciativas 
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– difundidas sobre o corpo feminino, a mulher compôs para si mesma e para os outros 

uma imagem parcial do seu corpo,  enxergando-o  pelas lentes – redutoras e desiguais – 

dos homens.  

Claramente deturpada pelos desmandos masculinos,  movidos por interesses 

“escusos” ao cargo do seu bel-prazer, a noção que a mulher construiu do seu corpo não 

foi, em nada, satisfatória para si. Antes disso,   coloca-a  em maus lençóis, levando-a a 

assumir, comumente, o papel de vilã, sobretudo no que respeita à sexualidade, em que 

se torna alvo preferencial de investidas do sistema de dominação vigente. Afinal de 

contas, “é no nível da sexualidade que a dominação mais diretamente se exerce em 

benefício do poder masculino, da mesma maneira que a principal relação de classes na 

sociedade industrial se exercia sobre os operários” (TOURAINE, 2010, p. 158). 

Realmente, não há como negar que a sexualidade é o eixo central sobre o qual 

se desenvolvem as linhas mestras que servem de amparo a hegemonia masculina. As 

representações engendradas sobre/para o corpo feminino, as imagens construídas para 

ele, os dizeres, em sua grande maioria, vinculados à sexualidade, seja pelo viés do 

erotismo, da pureza, do pecado ou da estética, são exemplos inquestionáveis disso. 

Aliás, o apelo à sexualidade na representação do corpo em geral, não apenas do 

feminino, é uma constante na história da humanidade, variando em graus de intensidade 

de acordo com as épocas e os povos, segundo Corbin (2008b). 

Contudo, Castro (2007), Perrot (1995, 2003), Seixas (1998), Priore (2010) e 

Louro (2010) assinalam que esse apelo se torna ainda mais intenso, independentemente 

das circunstâncias históricas, quando relativo à mulher, uma vez que o corpo feminino 

foi, pelo que se sabe, incomensuravelmente mais sexualizado que  o masculino. 

Vislumbrada como o “segundo sexo”, em virtude de ser o homem o primeiro, a 

mulher é descrita por seus caracteres sexuais. Sua genitália, diferente da do homem 

passa a ser o componente central sobre o qual recaem todas as atenções. Seios, vagina, 

curvas, capacidade para dar à luz. Tudo isso chama a atenção de todos: eclesiásticos, 

filósofos, médicos, cientistas; homens que, institucionalmente, fazem do corpo da 

mulher o fundamento de suas preocupações, resumidas, todas elas, numa (na) busca 

desenfreada  pelo seu destrinchamento. Desvelar o corpo feminino em seus mínimos 

detalhes, pontuar milimetricamente suas ações e reações, possibilidades e usos, com 

vistas a não só conhecê-lo em sua inteireza, mas, sobretudo, a domá-lo, dominá-lo 

sempre foi o objetivo central. E para isso, esse corpo tinha de ser controlado, 
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enquadrado em moldes desejados. Era preciso domesticar a sexualidade, frear seus 

impulsos, vigiá-la. E foi exatamente isso o que se fez. 

 
Das leis do Estado e da Igreja, com freqüência bastante duras, à vigilância 
inquieta de pais, irmãos, tios, tutores, e à coerção informal, mas forte, de 
velhos costumes misóginos, tudo confluía para o mesmo objetivo: abafar a 
sexualidade feminina que, ao rebentar as amarras, ameaçava o equilíbrio 
doméstico, a segurança do grupo social e a própria ordem das instituições 
civis e eclesiásticas (ARAÚJO, 2010, p. 45). 

 

O relato acima nos dá uma breve dimensão de qual era o tratamento dispensado 

à sexualidade feminina pela sociedade, de como ela era vigiada, com que severidade ela 

era encarada. Como decorrência, nos é possível antever aspectos atinentes à vida 

(sexual) das mulheres, à relação que elas estabeleceram com o sexo, com o seu corpo, 

com o homem e consigo mesmas enquanto sujeitos.   

As mulheres são socialmente preparadas para viver a sua sexualidade de um 

modo todo peculiar, como uma experiência de foro íntimo,  profundamente arraigada à 

emotividade e à afetividade (BOURDIEU, 2009). Nessa lógica, a penetração do 

parceiro e, em especial, o prazer conquistado no ato da cópula, não faziam parte do rol 

das suas expectativas, relegadas, quando muito,  a uma ordem secundária, adjacente. 

Como se o refrear do sexo-prazer fosse pouco e como se o cultivo dos sentimentos fosse 

algo  também danoso ao seu bem-estar, a mulher era impelida a fugir até  mesmo dos 

seus impulsos sentimentais, a fim de não incorrer em tentação. Isso porque se pensava 

que eles podiam facilmente evoluir, quando do contato feminino com o corpo masculino 

para um impulso sexual ardil, irreprimível.  

A severa repressão aos sentimentos femininos demarcava a instituição de um 

paradoxo. Ora, se por um lado, a mulher – por ser concebida como um ser irracional – 

era a/re/presentada como  afeita aos sentimentos, sendo até mesmo aconselhada a se 

dedicar às emoções e aos afetos em função disso; por outro, ela era convencida a não 

expor seus sentimentos, sob a justificativa de não dever ter sua natureza escancarada. 

Como equacionar isso, não se sabe ao certo. O que se tem como certo é o fato de que 

 “desde cedo a mulher deveria ter seus sentimentos devidamente domesticados e 

abafados. A própria Igreja [...] cuidava disso no confessionário, vigiando de perto 

gestos, atos, sentimentos e até sonhos [...]” (ARAÚJO, 2010, p. 51). 

O veto do direito ao gozo de uma vida sexual  e sentimental plena, intensa e 

prazerosa, não impediu, contudo, que a mulher fosse um sujeito desejante. A rígida e 
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implacável educação que lhe era devotada, com todo o aparato de impedimentos, 

sanções, punições e tabus não foram suficientes, conforme afere Araújo (2010) para 

apagar os seus impulsos sexuais. Muito pelo contrário, a pulsão feminina sexual era 

forte, os sonhos movidos por encenações “proibidas” eram constantes e ocorriam 

mesmo fora do sono, em horas incertas do dia ou da noite. Espreitar à esquiva o homem 

amado ou ler, às ocultas, no quarto, um livro ou poesia que versasse sobre amor e que 

fizesse alusão aos carinhos que se trocam quando se vivencia o encontro carnal, 

pareciam ser o bastante para despertar o furor, reavivar as vontades tão fortemente 

reprimidas. Ocorre que,  essa pulsão era, em geral, calada, coibida de se manifestar. Tão 

logo se insinuava, tão logo era coagida, “pelo próprio bem da mulher”, a desaparecer. 

Acerca do adestramento da sexualidade feminina, Araújo (2010) acrescenta 

que este tinha como sustentáculo-chave o mito do Éden, centrado na figura de Eva. 

Valendo-se dele, dava-se crédito a ideia de que toda mulher portava traços essenciais da 

primeira pecadora, o que a tornava uma  portadora dos germes da falsidade,  da astúcia. 

Convertida em traidora em potencial, a mulher representava/encarnavam perigo 

iminente, por carregar em si mesma um aspecto de demoníaco, uma natureza maléfica, 

satânica. E, na medida em que “carregava o pecado original [...], sobretudo sua 

sexualidade, devia ser vigiada muito de perto” (ARAÚJO, 2010, p. 49). As feiticeiras 

são o exemplo mais expressivo da personificação desse ideário sendo inelutavelmente 

vinculadas ao diabo por vários vieses, inclusive o da sexualidade.  

Na verdade todas as mulheres, mesmo as ditas “normais”, eram alvo de 

perseguições e conjeturas. A sexualidade feminina, os segredos que habitavam as 

profundezas do corpo da mulher, causava uma espécie de temor generalizado. 

 
A sexualidade das mulheres: um mistério, e considerado com tal. Misteriosa, 
a sexualidade feminina atemoriza. Desconhecida, ignorada, sua representação 
oscila entre dois pólos contrários: a aridez e a frigidez. No limite da história. 
Aridez: o sexo das mulheres é um poço sem fundo, onde o homem se esgota, 
perde suas forças e sua vida beira a impotência. [...] Frigidez: a idéia segundo 
a qual as mulheres não sentem prazer, não desejam o ato sexual, uma 
canseira para elas, é bastante difundida (PERROT, 2008, p. 65).  

 

Assim, diante de um código de conduta e comportamento sempre atento a 

flagrar e a repreender qualquer fagulha de manifestação do corpo em favor do sexo, a 

mulher aprendeu que o recato e a retidão eram os seus lugares cativos, como que 

designados por vontades extraterrenas. Nos termos dessa determinação constava que a 

mulher, em matéria de sexo, devia  apenas insinuar o desejo, sem jamais abrir mão da 
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timidez e da cautela, posto que a precaução  sempre fez parte do seu universo, como um 

componente imprescindível da/para a sua educação. Interpretado como exagero, o 

desejo sexual feminino se perfez de um status negativo que o levou a ser visto como 

algo dispensável, de teor supérfluo. A ojeriza em considerar a mulher um sujeito 

desejante era tão grande que, em alguns casos, a hostilidade em torno dessa ideia beirara 

mesmo a selvageria, quando foi convertido em objeto de horror (PERROT, 2005). 

Na contramão desse ideário, defendia-se que o homem – este sim, sujeito do 

desejo por natureza – devia estar atento aos mínimos sinais desejosos e, como haveria 

de supor-se, corresponder a eles, atestando assim sua virilidade. Aliás, este residia em 

um ponto importante no desempenho do papel de varão, como ressalta Araújo (2010), 

tendo em vista que o homem, caso não acedesse conforme o esperado às insinuações 

femininas, estaria incorrendo em pecado, tornando-se,  doravante, devedor perante às 

regras divinas da procriação, propósito basilar de/para o sexo. 

Ante ao exposto não há como negar o espectro de que como “corpo desejado, o 

corpo das mulheres é também, no caso da história, um corpo dominado, subjugado, 

muitas vezes roubado, em sua própria sexualidade” (PERROT, 2008, p. 76). O controle 

da sexualidade previa que a mulher sempre submetesse seus desejos ao respeito 

incondicional de outrem: primeiro, o pai, posteriormente, o marido; sendo sempre 

conduzida por uma educação fechada, direcionada, basicamente, para o bom 

desempenho dos afazeres domésticos e dos atributos da reprodução. Dito de outro 

modo, “O corpo das mulheres não lhes pertence” (PERROT, 2005, p. 447). Ele é, antes, 

sempre território de outrem. 

Não é à toa que até princípios da Idade Moderna “a virgindade das moças é 

cantada, cobiçada, vigiada até a obsessão [...]. [E que] preservar, proteger a virgindade 

da jovem solteira é uma obsessão familiar e social” (PERROT, 2008, p. 45. Grifo 

nosso). Isso se justificava pelo fato de a única vazão de sexualidade/atividade sexual 

autorizada para a mulher até essa época ser a conjugal. E, mesmo nesse caso, as sanções 

não a abandonavam. Ao contrário,  o controle da sexualidade fazia-se presente mesmo 

no casamento. Segundo Araújo (2010) e Perrot (2008) ao casal, sobretudo à mulher, 

prescreviam-se comedimento no ato sexual. Nada de exageros no exercício. Nessa 

pensata, o homem devia tratar a esposa diferente do modo que trataria uma amante. As 

ardências, os fervores eram tacitamente desaconselhados, isso para não se dizer, 

reprovados. Quanto às expectativas nutridas para com o casal, prevaleciam: 
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Moderação, freio dos sentidos, controle da carne, era o que se esperava de 
ambos, pois o ato sexual não se destinava ao prazer, mas à procriação de 
filhos. Não que devesse ser evitado. Ao contrário, marido e mulher deviam 
empenhar-se no pagamento do “débito conjugal”, mas também aqui sob 
certas regras (ARAÚJO, 2010, p. 52). 
 

Como dizíamos, estas recomendações/prescrições se destinavam, de modo 

mais incisivo e particular à mulher, em função de ser ela vislumbrada como um ser 

insaciável, lascivo por natureza, portadora de um potencial ilimitado para o sexo e a 

luxúria. Ora, se isso era verdade – e era mesmo a “verdade” para as sociedades antigas e 

medievais – sensato era que ela fosse contida, domesticada pelo homem que, frente a ela 

e ao seu apetite sexual demasiado  corria riscos iminentes. O conjunto de sanções se 

aplicava até mesmo às posições adotadas no ato sexual. Araújo (2010) relata que havia 

um número expressivo de posições proibidas no coito. Em contraposição,   praticamente 

apenas uma delas era recomendada, concebida como “saudável” e livre da pecha da 

luxúria. A ideia em voga era a de que a cópula não devia ser motivada pelo prazer em si 

– razão considerada torpe – mas, pelo interesse na procriação – esse sim motivo nobre. 

 

2.2.2. O corpo (feminino) como objeto discursivo 
 

O corpo (humano) é, indefinidamente, um corpo social, portanto histórico. Fora 

disso, ele nada mais é/seria que matéria – viva, é verdade –, mas nem por isso provida 

de uma maior significação e/ou relevância; uma mera substância física amorfa. De fato, 

tudo aquilo que nos parece naturalmente essencial do corpo, toda a sua cadeia de 

significação, dos seus atributos funcionais aos componentes estéticos, nada mais são 

que falsas evidências forjadas mediante arranjos históricos firmados nos planos: 

cultural, político, econômico, mitológico, religioso e, sobretudo, discursivo.  

Nesses termos, o corpo, como outros construtos históricos, é instável, móvel, 

cambiante, tendo em vista que segue, inadvertidamente, a dinâmica das próprias 

relações sociais, em mutação constante.  

No que toca ao corpo feminino, aqui enfocado com desvelo especial, o que se 

constata, com base em Priore (2010), Araújo (2010) Weeks (2010), Butler (2003) e 

Matthews-Grieco (2008a) é que ele não foge a essa regra. Muito pelo contrário, 

qualquer um que se incline a investigar a história da mulher, seja em sua dimensão 

global, seja detendo-se à esfera do seu corpo, certamente, sem muita dificuldade, se dará 
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conta de que essa história foi, toda ela, construída  por discursos. Muitos discursos – é 

bem verdade – que pulularam de cantos e recantos os mais diversos possíveis.  

Com efeito, pela multiplicidade de discursos efetivamente produzidos, o que 

nos parece é que ele (o corpo feminino) mais que um objeto propenso ao discurso como 

tantos outros, foi convertido numa verdadeira fixação para a sociedade; um objeto que 

suscitou reações, pulsões, paixões, sentimentos, temores, aversões, amores, exercendo, 

de um modo ou de outro, um fascínio e uma curiosidade sem tamanho. O desejo de 

conhecê-lo, contudo, não se manifestou sozinho, antes, veio à tona acompanhado por 

uma ânsia de controle, de mando, notadamente masculina.  

A mobilização desses sentimentos pode ser percebida em cada fase da história, 

em cada código moral, em cada prescrição/descrição/sanção que a ela se abateu, como 

reflexo de uma intermitente vontade de saber quem de fato a mulher é, o que é o seu 

corpo, o que o constitui, para que ele serve, qual o seu potencial real. E foi assim, graças 

a essa vontade obsedante que o homem construiu os saberes que figura/ram como 

verdades históricas e inquestionáveis sobre o corpo feminino. 

Entretanto, necessário é dizer que, no processo de produção de 

saberes/verdades seja sobre o que for – e no caso aqui tomado do corpo feminino não é 

diferente – nenhuma  vontade de verdade, nenhum sentimento, mesmo que forte, 

persistente e irrefreável é suficiente. Essa vontade de verdade, de acordo com Foucault 

(2005a), precisa estar associada – e esteve no caso em questão – à instância do poder, 

posto que o poder seria o germe fundamental, cuja presença, indispensável, participa/ria 

diretamente da formação dos saberes, materializado nas relações travadas entre os 

saberes, entre os sujeitos que perseguem tais saberes e, sobretudo, entre as instâncias 

discursivas que encetam os discursos que respondem pela constituição destes saberes; 

instâncias também conhecidas como práticas discursivas (FOUCAULT, 2005a), que, 

uma vez inseridas no veio poder, fazem as vezes de tecelãs, costurando, em absoluto, os 

fios que compõem a gigantesca teia da Ordem do discurso social (FOUCAULT, 1998a). 

Em que pese a inegável validade da analítica do poder foucaultiana, sugerimos 

que, por ora, estabeleçamos uma transposição de suas máximas relativas ao poder de si 

e per si para as condizentes à relação erguida em torno do/no binômio corpo/ poder, 

também alvo das teses do autor. Essa pequena mudança de rumo possivelmente nos 

possibilitará uma maior aproximação dos termos que arregimentam essa relação.  

Para Foucault (1998b, 2004, 2009, 2010), o corpo foi historicamente 

constituído como um território a disciplinar. Assim, o desejo de governar o corpo estaria 
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presente em todas as épocas, da Antiguidade greco-romana aos dias atuais. Expressa 

tacitamente em discursos diversos, essa preocupação vem se entretecendo num 

movimento entre rupturas e continuidade.  

Nas sociedades clássicas, a estética da existência – procedimento endereçado 

ao cuidado de si – refletia a atenção para com o corpo. Implicando mais que o cuidado 

consigo mesmo, o cuidado de si, na era antiga, implicava o cuidado  com os outros, 

presentificados  e materializados na figura da pólis. A lógica da reciprocidade 

característica da ascese antiga, de acordo com Ortega (2003, 2005), convertia o corpo 

em via de acesso à transcendência e veículo de/para a promoção do bem comum. Assim 

sendo, “ocupar-se consigo [era o mesmo que] ocupar-se dos outros, colocando a justiça 

no centro mesmo do cuidado” (ORTEGA, 2005, p. 145). 

Já nas sociedades modernas, o corpo é transformado em alvo de adestramento e 

controle excessivo, exercidos tanto pelas técnicas de disciplinamento agendadas pelo 

complexo aparato institucional dessa era, como pelas práticas ascéticas contemporâneas 

(as práticas bioascéticas) que – valendo-se do processo de politização da vida (biopoder) 

de que são filhas – converteram o corpo no “lugar da moral, [no] seu fundamento último 

e matriz da identidade pessoal” (ORTEGA, 2003, p. 67, Grifo nosso).  

A propósito, a entrada na era moderna foi marcada por mudanças que alteraram 

substantivamente o cenário social. Nada passou incólume a isso: nem as relações 

públicas nem as privadas. A aparição e o súbito desenvolvimento do sistema capitalista 

obrigou a uma reconfiguração geral da economia, doravante aberta a mercados 

internacionais, praticamente abstraída  de fronteiras territoriais, pondo em tela um 

modelo de sociedade global, gerido por políticas de alcance mundial. Ante à nova 

realidade social, era preciso arar o terreno, preparar os indivíduos para de pronto 

adaptarem-se ao novo regime de trabalho, uma vez que a adesão destes era fundamental 

para o sucesso da empreitada. Ou seja, era preciso formar e instrumentar, um exército 

de trabalho apto e disposto a encarar as batalhas travadas em um sistema altamente 

competitivo, severo e ilimitado em suas ambições. E foi assim que o Capitalismo 

 
socializou um primeiro objeto que foi o corpo enquanto força de produção, 
força de trabalho. O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera 
simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com 
o corpo. Foi no biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo, 
investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma realidade bio-política. A 
medicina é uma estratégia bio-política (FOUCAULT, 1998b, p. 80). 
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O corpo, segundo o autor, está diretamente inserido no campo político, do que 

se infere que “as relações de poder têm alcance imediato sobre ele; elas o investem, o 

marcam, o supliciam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a cerimônia, exigem-lhe 

sinais” (FOUCAULT, 2009, p. 29). Com base nesse pressuposto, Foucault nos assevera 

da existência de uma tecnologia do corpo; tecnologia que não é/seria passível de 

localização específica, visto estar presente em diversas esferas do social, constituindo, 

antes, uma tecnologia “difusa, claro, raramente formulada em discursos contínuos e 

sistemáticos; [que] compõem-se muitas vezes de peças ou de pedaços; utiliza um 

material e processos sem relação entre si” (FOUCAULT, 2009, p. 29, Grifo nosso). 

Em sendo assim, seu formato se perfaz de uma microfísica do poder que 

responde pelo nome de poder disciplinar, posto em cena pelas instituições e aparelhos, 

estatais ou não. Estes, por seu turno, utilizam-na a fim de impor modos de agir aos 

indivíduos que se incidem, sobremaneira, impiedosamente, sobre os corpos, tendo em 

vista que “o principal objetivo do poder disciplinar era produzir um ser humano que 

pudesse ser tratado como um ‘corpo dócil’. Este corpo dócil deveria ser um corpo 

produtivo” (RABINOW & DREYFUS, 1995, p. 149). 

Ademais, a chave do poder disciplinar de que fala Foucault, reside, 

fundamentalmente, na constituição de um micropoder que principia sua atuação com o 

corpo, objeto alvejado, eleito e manipulado por Ciências modernas, como a fisiologia, a 

anatomia, a biologia, a medicina e a psiquiatria. Nessa perspectiva é que ganha sentido 

o argumento do autor, segundo o qual: “o controle da sociedade sobre os indivíduos não 

se opera simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o 

corpo. [Uma vez que] foi no biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo, 

investiu a sociedade capitalista” (FOUCAULT, 1998b, p. 80, Grifo nosso). 

Além do que, a sociedade moderna conta ainda com a Biossociabilidade e a 

cultura do ascetismo contemporâneo como “recursos” para viabilizar o controle dos 

sujeitos. Alimentadas e veiculadas pela medicina e pelo conjunto das biotecnologias 

recém-desenvolvidas, as práticas bioascéticas modernas fazem do corpo o objeto da 

autorreflexividade humana. A (falsa) sensação de autonomia que fornecem ao indivíduo 

são a arma mais poderosa de que dispõem para transformá-lo em algoz de si mesmo. A 

subjetivação que propõem, típica das atividades ascéticas como um todo, no final das 

contas, se converte em sujeição/assujeitamento de si/para si e de si/para os outros. Sobre 

as regras que norteiam esse tipo ascese (as bioasceses contemporâneas), relata-se que 

“trata-se da formação de um sujeito que se autocontrola e autogoverna. Uma 
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característica fundamental dessa atividade é a autoperitagem. O eu que se pericia tem no 

corpo e no ato de se periciar a fonte básica de sua identidade” (ORTEGA, 2003, p. 64).  

Por fim, convém acrescentar ainda que, para Foucault, o corpo não é uma 

entidade pré-definida, portadora de um sexo/gênero como querem as ciências ditas do 

corpo. Longe disso, o corpo é não sexuado, passando a sê-lo tão somente mediante a 

determinação de um discurso que baliza a ideia – e a conduz até as últimas 

consequências – de que o sexo é natural, essencial; o que significa que o corpo que 

conhecemos: classificado, sexualizado é efeito, e não origem do poder. Quer seja: 

 
O corpo está no centro de toda relação de poder. Mas o corpo das mulheres é 
o centro, de maneira imediata e específica. Sua aparência, sua beleza, suas 
formas, suas roupas, seus gestos, sua maneira de andar, de olhar, de falar e de 
rir (provocante, o riso não cai bem às mulheres, prefere-se que elas fiquem 
com as lágrimas) são o objeto de uma perpétua suspeita. Suspeita que visa o 
seu sexo, vulcão da terra (PERROT, 2005, p. 447). 

 

À guisa de ilustração, tomamos um dos aspectos mencionados na fala 

perrotiana: o da beleza feminina, como objeto de nossas próximas reflexões. 

 

2.2.3. A beleza do corpo feminino: um componente histórico de valor (discurso) 

 

A beleza foi/é, indefinidamente, um atributo de valor para as mulheres. Estar 

bem, ou melhor, apresentar-se bem/aparentar-se bem constituiu, desde sempre, uma 

prerrogativa feminina, uma obrigação mesmo por assim dizer. “Primeiro mandamento 

das mulheres: a beleza ‘seja bela e cale-se’ é o que se lhe impõe, desde a noite dos 

tempos talvez” (PERROT, 2008, p. 50). Mostrar-se bela, dos cabelos aos pés, incluindo-

se aí as vestimentas – rigorosamente examinadas se equivalentes aos padrões da época 

em termos não só de moda, como de moral –  constituíram ensinamentos aos quais 

tiveram acesso todas as mulheres, mesmo aquelas pertencentes às classes menos 

abastadas – respeitando-se, é claro, as devidas diferenças sociais.  

Tais ensinamentos eram-lhes proferidos ao longo de toda a existência das 

meninas-mulheres, mas se acentuavam quando elas estavam às portas da mocidade, ou 

como se dizia,  quando estavam se pondo moças, ocasião  em que seus corpos eram alvo 

de múltiplas transformações. Esse momento era tido crucial, pois se cria ter chegado o 

momento em que todos: pais, irmãos, padres, vizinhos e afins, deviam montar guarda 
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ininterrupta. Ao menor sinal de amadurecimento, o corpo da menina se transformava   

num corpo-alerta, pronto para ser, a qualquer momento, deflorado. 

Mas postergando por ora essa discussão da vigilância que se aplacava às 

mulheres quando às portas da adolescência, é lícito dizer que o corpo, em sua dimensão 

estética, assumia lugar central na determinação dos destinos das moças/mulheres. Dos 

atributos corpóreos dependia, em grande medida, a “sorte” feminina. Para casar-se ou 

para “desgraçar-se”, não importava,  “o corpo de uma mulher e sua eventual beleza 

sempre constituíram um capital fundamental, explorado no mercado do casamento ou 

no mercado do sexo comercial” (MATTHEWS-GRIECO, 2008b, p. 268). 

Fonte de inspiração e origem de perdição, o corpo feminino ganhou contornos 

díspares. Ora associado à candura, à leveza e à ternura; ora à irracionalidade, à 

insensatez e ao pecado, ele é, de todo modo, convertido em imagens; imagens que se 

espraiaram indiscriminadamente e povoaram o imaginário popular, erudito, artístico e 

científico.  Em síntese, “a mulher é, antes de tudo, uma imagem. Um rosto, um corpo, 

vestido ou nu. A mulher é feita de aparências” (PERROT, 2008, p. 49).  

No entanto, na medida em que representava um perigo constante à sociedade e 

a si mesma, sendo culpabilizada por toda sorte de infortúnio que se aplacava sobre si 

e/ou sobre outrem, a mulher (enquanto pessoa, entidade-sujeito) devia se manter 

isolada, cerrada, fosse sob a clausura do véu, do lar ou de qualquer outro artefato que 

lhe abrigasse longe dos olhares alheios (PERROT, 2008).  

A despeito do ideário de embelezamento feminino, é forçoso dizer que os 

padrões de beleza mudam ao sabor do tempo. Para constatar-se isso uma olhadela pelo 

retrovisor do passado é o bastante. Ao fazê-lo se aperceberá de quão diversos são os 

estilos de corpos, roupas e acessórios que estiveram em alta ao longo da história e de 

como eles são voláteis, efêmeros. A título de exemplificação, podem-se tomar os 

padrões de beleza vigentes no período da Renascença e nos dias atuais para se traçar um 

paralelo, haja vista a disparidade entre ambos. Enquanto na era renascentista o modelo 

de beleza idealizado era o da robustez, das silhuetas protuberantes, curvilíneas, vistosas 

e avantajadas, sobretudo para as mulheres, nos dia de hoje o paradigma é exatamente o 

oposto. O bonito agora é portar um corpo magro, esguio, seco. A propósito, o excerto 

que segue nos fornece um retrato fiel do protótipo de mulher cultuado na Renascença. 

 
Corpulência moderada, carne sólida, firme e branca, cor de um vermelho 
pálido, como a cor que resulta da mistura do leite com o sangue, ou de uma 
mistura de lírio com rosas; rosto gracioso, sem rugas, carnudo, bem feito, 
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branco como a neve, sem pêlo [...], a pele do ventre não deve ser flácida, nem 
o ventre caído, mas macio e de um contorno suave e fluente desde a maior 
saliência até o baixo ventre. As nádegas redondas, carnudas, de um braço 
níveo, firmes e arrebitadas, de modo algum caídas. A coxa grossa [...], o 
joelho carnudo e redondo. Pés pequenos, dedos delicados e belos cabelos 
(LANEYRIE-DAGEN apud ARASSE, 2008a, p. 553-554). 

 

 
Figura 1 – Banhista Loura – Óleo de Renoir (1881) 

 

Como se observa, a imagem da beleza fabricada para a mulher estava 

intimamente relacionada à ideia que se fazia dela à época, às representações construídas 

para ela, aos lugares reservados para sua ocupação. Na face, a mulher deveria 

transparecer ternura, candura e leveza, rememorando aspectos do que se dizia serem 

atributos da sua personalidade, sobretudo no que toca à sua sexualidade. As virgens, em 

especial, segundo Arasse (2008a), deviam portar essa aparência, percebida como forma 

de encantamento, como arma de que dispunham. Já no corpo prevalecia um padrão 

misto. A pele, da tonalidade à textura, reportava ao ideário da pureza, ao passo que o 

formato do corpo, na sua composição carnal propriamente dita, associava-se à imagem 

da concupiscência. O avantajamento de certos atributos tinha, na realidade, uma dupla 

função. Além de alimentar o imaginário social dos homens como objeto de fetiche 

sexual, a protuberância de certas partes do corpo feminino era vislumbrada como 

condição essencial ao desempenho do seu papel na reprodução. Os quadris largos, 

consoante os discursos da época, sinalizavam que a mulher seria uma boa reprodutora, 

“daria” uma excelente parideira; fator, portanto, empregado como critério para os 
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rapazes que estavam à cata de esposas promissoras. Os seios fartos, por seu turno, 

também eram vistos como indícios de que a mulher, além de eficiente reprodutora, seria 

uma boa mãe, provedora de suprimento natural (leite materno) para a sua prole.  

Com o passar do tempo esse modelo foi entrando em decadência até que teve  

sua derrocada com a entrada em cena da chamada Belle Époque  (SOHN 2008c). A 

partir daí instaura-se uma  verdadeira reviravolta nos padrões de beleza para mulheres e 

homens.  “O modelo do homem e da mulher magros e longilíneos predomina. Com a 

nudez do verão, é necessário [...] exibir músculos firmes. O recuo do pudor implica 

assim um novo trabalho sobre o corpo entre musculação e dietética incipiente (SOHN, 

2008c, p. 111). 

Considerada a época de ouro da beleza, a Belle Époque e todo o século XIX 

constituem um momento crucial não só para a história da beleza, do corpo, como da 

moda, do casamento e das relações de sexo/gênero em geral. Isso porque as mudanças 

que ela desencadeou afetaram profundamente todas essas áreas. Sohn (2008c) nos diz 

que o corpo sexuado, nos indos desse século, passa a ser objeto de cuidados atenciosos 

como jamais o fora antes em outros tempos. Somado ao aumento dos cuidados, há um 

recuo do pudor que acentua a possibilidade/necessidade de desnudamento dos corpos. A 

impetração de um novo regime de casamento, agora por amor, não mais (apenas) por 

conveniências, decorrente da influência do Romantismo, põe em pauta os jogos de 

sedução. Os indivíduos, doravante, são impelidos a atrair o outro, tendo como principal 

arma a sedução. Dentre os trunfos que têm em suas mangas, o primeiro e mais eficiente 

deles parece ser o físico, seus corpos.  

Nesse sentido, dá-se início uma verdadeira revolução dos pontos de vista em 

voga. O pudor privado se esvai e principia um tempo em que os corpos, especialmente 

os femininos, ficam progressivamente mais à mostra. As vestes se encurtam. Surgem os 

maiôs de banho, os shorts e, assim, as silhuetas vão se pondo à vista alheia, algo 

absolutamente impensado em outras épocas. A proeminência que ganha a aparência no 

século XIX fez, segundo Perrot (2008), que ela tenha  se transformado numa verdadeira 

coqueluche. Importância acentuada conferida às vestimentas, à limpeza do corpo e das 

roupas, aos traços do rosto, donde se tem uma fisionomia inelutavelmente em destaque. 

Nesse momento,  segundo a autora, cria-se que o exterior refletia o interior. Em razão 

disso, o corpo/aparência foram codificados, traduzidos em elementos morais – o que é 

perfeitamente concebível, tendo em vista a tendência higienista/médica em evidência na 
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época, marcada pelo apogeu da medicina e das ciências que tratam dos cuidados com o 

corpo, o ambiente e a higiene pública.  

Ademais, é nesse contexto que a nudez chega à esfera das relações íntimas 

(SOHN, 2008c). E, em sendo assim, a exibição dos corpos dos esposos não se dará mais 

às escuras como outrora. A exposição dos corpos passa a despertar sentimentos de 

insegurança e insatisfação para como a plástica do corpo. A esta altura, em que não se 

pode mais ocultar certas “falhas” corporais, a preocupação com a beleza física insurge 

com ímpeto total, sobretudo entre as mulheres. Tem-se início um processo múltiplo de 

audácia e peripécias para consecução da beleza corpórea. As mulheres não devem ser 

gordas, os homens, de preferência, devem apresentar-se esguios, porém musculosos. 

Esse processo, iniciado no século XIX está ainda em curso – e funcionando a pleno 

vapor – na contemporaneidade, relata Castro (2007), tendo em vista a notável ênfase 

dada aos cuidados que intentam aproximar os sujeitos dos padrões de beleza em voga.   

Embora endereçado a ambos os sexos, é notório como o ideário de beleza se 

incide preferencialmente sobre o universo feminino. Como é cediço, a mulher foi 

historicamente convocada a fazer “boa presença” da sua figura e isso se acentuou ainda 

mais  com a maximização da preocupação com o corpo em vigor na modernidade que 

misturou o culto ao corpo, o hedonismo e o narcisismo num só caldeirão: o da obsessão 

pela beleza. Acerca do peso diferencial das imposições de beleza, vejamos:  

 
As mulheres estetizam o corpo mais que os homens, pela roupa, maquiagem, 
adereços, esculpindo-os por exercícios físicos e dieta. Pela atividade física e 
o controle do corpo as mulheres constroem sua imagem, definindo, cada uma 
a sua maneira, a própria leitura de sua identidade (CASTRO, 2007, p. 102). 

 

Eternizado no universo das representações que compõem o imaginário social, o 

mito da beleza feminina migrou da esfera privada (do lar) para a esfera pública, externa 

(da rua). Essa mutação, segundo Garboggini (2003), se dá mediante um processo 

paradoxal, embargado pela modernidade, que reúne, a um só tempo e a cargo de um só 

objeto, o novo e o velho, caracterizando, assim, um movimento que divaga entre 

rupturas e permanências.  Os termos dessa trama podem ser explicitados, na ótica da 

autora, da seguinte forma: ao mesmo tempo em que instala novos imperativos de beleza 

para a mulher,  o ideário moderno deixa entrever o esforço por manter intactas antigas 

ideias, imagens, discursos que historicamente acercaram o território do corpo feminino 

e construíram a gama de representações sobre ele.  
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Muitos desses discursos não desapareceram, antes disso, ganharam fôlego 

novo, (re)aparecendo envoltos em outras capas, travestidos com outras vestes, agora 

ditas modernas. Graças à perpetuação dessa lógica é que, mesmo tendo transposto os 

muros do lar e se inserido no âmbito da vida pública, o sucesso da mulher permanece 

atrelado à sua beleza, ao seu corpo, visto que os imperativos que se voltam sobre a sua 

aparência física não cessa(ra)m de existir, pelo contrário, se complexificaram com a 

expansão do mercado dos cosméticos e das cirurgias plásticas (GARBOGGINI, 2003). 

A reflexão que segue parece condensar o que vimos discutindo: 

 
A mulher só obterá sucesso profissional e pessoal se for bonita e perfeita de 
acordo com os padrões estabelecidos pela mídia. A beleza passa a ser 
condição para que ela avance profissionalmente. Esse ideal de beleza 
determinado parece inatingível e faz com que as mulheres se sintam 
inseguras ou menos valorizadas (GARBOGGINI, 2003, p. 144). 
 

Consoante se argumenta, a  beleza feminina continua sendo, indubitavelmente, 

um objeto de extremo valor no mercado social; agora não mais funcionando apenas 

como passaporte de ingresso no casamento, mas figurando, inclusive, como capital 

simbólico do qual a mulher precisa se apropriar a fim de garantir a aquisição do “seu 

lugar ao sol”, no tão violentamente competitivo mercado de trabalho global. Agora, 

porém, ser bonita não é mais uma mera questão de natureza. Se a genética não 

contribuiu – e mesmo que o faça – para que a mulher tenha uma bela silhueta, basta 

recorrer  (e deve-se fazer isso, reza a política do “fique bela a qualquer custo” – a 

instrumentos artificiais para isso. Afinal de contas, com o sem-número de artefatos que 

se dispõe hoje para os cuidados com a beleza, atingir belas formas tornou-se uma 

questão de querer – e de poder, é claro – posto os altos custos dos tratamentos estéticos 

que vão de meros produtos cosméticos a cirurgias plásticas sofisticadas.  

Feito, modelado, talhado para aparecer, o corpo moderno, sobretudo o 

feminino, é alvo de admiração, veneração e adoração. É nessa ordem que o culto ao 

corpo, na modernidade, ganha caráter de espetáculo. Percebido como uma verdadeira 

obra de arte à qual se devota à contemplação, o corpo, a partir dos apelos de que lança 

mão a publicidade, a mídia, entre outros, se transformou, em matéria de espetáculo 

(CASTRO, 2007, FLAUSINO, 2002); espetáculo que alcança um público cada vez mais 

significativo, seja entre os que figuram na categoria de espectadores, seja entre os que 

ocupam o lugar de protagonistas nesse cenário exibicionista.  
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2.2.4. O corpo (feminino) medicalizado 

 

O advento da Ciência no século XVIII provocou uma verdadeira reviravolta na 

ordem social. Inicialmente concebida como (apenas) mais uma modalidade de saber, 

dentre as tantas que a sociedade já dispunha, ela foi, paulatinamente, se distanciando das 

demais em termos de destaque e credibilidade. Valendo-se principalmente do 

argumento de que seria um conhecimento legítimo, (o único)  realmente digno de crença 

em função de trabalhar com a empiria, a Ciência advogou para si um lugar particular, 

privilegiado no rol das instâncias de saber. E, graças a esses discursos e, sem dúvida, a 

excelente colocação que ocupa nas tramas de poder, galgou uma altíssima reputação; o 

que lhe possibilitou o gozo de uma notoriedade sem igual no cerne social e, em 

decorrência, o desbanque de outros saberes, relegados, doravante, a postos secundários.  

Além do que, não demorou em que a Ciência, que deu seus primeiros passos 

um tanto timidamente, expandisse seu raio de atenção/ação. Logo ela tratou de se 

ramificar  e aplacar, quase que em absoluto, todas as áreas de conhecimento. Assim, 

importa dizer que o seu nascimento marca o início de uma nova era, por assim dizer, 

caracterizada pela busca humana do/pelo conhecimento. Conhecer, desvendar, se 

apropriar e dominar os segredos da terra e dos céus; da natureza – morta ou viva; das 

forças que movem o universo, as causalidades e consequências; e, por fim, se apoderar 

dos mistérios que o homem abriga em sua dualidade constitutiva corpo/alma, a fim de, 

com isso e em função disso, se assenhorear dos destinos da humanidade,  eram os 

objetivos que impulsionavam – e, resguardando algumas sutis diferenças, ainda 

impulsionam – o fazer/saber/poder científico. 

Dentre as questões que integraram a agenda de preocupações da Ciência, o 

corpo ocupa lugar de destaque. A ânsia por entender o funcionamento dessa complexa e 

grandiosa máquina humana, composta por minuciosas engrenagens, exercera, a exemplo 

do que ocorrera com outras modalidades de saber, total fascínio sobre as ciências. O 

processo de ramificação porque passaram as ciências ditas biomédicas dedicadas ao 

estudo do corpo são a prova cabal disso. Todas elas lançaram mão de uma série de 

recursos para chegar ao corpo, para se aproximar, o máximo possível, da “sua verdade”. 

Ou melhor, cada uma a seu modo e a soma de todas, formularam  as “verdades” do/para 

o corpo; verdades que passaram a figurar como absolutas e irrefutáveis. Verdades 

extraídas mediante altíssimos investimentos aplicados em tecnologia de ponta. 

Investimentos que mobilizaram muitos outros setores da sociedade, como a indústria 
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eletrônica e magnética que, para atender as necessidades da medicina e afins, 

concentrou seus esforços na pesquisa e no desenvolvimento de equipamentos devotados 

ao vislumbramento interior do corpo. Foi assim que, segundo Courtine (2008), uma 

verdadeira parafernália maquínica foi construída visando esquadrinhar, mapear, flagrar 

o corpo humano  em ação, no seu dia-a-dia, fosse em estado são, fosse convalescente.  

Com base nessa realidade, a história do corpo – sobretudo no século XX 

quando a tecnologia já está bastante avançada – se perfaz numa história de invasão. É 

nesse momento que o corpo é, inigualavelmente visitado, tomado, dominado, virado às 

avessas e, sem consentimento, apresentado. Nos termos courtineanos,  

 
jamais o organismo foi tão penetrado antes como vai sê-lo pelas tecnologias 
de visualização médica, jamais o corpo íntimo, sexuado, conheceu uma 
superexposição tão obsessiva, jamais as imagens da brutalidade sofridas pelo 
corpo na guerra e nos campos de concentração tiveram equivalente em nossa 
cultura visual, jamais os espetáculos de que foi objeto se aproximaram das 
reviravoltas que a pintura, a fotografia, o cinema contemporâneo vão trazer à 
sua imagem (COURTINE, 2008, p. 10-11). 

 

Mas, abandonando por ora as questões relativas à historicidade da Ciência, 

convém, a essa altura, tocarmos no ponto específico da relação estabelecida entre a 

ciência e a mulher, ou, para sermos mais precisos, entre a ciência e o corpo (feminino).  

Inicialmente, é preciso dizer que o discurso científico, todo ele, trilhou, 

incondicionalmente, um mesmo caminho. Independentemente se oriundo da Medicina, 

da Biologia ou da Anatomia – ciências que investigam o corpo e suas funções – os 

dizeres, as explicações, possuíam, essencialmente, o mesmo teor, o mesmo conteúdo.  

Além da coincidência na abordagem, mais curioso ainda é o fato de que tais discursos, 

longe de porem à prova antigas ideias – calcadas, muitas delas, no senso comum, que 

creditavam a condição desfavorável da mulher à sua estrutura natural, disposta em pé de 

desigualdade em relação  a do homem – ratificaram-nas. O atestado da Ciência, 

portanto, parece ser o que faltava – se é que ainda faltava algo – para que não restasse a 

menor dúvida de que a mulher  é, não só anatomo-fisiologicamente diferente do 

homem, como se dizia, como é/está, por desígnio involuntário, muito aquém daquele.  

Para além disso, a invenção das ciências – sobretudo as médicas – concedeu 

um estatuto científico ao corpo e à sexualidade feminina e, em decorrência à masculina, 

convertendo o saber em sexo; conversão feita não com base numa ruptura ante a antigas 

proposições sobre as funções femininas/masculinas, mas, numa atitude de aceitação 

tácita, performada em favor de tais postulados.  
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Assim, enfatizando por um lado as potencialidades masculinas  e por outro as 

fragilidades femininas, o discurso médico dos séculos XIX e XX, longe de ser 

imparcial, como se arroga, constitui um discurso misógino, sexista; um discurso que 

ressalta a dissimetria entre as – supostas – superioridade masculina/inferioridade 

feminina, explicada em termos anatômicos. 

 
A medicina traduzia então as suas poucas descobertas sobre a natureza 
feminina, em juízos fortemente misóginos e desconfiados em relação às 
funções do corpo da mulher [...]. Os médicos reforçavam tão somente a ideia 
de que o estatuto biológico da mulher (parir e procriar) estaria ligado a um 
outro, moral e metafísico: ser mãe, frágil e submissa, ter bons sentimentos etc 
(PRIORE, 2010, p. 83). 

 

A medicina tinha como interesse basilar a reprodução. Em função disso, seus 

esforços confluíram no sentido de apresentar o corpo feminino como um elemento 

estreitamente vinculado à procriação. Exposta em termos demoníacos, a natureza 

feminina foi explicada com base nesse argumento. Dizia-se que ela era portadora de um 

furor sexual terrível e que dos órgãos genitais femininos adviriam doenças, como a 

melancolia e a histeria que teriam como única cura/saída a procriação (PRIORE, 2010). 

Em face disso, cria-se que a reprodução conteria os arranques do útero – monstro 

traiçoeiro e perigoso. À guisa de informação, tributava-se ao útero a condição 

determinante no estado de saúde/doença da mulher. Ademais, era verdade fiada pela 

Medicina que a mulher não desempenhava um papel tão relevante na copulação, haja 

vista fazer as vezes apenas de receptáculo, abrigo do sêmen masculino e, a posteriori, 

do feto.  Nesse sentido, o líquido do homem (sêmen) era o único dotado de vida.  

No que se refere à histeria, ela surge nos anos finais do século XVIII, conforme 

Engel (2010), como uma doença mental da mulher, associada  à sua afetividade e 

sexualidade. A hipocondria seria o equivalente a essa patologia no homem, uma espécie 

de histeria masculina, porém era ela bem menos badalada que a “loucura” da mulher 

fogosa. A incidência de casos entre as mulheres, segundo relatos médicos, é muito 

maior que entre os homens, o que faz com que todas as atenções se voltem para o corpo 

feminino, lugar arriscado. Defendia-se que o corpo feminino, por sua anatomia, estaria 

infinitamente mais suscetível à entrada deste mal. Para se ter uma ideia das proporções 

que a histeria tomou nessa época, basta centrar-se na figura do útero, visto como animal 

ruidoso, independente do resto do corpo, dotado de vida própria. Em momento posterior 

se pensou que o centro da histeria não seria o útero, mas o cérebro. Ainda assim não 
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deixou de se associar essa moléstia à sexualidade da mulher, já que o útero, mesmo 

nessas circunstâncias, era considerado o regente de todo o corpo, inclusive do cérebro. 

Aliás, essas crenças que davam supremacia e poderes absolutos ao útero foram um forte 

argumento empregado para justificar a suposta irracionalidade feminina, bem como sua 

propensão à emotividade. A histeria, na descrição engeliana,  

 
Tratava-se, portanto, de um tipo de vesânia (distúrbio mental) profundamente 
vinculado à sexualidade. Crença reafirmada na alusão ao período 
compreendido entre a puberdade e a menopausa, ou seja, nos limites fixados 
pelo médico entre o início e o fim da vida sexual da mulher, como o mais 
propício ao aparecimento e agravamento dos ataques histéricos (ENGEL, 
2010, p. 43). 

 

Ancorada nessas prerrogativas, a mulher histérica era vislumbrada como 

perigosa e geniosa. E, como portadora de uma mazela de difícil controle até mesmo pelo 

médico, detentor de todo o saber necessário, recomendava-se que se mantivesse dela 

certa distância. Dava-se fé que a causa da histeria residia, fundamentalmente, na não 

satisfação dos instintos sexuais femininos. Em virtude disso, pregava-se o casamento 

como uma medida de urgência, capaz de amenizar, ou no limite, sanar sua situação.  

Na verdade, partia-se para o tudo ou nada. Das duas uma: ou a mulher se livrava desse 

mal para sempre ou, caso seu “fogo” não fosse apagado, se arruinaria de uma vez por 

todas, pois “o casamento poderia promover a cura ou a melhora das histéricas, mas 

poderia também contribuir para o agravamento da moléstia” (ENGEL, 2010, p. 356). 

Ademais, as mulheres histéricas eram consideradas incapazes de assumir as 

funções de esposa e, caso a fizessem se revelariam péssimas donas-de-casa; isso 

dificultava e muito a vida das moças acometidas desse mal que penavam para encontrar 

rapazes dispostos a ofertar-lhes matrimônio. 

Aos poucos, porém, a histeria passou a assumir duas formas: a da frieza genital 

e a da euforia voluptuosa, frenética, convulsiva. Chegou a se pensar também, que a 

histeria estaria relacionada ao fanatismo religioso, algo que, por isso mesmo, devia ser 

evitado (ENGEL, 2010). Acerca da relação histeria/religiosidade, dizia um famoso 

psiquiatra brasileiro do século passado, o Dr. Henrique Roxo: 

 
A doente olha para a imagem de Jesus e nela não vê Jesus e sim o homem. E, 
como as formas deste são belas, ela se extasia na sua contemplação erótica. 
Adora o aspecto viril de Jesus e, dentro em pouco, a sua imaginação faz com 
que se sinta possuída por ele, com que se deleite em sonhos lúbricos (ROXO 
apud ENGEL, 2010, p. 348). 
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Embora se diga que ciência e religião são rivais inconciliáveis, incapazes de se 

darem as mãos  e que  seja verdade que, no caso da história do corpo feminino, a 

medicina tenha destronado a Igreja do seu posto absoluto – substituindo muitos dos seus 

dogmas, como os relativos à doutrina da carne, por descobertas de teor empírico – não 

há como não reconhecer a presença, mesmo que sutil, do moralismo cristão no discurso 

proferido pela Ciência.  É para isso que nos alerta Seixas (1998). Para a autora, a prova 

da veracidade desse argumento reside na forma com que a medicina concebia a 

sexualidade feminina. Não negada, mas relegada à esfera do lar, à obediência e posta a 

serviço da reprodução. Isso mesmo, “o discurso médico só enxergava a vocação 

biológica das mulheres” (PRIORE, 2010, p. 87). Nesse ideário a maternidade 

 
era vista como a verdadeira essência da mulher, inscrita em sua própria 
natureza. Somente através da maternidade a mulher poderia curar-se e 
redimir-se dos desvios que, concebidos ao mesmo tempo como causa e efeito 
da doença, lançavam-na, muitas vezes, nos lados do pecado. Mas, para a 
mulher que não quisesse ou não pudesse realizá-la – aos olhos do médico, um 
ser físico, moral ou psiquicamente incapaz – não haveria solução e ela 
acabaria, cedo ou tarde, afogada nas águas turvas da insanidade (ENGEL, 
2010, p. 338). 

 

Para além disso, a influência dos dogmas religiosos sobre o saber médico pode 

ser percebido no tratamento que a medicina dispensa a outras questões. A começar pela 

maneira com que ela concebe a mulher, cuja descrição remete, inadvertidamente, a 

imagens contidas na bíblia. Para a ciência, a mulher é representada como um ser misto, 

que agrega elementos do sagrado e do profano; da bondade e da maldade, da pureza e 

do pecado, da calmaria e da tormenta, da tenuidade e da luxúria.  E, mesmo com todas 

as investidas da medicina e das ciências afins, não foi possível desvelar todos os 

mistérios que habitam o corpo da mulher, fonte do bem e do mal.  

Uma vez idealizada como um ser moralmente perigoso, portador de uma 

sexualidade doentia, demoníaca, indomável, a mulher deveria ter seus instintos contidos 

– e nisso se detecta mais uma semelhança entre os discursos médico e religioso: a 

contenção sexual feminina. A histeria, conforme se relata, teria sido uma das invenções 

aventadas pela medicina a fim de melhor controlar os ímpetos sexuais femininos.  

Na verdade, a (profunda) sexualização da  mulher é uma das estratégias 

empregadas no processo de medicalização do corpo/sexo feminino.  Nesse processo a 

mulher  que “é identificada com o seu sexo, que a absorve e a impregna completamente 
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[...] se confunde com seu sexo e se reduz a ele, que marca sua função na família e seu 

lugar na sociedade” (PERROT, 2008, p. 64). 

Assim, a história do corpo feminino no século XX se resume a história de um 

corpo excessivamente medicalizado. Além de medicar, promover a cura e o bem-estar, a 

medicina tornou-se um guia que orienta as vidas das pessoas em suas diversas 

esferas/direções. “Ela promulga regras de comportamento, censura os prazeres, 

aprisiona o cotidiano em uma rede de recomendações” (MOULIN, 2008c, p. 15).  

A psiquiatria, área do saber desenvolvida praticamente em paralelo à  

medicina, também emitiu sua opinião sobre o corpo feminino, expressa no conjunto 

significativo de suas  produções, veiculadas desde a Antiguidade. Na ótica psiquiátrica, 

a mulher era mais propensa às patologias mentais do que o homem, em função da sua 

própria natureza, da essência do seu corpo. Amparado nisso, elabora-se e dissemina-se 

um discurso que associa processos fisiológicos vivenciados em etapas da vida da 

mulher, como a menstruação e a menopausa, a doenças e  anomalias, como se seu corpo 

fosse dotado de caracteres perigosos tanto ao seu bem-estar quanto ao dos que a cercam.  

De acordo com Engel (2010), para os psiquiatras do final do século XIX e de  

meados do século XX, o corpo feminino era vislumbrado como um corpo 

eminentemente tendente à loucura; um corpo atônito, aturdido, perplexo. “Lugar de 

ambiguidade e espaço por excelência da loucura, o corpo e a sexualidade feminina, 

inspirariam grande temor aos médicos e aos alienistas, constituindo-se em alvo 

prioritário das intervenções normalizadoras da medicina e da psiquiatria” (ENGEL, 

2010, p. 333).  Era consenso entre os especialistas da alma humana o pensamento de 

que a mulher carregaria em seu organismo os germes que a predisporiam às patologias 

mentais, diferentemente do homem, isento dessa condição por sua constituição 

orgânica. A vinculação da loucura à fisiologia feminina é comprovada pelos tratamentos 

psiquiátricos da época, inclinados, muitos deles, à genitália da mulher. Terapias 

torturantes, como colocação de gelo na vagina, extirpações do clitóris e cirurgias 

ginecológicas eram comuns em hospitais asilares, consoante Engel (2010).  

Fosse por causa dos dizeres/saberes da medicina, fosse pelos da psiquiatria, a 

sexualidade feminina era, inadvertidamente, objeto de polêmica, principalmente no que 

respeita à questão do prazer. Uns entendiam que a mulher não era devotada ao prazer e 

que o desejo seria sintoma de anomalia, patologia, chamado por alguns de ninfomania. 

Esta era a opinião mais aceita encetada por especialistas renomados. A negação do 

prazer feminino se assentava, sobremaneira, no argumento da procriação. Os que 
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empunhavam essa bandeira diziam que maternidade e prazer constituíam atividades 

inconciliáveis, uma vez que o frenesi do sexo realizado sem medida e sem cautela, 

motivado por impulsos sexuais ardorosos, anularia o potencial reprodutivo da mulher. 

Valendo-se dessa prerrogativa, os partidários dessa posição arrogavam para si a 

posição de defensores da vida humana, da perpetuação da espécie, demarcando uma 

dupla e paradoxal identificação: com a Ciência, instância primeira a qual estavam 

filiados; e com a religião, “rival” pretensamente mais algoz do fazer científico. A  

recusa ao prazer/desejo femininos, fundava-se no “princípio de que, por natureza, na 

mulher, o instinto materno anulava o instinto sexual e, consequentemente, aquela que 

sentisse desejo ou prazer sexual seria, inevitavelmente anormal” (ENGEL, 2010, p. 

340). 

Mais do que uma mera recusa à concessão dos “direitos” sexuais femininos, 

essa atitude traduz, como afirmou  Foucault (2010), uma rejeição explícita à ideia de 

que ser a mulher um sujeito do desejo/prazer; ideia essa temida e ocultada a todo preço 

pela hipótese repressiva que baliza a história da sexualidade ocidental.  

Voltando ao tópico inicial dessa discussão, importa acrescentar que, apesar de 

dominante, a recusa ao prazer feminino não era consensual entre os estudiosos. 

Conforme aferição de Engel (2010), havia aqueles que, por sua vez, defendiam que a 

mulher deveria e poderia sentir prazer, tendo em vista que, ao contrário do que rezava a 

corrente oposta, a maternidade não anularia o direito ao prazer e ao desejo da mulher. A 

aparição desse pensamento se deveu, em grande medida, aos resultados de pesquisas 

empíricas realizadas nas décadas finais do século XIX que revelaram, dentre outras 

coisas, que a mulher, ao contrário do que se supunha, não era anestesiada para o sexo; 

longe disso, apontaram os dados que, a exemplo do homem, a mulher também era/é um 

ser desejante e, por conseguinte, passível de sentir prazer. E mais: que isso não 

atrapalha em nada o desempenho de sua função materna.  

Todavia, nem mesmo a entrada em cena dessa corrente de pensamento, 

abraçada por um número substantivo de médicos e psiquiatras, conseguiu barrar a onda 

histérica que se incidiu sobre as mulheres nos dois últimos séculos. Muito pelo 

contrário, Engel (2010) nos faz saber que, quanto mais adiantadas as ciências médicas, 

mais a associação mulher/fragilidade fisiológica/doença mental se consolidou e confluiu 

para ganhar ares de verdade indissolúvel nos interstícios do saber médico, espraiando-

se, de quebra, por todo o tecido que envolve o ideário social. Em outras palavras: 
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As conquistas e sofisticações da psiquiatria na passagem do século XIX para 
o século XX, longe de questionarem a associação entre mulher e histeria, 
aprofundaram-na, conferindo-lhe status de verdade científica. Ainda por 
muito tempo, as palavras impetuosas do psiquiatra francês Ulysse Trélat, 
discípulo de Esquirol, continuariam a ecoar dentro e fora do mundo 
acadêmico e científico: “Toda mulher é feita para sentir, e sentir é quase 
histeria” (ENGEL, 2010, p. 357). 

 

Nessa perspectiva, como já dizia Priore (2010), é fato consumado, público e 

notório que as ciências médicas constituíram, todas elas, um saber sobre o corpo (no 

caso do feminino)  profundamente misógino; um saber sustentado em parâmetros de 

valores assimétricos, desiguais, equívocos. E foi com base nesses pilares que elas 

fizeram ecoar, em uníssono e bom tom, uma voz irrefreável e impiedosa, descritiva e 

determinante do papel predefinido da mulher no mundo do destino que a espera.  

A razão que explica o fato de a ciência ter se tornado a detentora do poder de 

dispor sobre a vida da mulher, se deve, segundo a autora, a uma acentuada ignorância 

sobre o corpo feminino, historicamente explanado, constituído com base em 

pressuposições infundadas, muitas delas até ilógicas e irracionais, respaldadas em 

crenças e/ou mitos fabulosos.  

Assim sendo, alega a pesquisadora, “o desconhecimento anatômico, a 

ignorância fisiológica e as fantasias sobre o corpo feminino acabavam abrindo espaço 

para que a ciência médica construísse um saber masculino e um discurso de 

desconfiança em relação à mulher” (PRIORE, 2010, p. 84). Sem dúvida este argumento 

é pertinente, tendo em vista os termos sobre os quais se erige a relação (sexual/de 

gênero) homem/mulher.  

A bem da verdade, não há novidade na constatação prioriana, compartilhada 

por Weeks para quem: “o modelo dominante de sexualidade é o masculino. Os homens 

são os agentes sexuais ativos; as mulheres, por causa de seus corpos altamente 

sexualizados, ou apesar disso, eram vistos como meramente reativas, ‘despertadas para 

a vida’ pelos homens” (WEEKS, 2010, p. 41).  Afinal de contas, se a sexualidade 

feminina foi alvo de um adestramento pontual e impiedoso pelo qual respondem 

instituições de toda sorte, incluindo-se até mesmo a instância cultural e moral, dotadas, 

todas elas, de poder – poder masculino, os “padrões de sexualidade feminina são, 

inescapavelmente, um produto do poder dos homens para definir o que é necessário e 

desejável – um  poder historicamente enraizado” (WEEKS, 2010, p. 56).  
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2.3. A prática discursiva midiática e a construção histórica do sujeito da 

sexualidade feminina 

 

Ao seguir o percurso trilhado pela mulher ao longo dos tempos vimos que ele 

foi marcado por um sem-número de injunções, que se sucederam, uma a uma, com 

ímpeto e loquacidade irretocáveis, resultando na sua anulação enquanto sujeito da 

história e para a História. Na esfera da sexualidade – de longe uma das mais afetadas 

pelo conjunto de prescrições imputadas à mulher – é evidente o apagamento do seu 

lugar de sujeito dos Anais da História. Apagamento duradouro, é verdade, mas que, 

contrariando as expectativas, alimentadas com base nos fatos, não tem caráter perpétuo 

– pelo menos não nos moldes em que se deu no passado. 

 A história do presente, da qual somos duplamente sujeitos (sujeitos a e sujeitos 

de/da), nos sugere que estamos na iminência de uma reviravolta. Reviravolta tal que, se 

realizada em efetivo, poderia mudar para sempre os rumos da história da sexualidade e, 

principalmente, da história do sujeito feminino. Este, conforme se supõe, estaria sendo  

trazido à cena, na condição de sujeito mesmo, de protagonista, não mais assumindo o 

lugar de mero coadjuvante como outrora. 

Entretanto, esta nova que ora se insinua e que parece estar em vias de se 

concretizar, ensaiando seus passos – com certa desinibição e frequência – nos dias 

atuais, por parte de segmentos discursivos, responsáveis pela (re)produção e propagação 

de valores e verdades, que se convertem, quase que em absoluto, em referenciais sociais 

de peso, como a mídia, não passa, ao que  tudo indica, de um truque, uma falácia 

engenhosamente montada.  

A instância midiática, além de encarnar uma prática discursiva heterogênea e 

plural (GREGOLIN, 2003), que agrega e contempla discursos oriundos de lugares 

sociais variados, caracterizando-se como uma ínfima (re)contadora de histórias, tem 

revelado, segundo nossa percepção, um grande interesse em mostrar-se disposta a 

(re)contar a história da sexualidade, sobretudo a feminina.  

Na versão contemporânea, diferentemente da antiga, nossa conhecida de longa 

data, a mulher é disposta – ou melhor, parece ser – numa nova distribuição de papeis, 

donde passa a ocupar um lugar inusitado, o de sujeito do desejo.  Como e a partir de que 

elementos a mídia forja a ilusão de restituição do lugar de sujeito da sexualidade à 

mulher é o que investigaremos doravante. 
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2.3.1. A (suposta) restituição do lugar de sujeito da sexualidade à mulher pela 

mídia 

 

A mídia é, inquestionavelmente, uma das instâncias discursivas de maior 

destaque da contemporaneidade e, como tal, exerce influência decisiva sobre a vida em 

sociedade. Sua função extrapola em muito os limites da informação e do divertimento, 

tendo em vista que dela emanam discursos gestados sobre os mais diversos assuntos em 

evidência no universo social.   

Diante dos fatos, somos levados a, juntamente com Gregolin (2003, 2007) e 

Navarro-Barbosa (2004, 2010), conceber a mídia como uma Prática discursiva 

moderna, respeitando a definição elaborada e sugerida na Arqueologia foucaultiana para 

uma prática discursiva (FOUCAULT, 2005a).  

Muitas – quiçá a maioria – das representações que compõem o nosso 

imaginário simbólico são/foram forjadas nas/pelas lentes/letras da mídia, de modo que 

não há como negar seu papel frente à “construção do real”. Mediante sua prática ela vai, 

cuidadosamente, tecendo os fios de uma intricada rede de imagens e sentidos aos quais 

se atrelam as coisas, as ideias, os sujeitos, as “verdades”. Sua voz, toda ela revestida de 

uma notável força perlocucionária, interfere massivamente nos modos de 

ser/estar/sentir/pensar o mundo; pontua atributos, determina posturas, dita 

comportamentos, aos quais devem corresponder os indivíduos. Em síntese, mais que 

informar, a mídia (en)forma os sujeitos e a realidade seguindo critérios erigidos sob o 

crivo de uma Ordem do olhar nada imparcial.  

Ora, assim como há uma Ordem do discurso, como quer Foucault (1998a), que 

controla, com mãos de ferro, o regime de enunciabilidade, há também,  segundo 

Sargentini (2010), uma Ordem do olhar; Ordem da qual se servem as instâncias 

discursivas quando da execução de seu trabalho de (re)produção dos discursos com 

vistas a promover os efeitos de sentido desejados e possíveis. Essa proposição se 

sustenta na ideia de que, quando se diz algo, necessariamente, silenciam-se outros 

dizeres; disso resulta a necessidade premente de ter que se considerar o discurso como 

um ato político, resultante de uma escolha, de uma tomada de partido, de uma filiação 

discursiva, como quer Foucault (2005a). Cada prática discursiva é guiada por regras que 

a delimita em sua particularidade. Tais práticas respondem pelo estabelecimento dos 

objetos sob os quais é lícito falar, na medida em que, com suas regras, possibilitam a 

aparição dos objetos e põem à mesa as condições de enunciabilidade acerca destes. 
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  Além disso, vale a pena lembrar que os textos que circulam numa dada época 

materializam (apenas) os efeitos possíveis de enunciação/realização, de modo que o 

jogo do fala/cala é encetado pelas instâncias produtoras de discurso a partir de dois 

termos básicos, a saber, “silêncio e exposição [que] são duas estratégias que controlam 

os sentido e as verdades” (GREGOLIN, 2007, p. 15, Grifo nosso). 

Ainda a este despeito, é oportuno expormos o pensamento de Foucault (2005a), 

segundo o qual os saberes nada mais são que verdades parciais, vigoráveis em épocas 

determinadas, consoante condições específicas, inexistindo, assim, enquanto essências 

e/ou verdades absolutas. Sob essa lógica, o discurso midiático, precisa/ria ser concebido 

da seguinte forma: como um discurso que constrói verdades sempre parciais e relativas; 

jamais, em hipótese alguma, absolutas.  

Além do que, é importante estar atento ao fato de que cada época produz os 

discursos, as práticas que determinam os comportamentos; discursos que figuram como 

acontecimentos – onde problemáticas como as das subjetividades assumem o status de 

acontecimento, sobretudo nas/pelas malhas midiáticas. As práticas discursivas 

midiáticas contemporâneas, de fato, respondem pela elevação de muitas questões ao 

posto de acontecimento discursivo, conforme teorizado por Foucault (2005a).  

A acontecimentalização,  ao que tudo indica, é uma atividade característica da 

mídia. Vez por outra, ela costuma aludir com insistência a alguns assuntos. A colocação 

em discurso de temas, em geral polêmicos e correlacionados a vida dos sujeitos,  

promove amplos embates de opiniões e a assunção de posicionamentos, convergentes 

ou discordantes que, no final das contas, indicam e refletem as formas de 

relacionamento da sociedade para com ela mesma. Assim sendo, inserida na teia de 

poderes que têm como finalidade-base (re)compor/(re)formular os modos de vislumbrar, 

ser, vivenciar e estar sujeito no/ao mundo pós-moderno, a mídia “se constitui em um 

espaço institucional para a irrupção  de acontecimentos discursivos, para as 

transformações e para os deslocamentos das práticas discursivas” (NAVARRO-

BARBOSA, 2004, p. 120).   

É isso o que se tem observado, por exemplo, com relação à questão da 

sexualidade, alçada à condição de acontecimento, especialmente pela mídia, de uns anos 

para cá. A coletânea intitulada História da sexualidade foucaultiana foi movida, em 

parte, por esta razão.  A inquietação e insatisfação diante das explicações aventadas para 

dar conta da intrépida e incongruente história da sexualidade narrada pelo Ocidente 

moderno impulsionaram o autor a investigar os termos que dão respaldo a esse conjunto 
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de verdades. Na oportunidade, Foucault se apercebe de que tal história estava ancorada 

em uma intempestiva hipótese – impiedosamente repressiva, que dispunha a 

sexualidade como objeto de tabu e de sanção; hipótese sustentada  por um dispositivo 

complexo e de múltipla ação, o dispositivo da sexualidade, que atingiu a todos sem 

exceção, determinando nossas identificações, nossas preferências, nossos princípios 

éticos e morais e nossas relações (inter e intra) pessoais.  

Contudo, embora ainda esteja inacabada, inconclusa – como toda e qualquer 

modalidade a que é dada a condição de conhecer-se, de saber-se – a questão da 

sexualidade, em âmbito geral, não é o que nos move aqui propriamente. Na verdade, 

nosso interesse reside em uma das nuances dessa problemática, a da sexualidade 

feminina, que a nosso ver, representa uma parcela importantíssima na/da trajetória 

histórica da sexualidade humana.   

Pois bem, um olhar de revés pelo retrovisor do tempo é suficiente para nos 

apercebermos de que a história da sexualidade feminina carrega marcas de privações, 

silenciamentos e apagamentos. Sempre relatada por outrem – indivíduos do sexo oposto 

– essa narrativa dá conta de uma história para quem o lugar do sujeito (desejante) 

encontrou-se vazio. Impossibilitada, proibida de viver a sexualidade, a mulher foi 

excluída da cena principal. Impelida a assumir um papel marginal, o de provedora do 

prazer alheio – masculino – a mulher teve seu direito de viver sua sexualidade, de senti-

la, de aprazer-se com ela, vetado. Ora deslibidinada e transformada em santa, ora 

histericizada e convertida em demônio, a mulher teve sua imagem completamente 

vinculada à sexualidade, embora, paradoxalmente, tenha lhe sido negado o gozo da 

condição de sujeito do desejo.  

De fato, essa foi a história oficial, relatada em uníssono, por vozes oriundas dos 

mais diversos espaços; vozes ecoadas, inclusive pela mídia que, com seus muitos 

dispositivos de que dispõe, foi responsável pela propagação dessa história pelo mundo 

afora, com notável fôlego. 

No entanto, surpreendentemente, de algum tempo para cá, mais precisamente 

em torno de duas, três décadas para cá, essa história parece ter sofrido uma guinada – 

senão total – no mínimo, considerável. Essa guinada pode ser observada nos discursos 

postos em circulação nesse período sobre mulher e sexualidade; discursos encetados 

principalmente pela mídia que, ao que nos parece, está encabeçando esse movimento 

que se destaca, sobremaneira, pela aparente inserção do sujeito feminino no rol da 

história da sexualidade, dispondo-o a assunção do papel de sujeito desejante. A 
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pretensão desse movimento, ao que indicam os fatos, consiste em deixar transparecer 

que está em curso a produção de uma nova história da sexualidade feminina, alicerçada 

agora, em parâmetros distintos dos que balizaram a narrativa “original”. 

Embora não seja nossa intenção desdenhar daqueles que centram suas atenções 

em explicações – buscadas a todo custo, sob a alegação de conterem as chaves para os 

enigmas que se investiga – assumimos, esmerados no exemplo de Foucault (2005a), 

uma postura arqueogenealógica, segundo a qual a preocupação basilar não se assenta 

no por que das coisas, mas no como as coisas ocorrem.  

Nesse sentido, não nos interessa saber as razões que movem essas mudanças, 

que levaram a mídia a forjar  a reescrita dessa história a partir de uma nova roupagem 

dos discursos, mas, como, baseada em que elementos/argumentos, ela supõe essa 

(re)invenção. 

A observância do discurso veiculado pela mídia a esse respeito na atualidade 

nos possibilita o vislumbre de que uma forte tendência está em curso. O corpo feminino 

–  histórica e incansavelmente – usado e abusado – pela mídia se transforma: ora em 

corpo-mercadoria, não mais corpo-pessoa, mas corpo para o outro; ora em corpo-prazer, 

corpo de si para si, objeto para o próprio deleite. Apesar de essa alteração poder ser 

observada, hoje em dia, também com relação ao corpo masculino, cultuado e convertido 

em objeto estético, a mulher é, de longe, o alvo preferencial dessa prática. Para Touraine 

(2010) há um processo de “dessexualização da mulher” que caminha a passos largos, 

embalado por uma erotização desmedida do meio-ambiente, promovida pela mídia de 

um modo geral, incluindo-se os meios de comunicação e informação  digitais. 

Além do aspecto da erotização ostensiva mencionado por Touraine, há que se 

pôr em relevo também o aspecto da liberdade “concedida” à sexualidade feminina. 

Apesar de ainda haver diferença no tratamento dado ao homem e a mulher, motivados 

por resquícios de uma cultura machista, enraizada na formação do imaginário social, 

não é raro depararmo-nos com pronunciamentos da mídia a favor do sexo feminino, da 

liberação do desejo, da vivência plena do prazer. Os apelos partem de vários lugares; 

das revistas femininas que adotam essa linha editorial, aos programas de tevê que, 

despudorados ou com pudores devidamente recalcados e ocultados, falam de sexo 

com/para as mulheres “abertamente”; sem falar no mercado publicitário cujos apelos, 

representa um capítulo à parte nessa intricada trama.  

A propósito, acerca do corpo feminino na publicidade,  considera-se que “o 

escândalo não está na exposição de um corpo carregado de sexualidade; ele reside, ao 
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contrário, para a mulher implicada, isto é, para todas as mulheres, na visão de um corpo 

privado de sexualidade, que foi transferido para as mercadorias” (TOURAINE, 2010, p. 

103). Para o sociólogo, a “liberdade/libertação” feminina propalada pelas agências 

publicitária e midiática atualmente é traduzida e mensurada, primeiramente, pelo livre 

acesso ao consumo, como se a inserção no universo consumidor fosse a via de acesso 

mais efetiva à participação social, ao domínio de si, da sexualidade e da subjetividade.  

Se o argumento touraineano é digno de fé ou se merece ser contestado, é uma 

questão que, por ora, deixaremos em aberto. Por ora, achamos por bem adensarmos as 

discussões acerca da natureza do discurso midiático por entendermos que há aspectos 

fundamentalmente importantes no seu funcionamento, na sua composição e distribuição 

que precisam ser deslindados. E, em pronto atendimento a esse chamado “intuitivo”, é 

isso que fazemos na sequência. 

 

2.3.2. Do funcionamento da prática discursiva midiática  

 

A mídia, a exemplo de outros mecanismos de produção discursiva, tem no 

discurso seu pilar de sustentação. Esse aspecto por si só, contudo, é insuficiente para 

contemplar a sua dinâmica. Cumpre-nos, em face disso, ressaltar que os discursos 

veiculados pela mídia não brotam dela mesma, tampouco de um dos sujeitos que nela se 

inserem. Antes disso, eles evocam/parodiam discursos outros já estabilizados na 

sociedade; o que caracteriza o trabalho realizado por ela como um trabalho de 

(re)produção discursiva. Ou seja, a mídia rememora discursos cujos sentidos 

encontram-se estabilizados no universo social, inscritos, portanto, na memória 

discursiva e, os (re)produz, desestabilizando os velhos sentidos e  fazendo emergir, a 

partir destes, sentidos outros.  

Ao fazer isso, a mídia constrói a história do tempo presente como sendo uma 

história única, aparentando nenhuma – ou quando muito – uma ínfima relação com o 

passado (GREGOLIN, 2003). A transformação do passado em presente encetada pela 

mídia caracteriza um gesto de interpretação e não de mera reprodução/descrição do real. 

Apesar da certeza de que as coisas evoluem e de que com elas evoluem também o 

mundo, a realidade, o que a mídia faz não é a simples tradução dessa evolução. Mesmo 

porque, como relata Pêcheux (2006), o real, enquanto essência, não passa de um ledo 

engano, sendo, portanto, inapreensível em si mesmo.  Para o autor há diversos tipos de 
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“real”; o que o conduz a conclusão de que “não descobrimos, pois, o real: a gente se 

depara com ele, dá de encontro com ele, o encontra” (PÊCHEUX, 2006, p. 29). 

Tomando como certa a hipótese pêcheutiana sobre o real, inferimos que o 

conhecimento produzido pelo discurso midiático não coincide com o acontecimento de 

fato, em sua existência real. Essa hipótese é corroborada por estudiosos como Gregolin 

(2003, 2006, 2007) e Navarro-Barbosa (2004, 2010). A propósito, este último afirma 

que “a escrita midiática promove uma descrição/interpretação dos acontecimentos” 

(NAVARRO-BARBOSA, 2010, p. 80). 

Contrariamente ao que apregoa a mídia, com seus tão propalados ideais de 

neutralidade e imparcialidade, o “real” que ela  nos apresenta é um real “montado”, 

“inventado”, cuidadosamente engendrado. Por esta razão é que Pêcheux (2006) se refere 

à produção da notícia como espelho do real, haja vista a  intenção da mídia em relatar o 

fato de forma que pareça ser o puro reflexo do real, sem quaisquer interferências. Ora, 

se o impossível é próprio à estrutura do real histórico, como advoga Pêcheux (2006), 

não há como desconsiderar que o “real” é sempre percebido, modelado, construído em 

harmonia com posicionamentos (ideológicos) específicos; o que nos leva a pensar que o 

jornalista – personagem central da trama midiática – (re)produz a realidade a partir do 

(seu) discurso, caracterizando a narrativa jornalística como distinta da realidade.   

Uma vez denunciado o descompasso que marca a relação entre o real da 

história e o real da língua sobre o qual a descrição se instala, torna-se premente 

evidenciar o esforço da mídia em ocultar, a todo custo, as estratégias de leitura e 

interpretação do real. A mídia se utiliza de procedimentos cujo objetivo é fornecer a 

(falsa) sensação de transparência e fidelidade ao real. Esse efeito garante-lhe  a 

credibilidade e a adesão do público, além de ser determinante para o usufruto do posto 

de discurso de verdade; posto que alça, a altos preços, para si. 

Os discursos, de qualquer sorte, buscam seu sustentáculo no discurso 

“verdadeiro”, a fim de garantir sua posição na Ordem do discurso e sua legitimação. 

“Um discurso de verdade é aquele que se coloca, ilusoriamente, como um lugar de 

completude dos sentidos” (NAVARRO-BARBOSA, 2010, p. 84). Nesse sentido, o 

discurso midiático funciona como um discurso de verdade. Embora se saiba que a 

unidade do sentido não passa de um efeito-sentido – fruto de uma construção via 

discurso – o recurso pelo desenho de uma (ilusória) unidade nos textos midiáticos, além 

de recorrente, converte-se em estratégia eficaz que tem vertido a ela excelentes frutos.  
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Além do que, a produção midiática funciona sob um jogo de legitimação e 

controle, interno e externo, que responde pelo balizamento de certos dizeres e 

silenciamento de outros (NAVARRO-BARBOSA, 2010).  O discurso jornalístico passa 

por um enquadramento aos padrões da empresa, ao perfil editorial  do dispositivo a que 

serve. Assim, submetido a regulações de toda sorte, o jornalista, através de sua voz – 

emprestada à agência que representa – faz ecoar uma vontade de verdade advinda da 

mídia, traduzida no que é dito e no que como é dito por sua figura de profissional. O 

controle dos discursos nesta instância se pauta, geralmente, na oposição verdade/mentira 

e verdadeiro/falso. É comum a recorrência da agência midiática a discursos realistas 

para construir a realidade.  

Além do emprego de discursos verossímeis, há um sem-número de outras 

estratégias das quais se utiliza a mídia para promover os efeitos de real que ela tanto 

almeja. Citações, entrevistas, tabelas, relatos, testemunhos são apenas algumas delas. 

Todavia, dentre todas as estratégias, as que mais se destacam são as que se executam 

por meio da imagem.  

De fato, o uso excessivo da imagem tem sido uma constante nos meios 

midiáticos que, na corrida pela audiência e pela credibilidade do público, realizam todo 

tipo de artimanha: de transmissões em tempo real a montagens dignas dos arranjos 

hollywoodianos que visam dar proeminência à notícia, transformar fatos – muitas vezes 

banais – em proezas, em feitos surpreendentes, merecedores de todos os olhares. Assim, 

a mídia vai, como uma grande indústria cinematográfica, produzindo espetáculos, 

convertendo ocorrências em factóides mirabolantes que – espera-se – deverão ficar, 

senão para sempre, pelo menos por um longo período, gravado na memória dos 

espectadores. Rosário Gregolin, em pronunciamento sobre esta questão, afere que: 

 
a percepção do real, na sociedade da imagem, é um labirinto no qual o 
mundo, desaparecido, dá lugar à ilusão de referencialidade. Os instrumentos 
técnicos da mídia eletrônica são verdadeiras “máquinas memoriais” que 
criam a ideia de um mítico texto-base cuja visão passada é necessária para a 
compreensão articulada daquilo que se frui no presente; recordações, 
memórias de um texto que não deve cair no esquecimento (GREGOLIN, 
2003, p. 106). 

 

O rumo tomado pelas discussões nos remete agora a outras questões atinentes 

ao funcionamento da mídia e que são, a nosso ver, fundamentais para um entendimento 

mais acurado da prática discursiva midiática. Tais questões respeitam à imagem e à 

memória; componentes que ocupam lugar central nas malhas da mídia. Comecemos 



103 
 

pela imagem. Davallon (1999) concebe a imagem como uma importante operadora de 

memória social. Na medida em que representa a realidade, insiste o autor, ela conserva a 

força das relações sociais, causando uma forte impressão no espectador. Nessa 

perspectiva, a imagem possui uma eficácia inegável, advinda da condição de poder se 

inscrever na memória societal. Distintamente de outros operadores memoriais, a 

imagem apenas não apresenta o significado das coisas, mas o sinaliza, deixando a cargo 

do observador a tarefa de produzir essa significação que falta, esse espaço vazio a partir 

de um (seu) gesto de interpretação/compreensão, de leitura do mundo. 

A despeito da (dessa) leitura de mundo, Davallon (1999) nos diz ainda que a 

imagem oferece, ela mesma, um programa de leitura ao espectador; programa, em geral 

exequível. À guisa de exemplificação, o autor cita o caso dos objetos culturais, como 

pinturas e estátuas que, na condição de obras de arte, conseguem, na maioria das vezes, 

fazer a síntese entre a memória coletiva e a memória histórica. Além disso, a imagem, 

nos termos davallonianos, figura como um dispositivo resistente ao tempo, capaz, 

inclusive, de regulá-lo, através das modalidades de recepção ou da sugestão de 

significação. Por todas essas razões é que ela é tão utilizada pela mídia e pela 

publicidade. Ambas descobriram o quanto poderiam enriquecer suas falas se 

recorressem a ela, se a utilizassem, lado a lado, com os enunciados verbais, ampliando o 

alcance dos seus dizeres. É graças especialmente à imagem que a mídia executa o seu 

trabalho, produz o acontecimento. O acionamento da imagem é fundamental para a 

produção do efeito de espetáculo no qual o fenômeno da acontecimentalização resulta, 

de modo que, convém conceber a imagem como elemento central na/para a promoção 

do acontecimento discursivo pela mídia, como o faz Navarro-Barbosa (2010). Sobre a 

relação acontecimento e mídia, assevera o autor: 

 
Uma vez produzido no interior de uma prática que se pauta pelo emprego de 
estratégias de manipulação do real e pelo sensacionalismo, o acontecimento 
é, antes de tudo, produto de uma montagem e de escolhas orientadas de 
imagem, que lhes garantem o efeito de acontecência, a impressão do vivido 
mais próximo daqueles que o vivem. Produto dos meios de comunicação, 
esse novo acontecimento é projetado, lançado e oferecido ao público sob a 
forma de espetáculo (NAVARRO-BARBOSA, 2003, p. 116). 

 

No que toca à memória, é essencial, ainda, ter-se em mente que a memória 

discursiva é um elemento-chave na/para a mídia. Isso porque é ela que possibilita o 

trabalho com/sobre os sentidos. Uma vez mais Gregolin nos alerta para a importância de 

atermo-nos à relação travada entre memória e mídia. Segundo a autora, ao se estudar a 
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mídia, deve-se estar atento ao fato de que “ela produz sentidos através de um insistente 

retorno de figuras, de sínteses-narrativas e de representações que fazem parte do 

imaginário social” (GREGOLIN, 2003, p. 96).  

Assim, “se analisarmos o funcionamento discursivo da mídia, poderemos 

entrever esses movimentos de resgate da memória e de estabelecimento do imaginário 

de uma identidade social” (GREGOLIN, 2003, p. 96). Em suma: é impossível falar da 

prática discursiva midiática (ou outra qualquer) sem fazer menção à memória, mesmo 

porque “o discurso implica uma memória em funcionamento” (FERNANDES, 2007, P. 

58).   

Contudo, é bom que fique claro que, aqui, como em todo o quadro analítico da 

AD,  a memória assume um caráter fundamentalmente discursivo, se distanciando, 

portanto, das abordagens psicologistas calcadas na memória individual. Para Pêcheux 

(1999) a memória discursiva não é homogênea, tampouco atua como um reservatório 

que acumula “entulhos”; ela é, outrossim, um lugar de disjunções, deslocamentos, 

retomadas e contradiscursos; um espaço dinâmico, aberto a rupturas e mudanças; logo, 

condição fundamental para a (re)produção dos discursos no rol das práticas discursivas. 

E, se a memória é “a condição do legível em relação ao próprio legível” 

(PÊCHEUX, 1999, p. 52), não seria equivocado afirmar que ela é, também, a condição 

do dizível e, como defende Orlandi (1997, 1999), do sentido. Sendo o dizível do 

domínio do interdiscurso – conjunto constituído por todas as FDs, de todo o dizível –  

dada a sua complexidade, torna-se inacessível em sua inteireza (ORLANDI, 1999). 

Ainda assim, do acesso parcial que se tem dele é que o discurso emerge. Sua aparição é 

determinada pelo já-dito, igualmente ao sentido que precisa do sentido-outro, já-lá, para 

se (re)estabelecer. Quer seja: “todo discurso sempre remete a outro discurso que lhe dá 

realidade significativa”, tal como arremata Orlandi (1997, p. 23).  

Tudo que se argumentou se aplica  ao discurso oriundo da mídia, uma vez que 

o seu trabalho repousa num movimento de (des)construção, (des)arranjo dos discursos, 

no sentido de promover a desestabilização nos sentidos já estabelecidos e a emergência 

de sentidos outros. É graças a essa movência dos sentidos que se torna impossível 

aplacar todos os percursos de sentidos produzidos no âmbito social, visto que os 

sentidos, graças aos deslocamentos sofridos, dão vazão a sentidos outros, infindos, 

nunca unos e absolutos.  

A (essa) movência possibilita ainda que, partindo de uma relação intricada 

entre sujeito, memória e interdiscurso, a mídia possa cumprir o seu papel na 
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(re)produção dos discursos e (re)constituição dos sentidos, em obediência a um 

movimento vacilante e dúbio, que pende ora para a permanência, ora para a ruptura;  o 

que nos habilita a concluir, em comum acordo com o pensamento de Navarro-Barbosa 

(2004), que as ações da mídia (discurso e prática) funcionam como modelos que 

apontam e iluminam marcas de continuidade e mudança. 

A este despeito, merece destaque o papel que a mídia exerce em relação aos 

indivíduos. Ao figurar como discurso de verdade, ela não só veicula “verdades”, como 

também “sugere” modos de agir/sentir e ser sujeito. No alto da investidura de seu poder, 

ela recruta, convoca, impele os indivíduos a tornarem-se sujeitos à sua moda. Essa 

discussão nos remete às técnicas de objetificação/subjetivação teorizadas por Foucault 

(2008b), às quais é submetido o sujeito nas sociedades modernas. Para o autor, o sujeito 

não é uma entidade imanente, mas uma construção histórica engendrada no/pelo 

discurso, de modo que, o indivíduo torna-se sujeito mediante as práticas discursivas 

que, bem localizadas no jogo relacional do saber/poder, o instituem. 

De fato, os discursos midiáticos operam manobras voltadas para a constituição 

do sujeito, na medida em que apelam para o recurso à superexposição do “eu”, realizada 

involuntária e/ou “voluntariamente”. “Ou seja: a mídia tem adotado a prerrogativa de 

convocar o indivíduo a “autoconhecer-se”, “autodecifrar-se”, “autogovernar-se”. As 

técnicas de confissão, muito comuns especialmente nos gêneros impressos, constituem 

um bom exemplo disso. Uma vez instituído o princípio da governabilidade de si e dos 

outros, o indivíduo passa a integrar um tenso e complexo jogo que o dispõe a ocupar um 

duplo lugar nessa Ordem. Um lugar que fica a meio caminho da objetificação e da 

sujeição. Ao ser alvo de uma intensa discursivização/exposição, o indivíduo é tomado 

como objeto. Contudo, este processo de objetificação não visa a mera contemplação, 

mas a sujeição, a rendição, o controle do indivíduo.  

Para melhor pensar estas questões, Foucault (1998b) trabalha com a noção de 

Bio-poder. O funcionamento discursivo midiático contemporâneo, segundo o filósofo, 

indica que a sociedade atravessou uma profunda mudança no que concerne aos modos 

de exercício do poder. Indica que, de uma sociedade disciplinar – regida por instituições 

de vestes imperativas como a prisão, o hospital e a escola – passamos a uma sociedade 

do controle. Um controle encetado no plano do outro (mídia) sobre os outros 

(indivíduos, doravante sujeitos) e, posteriormente, do si sobre si (governo de si). 

É nesse sentido que se pensa a mídia como um mecanismo de constituição 

subjetiva. Por meio da sua prática, ela vai, cuidadosamente, tecendo os fios de uma 
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intricada rede de imagens e sentidos aos quais se atrelam os sujeitos, que resulta na 

promoção de uma espécie de agenciamento coletivo da subjetividade. O gozo da mídia 

em instituir formas-sujeito não é gratuito. Pelo contrário, advém do seu lugar na Ordem 

do discurso social. Esse tópico nos coloca, uma vez mais, diante da discussão travada 

por Foucault (1998a) acerca da relação discurso e poder. Segundo o filósofo, o poder 

impede a manifestação livre do discurso, cria um processo de exclusão através da 

interdição, de modo que nem todo discurso alcança a “permissão” para adentrar na 

(nessa) restrita Ordem. O discurso oriundo da mídia tem, notadamente,  sua inserção 

assegurada neste espaço, uma vez que é fruto de uma vontade de verdade, angariada 

graças às relações de poder nas quais se assenta. E, do alto do seu lugar no veio do 

poder, ela passa a ter seu discurso aceito sem muitas ressalvas. 

Considerando a mídia como portadora de poder e responsável pela produção de 

efeitos de sentido que, imbuídos de ares de verdade, se espraiam no tecido social, 

exercendo influência sobre a vida em sociedade; e que “analisar os discursos significa 

tentar compreender a maneira como as verdades são produzidas e enunciadas” 

(GREGOLIN, 2007, p. 15), estudar o funcionamento do discurso midiático torna-se  

questão de primeira ordem para os analistas de discurso, haja vista poder contribuir para 

uma compreensão mais acurada sobre o seu modo de atuação.   

Além disso, cremos que o (re)conhecimento dos principais estratagemas de que 

lança mão a mídia, potencializa nossa capacidade de vislumbre dos efeitos de poder  

dela emanados e das possibilidades reais de afetação face aos sujeitos, afastando-nos, 

tanto quanto possível, de um trabalho analítico desprovido de sentido, calcado, 

fundamentalmente, em elementos superficiais.  

Diante de tudo o que se discutiu acerca da mídia enquanto agência discursiva, 

signatária de uma prática discursiva de vulto no contexto contemporâneo atual, do seu 

papel – de (re)contadora de histórias – face à História, e da postura que tem assumido 

ante à história da sexualidade feminina, marcada por uma vontade de forjar a produção 

de uma nova verdade sobre/para ela, sobre/para o sujeito dessa sexualidade, um sujeito, 

ora supostamente desejante, resta-nos entrelaçar os fios que participam dessa intrincada 

rede, fazendo as devidas e desejosas conexões a fim de que, pelos entremeios, sejamos 

conduzidos ao caminho que nos possibilite fazer os arremates – não finais – mas, sem 

sombra de dúvida,  relevantes em face dos nossos propósitos. Que venham os fios, 

então! 
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CAPÍTULO 3 

 
O SUJEITO DA SEXUALIDADE FEMININA PELA LENTE DA MÍDIA 

 
“Rosa ou negro, rosa e negro, o continente da 

sexualidade feminina continua uma terra 
desconhecida, um universo por explorar”. 

Michelle Perrot 
 

Este capítulo constitui o tomo final da nossa pesquisa e, como tal,  serve ao 

propósito de condensar todas as discussões entretecidas até aqui. Todavia, para além de 

passar em revista os conceitos, ideias e teses contempladas nesse nosso passeio teórico 

trans/multi/disciplinar, este capítulo se presta a uma aplicação prática dos suportes 

teóricos nos quais aportamos nossas âncoras. Ou seja, mais que uma síntese conceitual, 

constitui um capítulo analítico, cuja tônica recai, sobremaneira, sobre a 

descrição/interpretação dos dados. E, na medida em que contempla ambas as nuances: a 

descritiva e a interpretativa, entendemos que ele não figura apenas como um capítulo 

importante, a exemplo dos dois outros, como se converte no capítulo que melhor traduz 

a essência do trabalho do analista do discurso, dada a oportunidade de realizar a leitura 

do corpus em forma de batimento como nos aconselha Pêcheux (2006). 

Este tomo se erige, portanto, a partir desse movimento teórico-analítico de mão 

dupla, paralelo e simultâneo. Movimento que busca, a partir da descrição/interpretação 

dos enunciados (verbais e /ou não), desvelar o complexo jogo de saber-poder-dizer que 

atravessa e viabiliza o processo da (pretensa) (re)constituição da história da sexualidade 

feminina na contemporaneidade, encetado pela mídia e que, aqui, nos alcança pelas 

vozes das revistas Nova e Women’s Health.  

No intuito de captar o que há de estratégico neste jogo do qual a mídia é 

signatária,  a atenção dada à memória (discursiva) torna-se questão de primeira ordem, 

uma vez que ela é componente fulcral na/para a (re)produção dos discursos; aquele que 

possibilita operar os deslocamentos discursivos. Em sendo assim, interessa-nos, de 

modo especial, observar e acompanhar – se possível bem de perto – os movimentos da 

memória (as idas e vindas da memória) que Nova e Women’s Heatlh promovem – no 

projeto que parecem ter em comum de (re)escrita da história da sexualidade do/para o 

sujeito feminino. Projeto que contempla, dentre outras coisas, inclusive, a suposta 

arregimentação de um novo lugar – um lugar, diga-se de passagem, autorizado – de 

sujeito de desejo, de uma (sua) sexualidade para a mulher.  
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Considerando a natureza deste trabalho e as indicações metodológicas 

propostas por Guilhaumou & Maldidier (2004),  optamos por traçar um Trajeto 

Temático, no caso: Corpo, Sexo e Prazer; trajeto que – cremos –ter sido fundamental 

para que pudéssemos concentrar nossa atenção nos aspectos que têm lugar cativo na 

aparente (re)contação da (dessa) história pela mídia. Ainda para fins metodológicos, 

estabelecemos dois eixos (roteiros de leitura) a partir do Trajeto Temático. São eles: 

sedução, corpo e beleza e sexo, prazer e subjetivação. Tais eixos assumem a função de 

guias, auxiliando-nos em todo o nosso percurso analítico.  

No que concerne à organização propriamente dita, este capítulo está disposto 

nos seguintes termos: 

Na primeira seção devotamo-nos a discorrer sobre o universo das revistas, 

concebidas aqui como práticas discursivas institucionais (midiáticas) que, seguramente 

inscritas na Ordem do discurso, participam ativamente na/da construção/atribuição dos 

significados do/para o mundo e, por conseguinte, do/para os indivíduos/sujeitos. 

Na segunda, nossa atenção se volta para um segmento específico de revistas:  

as femininas; segmento que, como sugere a própria nomenclatura, caracteriza-se por 

tratar do universo feminino, tendo como alvo e destino preferencial a mulher. Em sendo 

reconhecidamente uma das modalidades de revista de maior respaldo da atualidade, as 

revistas femininas são consideradas um verdadeiro fenômeno midiático. E é por isso 

mesmo que, neste tópico, aproveitamos para relatar, ainda que de forma sucinta, o 

processo de desenvolvimento desse segmento.  

Na terceira seção voltamos nosso olhar, de modo especial, para as revistas 

tomadas como objeto de análise em nossa pesquisa: Nova e Women’s Health. Para uma 

maior aproximação  destas, optamos por devotar uma apresentação, embora não tão 

minuciosa, a cada uma delas. Afinal de contas, para além de saber que ambas pertencem 

ao rol das ditas revistas femininas, conhecer as suas peculiaridades é/foi de fundamental 

importância na/para a análise dos discursos de que são signatárias. A propósito, Nova é 

a primeira na pauta de apresentações, seguida, bem de perto, por Women’s Health. 

Na quarta e última seção nossos esforços estão concentrados na leitura do 

corpus, ou seja, na análise propriamente dita. Etapa crucial desta pesquisa, ela marca o 

momento em que temos o desafio de recompor muitas das tarefas realizadas ao longo 

dessa jornada; resgate que contempla desde a montagem do corpus – que por si só exige 

boas doses de perspicácia e sensibilidade – até a descrição/interepretação dos dados – o 

que compreende uma escuta atenta aos ditos e não-ditos, aos vistos e não-vistos e afins.  
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Além disso, é ainda o momento em que é preciso termos em mente todo o 

referencial teórico com o qual nos enredamos ao longo do trabalho. Referencial que 

deve não apenas ser rememorado, como, sobremaneira, convertido, mobilizado na/para 

a prática analítica, concebido e manejado ininterruptamente como instrumento. E foi 

isso o que fizemos – ou, pelo menos, o que tentamos fazer. Para a leitura do corpus, 

montamos um arquivo com matérias veiculadas em ambas as revistas13 Nova e 

Women’s Health entre os anos de 2008 e 2011; matérias que, para além de uma 

vinculação com o Trajeto Temático deste trabalho, mantinham ainda relação direta com 

os eixos estabelecidos como fios condutores nessa teia de dizeres/saberes sobre o sexo e 

a sexualidade feminina. 

 

3.1. O lugar das revistas no rol da agência midiática 
 

Não há como não reconhecer. As revistas estão por toda a parte: nas bancas de 

jornal, nos salões de beleza, nas lojas e mesmo nos consultórios médicos. E mais, não 

importa a idade, o gênero, a orientação sexual, o credo religioso e/ou a profissão que se 

tenha, há sempre uma revista – quando não várias – voltada ao perfil social de cada 

indivíduo e que se devota a abordar assuntos atinentes ao seu “campo de seu interesse”. 

Isso porque as revistas, assim como a mídia de um modo geral, estão ininterruptamente 

atentas à dinâmica da vida social; o que significa que ao menor sinal de mudança que 

possa afetar as relações, os valores, os gostos, os modos e estilos de vida, as condições 

financeiras, elas prontamente reagem, reformulando-se, ou quando necessário, 

lançando-se em novas empreitadas. Tudo isso para não deixar escapar o público 

leitor/consumidor. Seja este seu já velho conhecido, cliente de outras datas, mas que 

pode – uma vez não atendidos seus interesses –  romper com o “contrato de fidelidade” 

que firmou e migrar para outro periódico da concorrência. Seja ainda aquele público 

potencial que, por vezes, ainda está em fase de constituição e que as revistas ajudam a 

delinear com os discursos que veiculam.   

De todo modo, independente da circunstância, o que realmente interessa às 

revistas é a garantia de uma permanência bem sucedida no mercado, já que as revistas 

consistem num poderoso negócio editorial, em moldes industriais que é regido pela 

Ordem Capitalista (BUITONI, 2009). 
                                                        
13 A título de esclarecimento, a apresentação e análise dos dados (discursos) referentes às duas revistas 
aqui contempladas: Nova e Women’s Health são feitas simultânea e paralelamente, em forma de 
batimento. 
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Os aspectos até então mencionados – afora os ainda não arrolados – ao que 

parece, nos fornecem elementos suficientemente consistentes para convencer-nos de que 

as revistas são, sem dúvida, uma das mais importantes modalidades de que dispõe a 

agência midiática e que, por isso mesmo, têm como certo o seu lugar de destaque nesse 

universo. Não há nada de revelador nesta suposição com ares de conclusão. Respeita, 

antes,  a uma constatação, motivada pelas evidências do poder e da influência de que 

são investidas as revistas.  

Para continuarmos pensando sobre o lugar ocupado pelas revistas na atualidade 

nos quadros da mídia, temos de ater-nos a uma questão de suma relevância que ora se 

interpõe e que, em linhas gerais, pode ser descrita nos seguintes termos: apesar de 

sermos sabedores de que o prestígio e a notoriedade de que são signatárias as revistas 

não datam de hoje, causa-nos espanto o fato de elas se manterem em tão alta conta num 

momento histórico como o presente, embalado, como diriam Hall (2006, 2009) e 

Bauman (2005), pela dinâmica da instabilidade que torna tudo demasiado móvel, 

cambiante, instantâneo, inseguro e frágil.  

Ora, estamos em pleno século XXI, cerca de duzentos anos à frente de quando 

emergiram no cenário mundial as primeiras revistas. De lá para cá, muita coisa mudou, 

melhor dizendo, tudo mudou: o mundo, as representações, os sujeitos, os valores, os 

conceitos, as verdades, as formas de ser/estar no mundo, etc. A imprensa – que aqui 

chamamos preferencialmente de mídia – também mudou, e mudou substantivamente. 

As maneiras de “confeccionar” a notícia, de propagar a informação e de entreter são 

completamente diferentes das que existiam àquela época. Hoje, somos sujeitos – no 

sentido bem foucaultiano de pensar/sentir, como sujeitos a e sujeitos de – de uma 

gigantesca revolução  de âmbito global; revolução que apesar de inconclusa, anda a 

passos largos e já deu claros sinais de quão grandiosas transformações operará em 

nossas vidas. 

E por falar em transformações radicais, impactantes a mídia está, certamente, 

entre as instâncias mais impactadas por essa revolução de que vimos falando. O 

desenvolvimento do que se convencionou chamar de Cibercultura (LÉVY, 1999) – 

cultura alternativa meio surreal, viabilizou não apenas a constituição de um espaço 

alternativo – o Ciberespaço ou universo virtual – mas também e sobretudo uma 

modificação profunda e, ao que tudo indica, irreversível, nos jeitos de ser/estar e se 

relacionar dos indivíduos com o mundo/ no mundo e  consigo. Este espaço abriu 

caminho para uma gama de possibilidades – hoje quase ilimitadas – para os sujeitos; 
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possibilidades que vão desde o acesso rápido e “gratuito” à informação ao desfrute de 

opções variadas de entretenimento.  

À mídia, ao que tudo indica, não restou outra saída que não a de aderir a essa 

nova onda com a máxima rapidez possível. Assim sendo, de pronto, ela tratou de se 

acercar das inovações tecnológicas e as incorporar em seu escopo. Essa parece ter sido 

sua jogada de mestre. A adesão à nova ordem tecnológica digital evitou  não só que ela 

atingisse o estado de obsolescência, como ampliou seu raio de ação.  

Ao invés de contar apenas  com os meios tradicionais que sustentavam sua 

prática – o papel, por meio do qual produzia os jornais, as revistas, contemplando 

imagem e escrita; o rádio, por meio do qual abarcava o som; e a televisão, por meio da 

qual condensava, a um só tempo, imagem e som,  doravante, a mídia passa a trabalhar 

com todos esses recursos, condensados e em simultâneo. Essa possibilidade exclui e/ou 

minimiza muitos dos entraves que limitavam seu trabalho nos antigos e tradicionais 

formatos. Mas, aí que está a grande surpresa. Como os dispositivos da mídia tradicional 

puderam sobreviver diante de toda essa revolução, desse turbilhão de novidades?  E essa 

questão se aplica de modo especial às revistas e jornais. Como dar fé a que eles 

resistiriam, que continuariam sendo publicados – aos montes – e encontrando leitores 

cativos, num mundo em que um click é o bastante para se ter acesso a tudo que está 

ocorrendo pelo o mundo naquele exato momento sem precisar sair de casa ou mesmo 

pagar por aquilo? Quem ainda teimava em crer nisso, a princípio comparada  quase a 

uma missão impossível – o prolongamento da existência da mídia?  

Pois bem, hoje o que se sabe é que, contrariando as expectativas e apostas 

negativas, as revistas, os jornais, a tevê, o rádio, entre outros, sobreviveram sim a esse 

vendaval. O formato digital assumido pela instância midiática não substituiu e/ou 

inviabilizou os antigos formatos, mas, se assomou a eles; o que nos leva a crer que o 

saber-poder de que é signatária a mídia, antes de arrefecer-se,  fortaleceu-se e expandiu-

se. Agora sua voz ecoa muito mais longe, por muitas outras vias. Seus dizeres/verdades 

chegam mais rapidamente a muitos mais indivíduos que antes.  

Voltando a tocar no ponto chave das nossas discussões: as revistas, conforme 

dizíamos, surpreendentemente, os abalos, se existiram14, não levaram à falência este 

                                                        
14 Embora não tenhamos nos detido nos pormenores de uma possível crise (ou crises),  porque passaram 
as revistas, cremos – com base nas informações obtidas a respeito – que as transformações ocorridas ao 
longo de sua trajetória, sobretudo na passagem do século XIX para o XX, promoveram, sim, abalos 
significativos.  Porém, não chegaram a comprometer a existência deste tipo de publicação. Até porque, 
mesmo quando precisam dividir o espaço com sites, blogs, homepages, redes sociais e outros mecanismos 
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formato midiático que dá mostras de uma vivacidade a toda prova. Mas, abalos à parte, 

a curiosidade que habita o genealogista – e que, esmerados no exemplo de Foucault 

(1998b),  cultuamos – nos leva a pensar em como as revistas se transformaram nesse 

fenômeno de sucesso de venda e aceitação. E, para responder a esta indagação, a 

investigação histórica parece ser a melhor estratégia. Vamos, pois, a ela! 

 

3.1.2. No rastro das revistas: notas sobre sua trajetória histórica 

 

A primeira15 revista do mundo de que se tem notícia surgiu ainda no século 

XVII, mais precisamente, no ano de 1663, na Alemanha. A iniciativa germânica parece 

ter rendido bons frutos. Tanto é verdade que não demorou para que seu exemplo fosse 

seguido por outros dois países considerados de vanguarda: França e Inglaterra que, 

ainda no mesmo século, anos mais tarde, em 1672 e 1690 respectivamente, lançaram 

seus primeiros volumes neste formato.  

Naquela época as revistas abordavam assuntos específicos, em conformidade 

com as áreas consideradas de maior interesse social; interesse – vale dizer – dos 

homens: cultos, letrados, integrantes da classe alta; os únicos, por sinal, que tinham, por 

razões diversas, acesso ao gênero àquela altura. De acordo com relatos históricos, as 

primeiras revistas pareciam coletâneas de textos que prestavam-se fins didáticos. 

Contudo, aos poucos o gênero foi não só se disseminando pelo mundo, como 

sofrendo gradativas modificações. As mudanças mais significativas das/nas revistas 

começam a aparecer já no início do século XIX. Nesse período, despontam no mercado 

títulos mais ecléticos destinados a assuntos de interesse geral. Nestes, abordam-se 

questões bastante diversas que vão desde o entretenimento às problemáticas da rotina 

doméstica. A título de informação, é exatamente nesse período que a revista16 desponta 

no cenário midiático brasileiro, como bem nos faz saber Buitoni (2009). 

No Brasil, a aparição da revista se dá em paralelo à aparição do jornal. Ambos 

são inaugurados num momento de forte efervescência política e cultural, demarcado, 

                                                                                                                                                                   
da internet, as revistas continuam angariando adeptos e alimentando um mercado editorial que chega a 
movimentar altas cifras no final das contas. 
15 Esta e muitas outras informações atinentes à história das revistas encontram-se em 
http://mundoestranho.abril.com.br, site mantido e gerenciado pela Rede Abril.   

16A primeira revista feita no Brasil, As Variedades ou Ensaios de Literatura, foi editada no estado da 
Bahia no ano de 1812. Como seu próprio nome sugere, ela versava sobre Literatura e temas eruditos. 
Direcionada a uma clientela seleta, composta por “meia dúzia” de homens afeitos a arte e a cultura 
eruditas, a pioneira brasileira, segundo relata-se, tinha muito mais a cara de livro que mesmo de revista. 
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sobremaneira, pela vinda da corte portuguesa para o país. A presença da família real e 

de toda a sua comitiva em nossas terras – duradoura – alterou consideravelmente a vida 

do/no Brasil colônia. Para satisfazer às necessidades da corte lusófona – habituada a um 

cotidiano glamuroso, regado a aparições em eventos magistrais, a indumentárias  

luxuosas e fashion, ao desfrute de obras de arte,  ao consumo de iguarias no cardápio, a 

tours pela Europa, entre outras regalias – o país, especialmente a cidade do Rio de 

Janeiro (capital brasileira à época e local escolhido para a estadia dos nobres), teve de se 

adaptar, ou melhor, teve de ser adaptada a esses novos e ilustres moradores.  

E, foi assim que, aos poucos, a colônia foi ganhando novos contornos e “ares 

de modernidade”.  Dizia-se que era o progresso que batia às portas do Brasil por 

diversas vias. A entrada em cena da imprensa é apenas uma das manifestações 

emblemáticas dessa onda progressista que tomou conta do país naquele momento. 

Do século XIX em diante, as revistas, brasileiras e/ou não, seguiram 

regularmente uma linha crescente de ascensão, ainda que esta ascensão tenha se feito 

mais evidente no século subsequente. De fato, não sem razão, o século XX é 

considerado o século áureo da imprensa como um todo, afinal ele a presenteou com o 

aprimoramento das técnicas de impressão, a ampliação da publicidade, o barateamento 

do papel que, dentre outros ganhos, possibilitou, a queda nos custos das publicações. O 

conjunto dessas facilidades contribuiu para a propagação e expansão das revistas como 

gênero midiático. Graças a estes fatores, as revistas, paulatinamente, se multiplicaram e 

angariaram cada vez mais adeptos, sendo alvo de uma espécie de popularização.  

Ademais,  foi também nesse momento que elas puderam se consolidar 

efetivamente como instâncias institucionais (discursivas) e, em virtude disto, conquistar 

seu “lugar ao sol” junto aos dispositivos midiáticos, como mais uma das modalidades a 

integrar a Ordem do discurso social; lugar que ocupam até hoje. 

Cumpre-nos ressaltar que o século XX demarca ainda o princípio de um outro 

processo encabeçado pelas revistas, tão importante quanto o de sua expansão, o da sua 

segmentação. Como que num retorno às origens, neste período, a franca aparição de 

periódicos é marcada pela diversidade de abordagens. Os títulos, publicados aos montes 

por todos os cantos do mundo, passam a versar sobre questões específicas, destinadas a 

atender, aos interesses de públicos também bastante específicos.  

Neste aspecto, os anos 60, segundo Buitoni (2009) marcam, de modo especial 

as revistas pelo fato de que partir de então, elas vão, paulatinamente, se modificando, se 

especificando para atender a grupos restritos. Em obediência às lógicas do mercado e da 
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indústria, crescente em influência, elas vão se transformando em verdadeiras 

especialistas em matéria de prestação de serviços – leia-se vendedoras de produtos  e de 

tendências. Doravante as revistas passam a aplacar os mais diversos públicos, sejam 

estes definidos a partir do sexo, da idade, da classe social e/ou da etnia. E, com isso, 

passam a ser porta-vozes do mercado, incitando não só o consumo, mas ditando normas, 

modos de ser, de se vestir e se comportar para cada público frente à sociedade. 

No que respeita à segmentação, é de bom tom dizer que ela não é uma 

característica exclusiva das revistas, embora a ênfase aqui recaia, sobremaneira, sobre a 

participação destas nesse processo. A segmentação é, antes, um traço inerente a toda a 

prática midiática, como se salienta em Fonseca-Silva (2007, prefácio17); traço cujo 

emprego se presta a fins estratégicos, previamente determinados e que visam, 

prioritariamente, à adesão de um público idealizado com antecedência. Sem querermos 

desprezar os muitos usos semânticos que pode assumir o termo, segmentar significa 

dividir, separar (por partes), seccionar e é essa a conotação que tem o termo para a 

mídia; é essa a lógica que seu ordenamento obedece, embora, paradoxalmente subjaza à 

essa separação uma intenção de agrupamento.  

Explicamo-nos: é que, na verdade, o que a mídia objetiva ao segmentar é: 

acoplar, unir; unir os indivíduos que mantêm – que pensam ou mesmo desejam manter – 

entre si afinidades. E o mais importante, contemplando TODOS (ou o máximo possível, 

respeitando-se aí as devidas condições de possibilidade) os sujeitos, de modo que 

nenhum consumidor lhe escape. É por isso que ela opta por publicar títulos diferentes. 

Ora, a sociedade é heterogênea, os indivíduos são heterogêneos, vivem experiências 

diferentes, se identificam com coisas diferentes. Uma vez formados nichos (grupos de 

potenciais consumidores/leitores) estes indivíduos “precisam” ser – e logo passam a ser 

– acolhidos. Esse acolhimento é feito através dos produtos de que dispõe em seu rol 

(revistas, jornais, etc.) que são cuidadosamente engendrados para ter – ou parecer ter – a 

sua cara, as suas preferências, muito embora estas sejam características que, são muitas 

das vezes forjadas nas/pelas páginas/lentes/letras da mídia.  

A este respeito, o pronunciamento possentiano, transcrito integralmente na 

sequência parece-nos bastante elucidativo, além de validar nossa argumentação. 

 
Uma das características mais notáveis da mídia é sua segmentação. Se de 
certa forma, esse traço serve para facilitar a leitura, em mais de um sentido 

                                                        
17 Este prefácio foi assinado por Sírio Possenti, Orientador da referida pesquisa. 
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[...], certamente o mais relevante é que ela de certa forma corresponde a um 
conjunto quase inimaginável de identidades. É que as revistas não são apenas 
masculinas ou femininas, adultas ou juvenis. Elas retomam – e ajudam a 
constituir – os que têm a idade que têm e, por isso ou apesar disso, usam 
tatuagens ou piercings ou freqüentam academias e, por isso, precisam saber 
como alimentar-se e com que roupa ir aos diversos lugares sem contar que 
são elas que dizem a que lugares se deve ir (FONSECA-SILVA, 2007, p. 14, 
Prefácio). 

 

Como se pode observar, as discussões – que muitas vezes chegam a nos dar a 

impressão de terem vida própria – atingiram um ponto em que nos vimos impelidos a 

mudar de rumo. Ou melhor, a tomar mais um atalho antes de chegarmos ao destino 

almejado. De qualquer forma, deixando para trás as especulações, o fato é que a essa 

altura urge a necessidade de discorrer acerca da relação entre as revistas e a realidade, 

da influência exercida por elas sobre a vida social, em nível geral, e a dos sujeitos, em 

nível, digamos, mais particular. E é isso o fazemos logo mais, no próximo tópico. 

 

3.1.3. Revistas X Realidade 

 

De antemão é preciso ter claro o seguinte:  a relação travada entre as revistas e 

a realidade não é a única a merecer uma reflexão/atenção mais acurada. Na verdade, a  

relação dos discursos com a realidade carece ser – toda ela – problematizada, 

independentemente da proveniência destes. Mesmo porque,   “a linguagem não serve só 

para relatar ou descrever. A linguagem diz as coisas” (BUITONI, 2009, p.11).  Além 

disso,  há que se considerar, que essa relação que é “ao mesmo tempo, clara e obscura. 

Ou melhor, contraditória e descontínua” (FONSECA-SILVA, 2007, p. 15, Prefácio) e 

que possui especificidades dignas de atenção, tendo em vista o potencial revelador que 

contêm e que por isso mesmo não podem/devem ser ignoradas. 

No entanto, por ora, abandonamos essa discussão de alcance geral, e limitamos 

nosso campo de atenção à relação das revistas (dos seus discursos) com a realidade – 

alvo concreto e  específico que anima este debate.   

A este respeito, cabe-nos frisar o papel que desempenham as revistas face à 

reprodução/representação do mundo e, em extensão, dos sujeitos. Mas, para isso é 

preciso – à guisa de evitar confusões e/ou  conclusões precipitadas e mal fundamentadas 

– que tenhamos em mente uma coisa: que as revistas não dizem tudo do mundo, que  

elas não são o retrato fiel deste mundo, mesmo porque o mundo não cabe nelas 
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(FONSECA-SILVA, 2007, Prefácio). Tampouco podem elas dar conta de tudo, apesar 

de serem, ao que tudo indica, o termômetro social mais sensível da realidade. 

Ora, dizer que as revistas não são a cópia fiel do mundo não significa dizer que 

elas são desprovidas de valor, que não estabelecem conexões – fortes, por sinal – com a 

realidade. Significa, antes, deixar de pensá-las como porta-vozes de verdades – das 

verdades do mundo – e tradutoras fiéis e imparciais dos fatos. Até porque, segundo 

Pêcheux (2006) e Navarro-Barbosa (2004, 2009), a mídia – instância a qual elas servem 

e na qual se inscrevem – não trabalha com a reprodução literal dos fatos.  

Ao contrário, dotada de uma imparcialidade herdada das filiações discursivas a 

que serve, a mídia (re)produz os fatos, a partir do seu olhar, do seu propósito. E, ao 

fazer isso, mexe no “curso natural” das coisas. Nesse movimento pode-se ter a 

acentuação de certos aspectos, em detrimento de outros. O trabalho é feito de tal modo 

que resulta na promoção do efeito de real; efeito que, a um só tempo, forja a sensação 

de verdade e oculta todo o minucioso trabalho de montagem que se incide sobre o que é 

dito.    

De qualquer modo, junto com Fonseca-Silva (2007), Buitoni (2009) e Gregolin 

(2003, 2007), pensamos que o que dizem as revistas exerce influência direta na/sobre a 

vida das pessoas; de que seus dizeres respingam nas falas e nos modos de ser/agir e 

sentir dos sujeitos reais. Por isso mesmo é que identificar “quais as relações entre o que 

se diz [nas revistas] e o conjunto de práticas que os sujeitos assumem ou a que se 

submetem” (FONSECA-SILVA, 2007, p. 15, Prefácio, Grifo nosso) consiste em algo 

fundamental para os que – a nosso exemplo – se propõem a investigar estas questões.  

Além disso, há que se levar em conta que as revistas são uma das práticas 

midiáticas que melhor incorporam a máxima contemporânea da mutabilidade. 

Dinâmicas e conectadas a tudo que acontece no universo social, elas parecem 

manterem-se em permanente estado de alerta. Ainda mais porque, como modalidade 

midiática que incorpora como nenhuma outra a segmentação – e a leva até às últimas 

consequências – as revistas, que a tudo abarcam, não podem deixar nada escapar. De 

inovações tecnológicas aos avanços na/da Ciência, passando pelos lançamentos na 

indústria da moda, do cinema, da televisão, da música e do entretenimento em geral, 

tudo precisa ser minimamente passado em revista.  

Vale rememorar que nesta pesquisa as revistas são concebidas, antes de tudo, 

como práticas discursivas institucionais. E, em sendo assim, a exemplo do que ocorre 

com outras práticas, as revistas se investem de/por saberes-poderes definidos pelas FDs 
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com as quais se articulam e de onde advêm as determinações sobre o que dizer e o como 

dizer, bem como  do que não dizer e o como fazê-lo.  

Ao assumirem a condição de práticas discursivas institucionais, as revistas 

gozam de uma prerrogativa, no mínimo, especial, a saber, a de terem lugar garantido na 

Ordem do discurso. A entrada nesta Ordem estrita, seleta e excludente, como assinalou 

Foucault (1998a) não é tarefa fácil. Contudo, uma vez assegurada, acerca-se 

a(s)prática(s) – e, por decorrência, os discursos que dela resultam – de uma espécie de 

aura especial; aura que legitima, autoriza, licencia, purifica e qualifica os dizeres, 

convertendo-os, quase sempre, em dizeres de verdade. Ora, é exatamente isso o que 

ocorre com as revistas. Seus discursos são tomados  por essa aura que os torna 

poderosos, vivos, assertivos e praticamente incalculáveis em termos de alcance e 

influência face aos sujeitos.  

 
as revistas [...] articulam mecanismos de autolegitimação que as credenciam 
diante dos leitores; [...] representam vozes de autoridades que administram o 
dizer e o silenciamento; [...] participam e fazem parte das práticas sociais e 
discursivas do nosso cotidiano;  [...] ligam-se a formação(ões) discursiva(s) 
que determina(m) o que elas podem e devem dizer sobre as formas e as 
práticas de si mediante as quais homem e mulher devem se constituir como 
sujeito moral (FONSECA-SILVA, 2007, p. 26). 

 

E, por falar em como as revistas interferem no processo de constituição de 

homens e mulheres como sujeitos, é chegada a hora de devotarmos atenção especial às 

revistas femininas, segmento que, nos interessa de modo particular. 

 

3.2. Território das mulheres: as revistas femininas 

  

Conforme dissemos quando assinalamos o trajeto histórico das revistas, a 

segmentação é/foi um fenômeno que aplacou o gênero ainda no século XIX e que, 

superando a timidez do momento de sua aparição,  se converteu em forte tendência 

no/para o mercado editorial. As revistas femininas, a exemplo de outros periódicos 

destinados a uma clientela específica são filhas desse movimento.  

Segundo Buitoni (2009), elas surgem no século XX – época em que a 

segmentação já estava bastante consolidada como estratégia de angariação de público – 

e de lá para cá, não cessam em ampliar seu campo de ação.   

As primeiras revistas destinadas às mulheres versavam quase que 

exclusivamente sobre questões tradicionalmente vinculadas ao universo feminino, 
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tendo, portanto, lugar garantido as que se relacionavam preferencialmente à esfera 

doméstica (FONSECA-SILVA, 2007). Assim, em concordância explícita com o 

conjunto de representações sobre a mulher – em franca circulação e aceitação àquela 

época – tais revistas, antes de questionarem e /ou rebelarem-se contra as sempre tão 

duras determinações aplicadas à mulher, trataram de ratificar e propagar os lugares 

marginais ou não-lugares históricos (PERROT, 2008) a ela reservados pelas estruturas 

de poder regidas pela Ordem masculina dominante (BOURDIEU, 2009). Quer dizer: 

 
Nos discursos presentificados nestes periódicos, o casamento, a maternidade, 
ou seja, o papel esposa-mãe-dona de casa é colocado como destino natural 
traçado para todas as mulheres, além de moda, saúde e beleza. Os produtos 
de beleza (batons, cremes) são permitidos, mas o ‘exagero’ é condenado. As 
jovens de ‘família’ devem ser bem-educadas, recatadas, bem-comportadas e 
devem conter sua sexualidade para serem respeitadas e escolhidas pelos 
homens como esposas. As jovens mais liberais são consideradas “levianas ou 
garotas de programs”, escolhidas para namorar, mas não para casar 
(FONSECA-SILVA, 2007, p. 23). 

 

Todavia, apesar de a maioria das revistas femininas manter-se limitada a tratar 

das questões triviais, aos poucos, distanciando-se das pioneiras “relacionadas à moda, à 

literatura, às belas artes (...)” (FONSECA-SILVA, 2007, p. 22), à família e à educação – 

em nome de uma obediência e de uma resiliência a toda prova – algumas delas, 

imbuídas de um espírito mais “evoluído”, numa atitude, digamos, um tanto visionária, 

começaram, especialmente na última metade do século XX, a advogar em favor da 

emancipação moral, física e política da mulher.  

Consoante Buitoni (2009) essa mudança de postura pode ser observada em 

toda a mídia – embora com muito mais nitidez e força na imprensa feminina, 

representada pelas revistas –   na década de 1960. A autora se mostra surpresa ao 

constatar que, já àquele tempo, “alguns textos discutiam o direito da mulher ao prazer, e 

[que] a palavra orgasmo começava a ser impressa numa ou noutra revista” (BUITONI, 

2009, p. 13, Grifo nosso).  

A existência destes textos pode representar os primeiros indícios, da 

materialização do que viria a ser a aparente guinada da/na história da sexualidade 

feminina orquestrada e forjada pela mídia.  Guinada que aqui responde hipoteticamente 

pelo que chamamos de (re)construção da história do sujeito feminino da sexualidade. 

No que tange à caracterização, a imprensa feminina como um todo, nunca se 

dedicou muito à informação em si, tendo como marca constitutiva o seu caráter 
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diversional (BUITONI, 2009). O desprezo pela informação contribui para torná-la mais 

ideológica e “tendenciosa”, completa a autora.  

A propósito, do século XX em diante, especialmente a partir das duas décadas 

finais, os periódicos em geral – e os femininos incorporam como nenhum outro essa 

estratégia – introduzem em seu escopo constitutivo registros do real. São matérias 

caracterizadas pela exposição de depoimentos, perfis, cartas, de gente comum,  pessoas 

anônimas do grande público. 

O Consultório sentimental é mais uma das marcas registradas da imprensa 

feminina. O teste é a prova disso. Ele é um dos gêneros “que se firmou como 

obrigatório nas revistas femininas, sejam elas populares ou mais sofisticadas [...]” 

(BUITONI, 2009, p. 91), sendo, portanto, representativo neste/deste segmento. Por 

meio dos testes as leitoras são impelidas a se revelarem e a se decifrarem, segundo um 

(o) leque de opções dados como corretos pelas revistas; opções que, figurando  como 

verdades absolutas, passam a orientar os comportamentos dos sujeitos leitores.  

Ora, não há como não enxergar aí o ritual da confissão de que fala Foucault 

(2010); ritual que se propalou e multiplicou seu raio de ação no Ocidente moderno ao 

ponto de convertê-lo numa sociedade confessante, onde muitas instituições se delegam 

o papel de confessoras e onde os indivíduos são convocados a tornarem-se sujeitos 

confessandos.  

Por fim, outra característica não menos marcante das revistas femininas é o uso 

da (de uma) linguagem coloquial, e/ou intimista.  

De fato, se pararmos para observar esse aspecto, veremos que elas se dirigem18 

ao público fazendo uso da 2ª pessoa (você ou tu) num tom demasiado informal. Em 

resumo: “a imprensa feminina sempre tratará a leitora com intimidade de uma amiga; 

vai chamá-la de você” (BUITONI, 2009, p. 96). 

Como componente de uma estratégia que visa, precipuamente, assegurar a 

adesão de um (seu) público, o registro não-formal da linguagem parece ter surtido bons 

resultados. Prova disso é que,  como observa a pesquisadora, ele é um traço que 

acompanha o gênero desde o princípio de sua constituição, guardadas, apenas, as 

devidas diferenças provenientes dos aprimoramentos realizados com o passar do tempo, 

motivados pela força da experiência. Mesmo porque, o emprego de tal recurso, em 

                                                        
18 Constatamos a aparição recorrente desta característica/estratégia nos discursos analisados em Nova e 
Women’s Health. 
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emprestando aos discursos das revistas um tom mais livresco,  forja uma relação de 

proximidade e confiança entre elas  e suas leitoras.  

A tonalidade informal dos discursos resulta ainda na construção de um efeito 

de transparência e, em decorrência, de verdade ao que é dito. O tratamento dispensado 

pelas revistas faz com que as leitoras tenham a sensação de estarem diante de “amigas”, 

conselheiras que se estão/riam, incondicionalmente, ao seu serviço e dispor, aptas e 

determinadas a contribui com/para o seu bem-estar, portanto, diante de “alguém” que 

lhes relata sempre a verdade, sem máscaras e/ou máculas,  e não de vozes que ecoam 

dizeres-saberes entretecidos em teias de poderes e que, como tais, servem a interesses 

“alheios”,  via de regra mercadológicos, que não necessariamente os delas enquanto 

sujeitos “reais”, guiados por interesses um tanto quanto singulares.  

 

3.3. Conhecendo o terreno: Quem são e ao que e/ou a quem servem Nova e 

Women’s Health 

 

Nova e Women’s Health, a exemplo de várias outras publicações brasileiras, 

são revistas destinadas ao público feminino. Semelhança que, por si só, fornece/ria, 

possivelmente, elementos para justificar nossa opção por ambas.  

Todavia, estamos certos de que esse critério, essa coincidência é/seria, no 

mínimo,  insatisfatória – para não dizermos incongruente – na medida em que se trata, 

nessa ocasião, de uma pesquisa que persegue os rigores científicos.  

Nova e Women’s Health, na condição de práticas institucionais, filhas do 

dispositivo midiático, são tomadas como elementos-chave na/para a composição do 

quadro analítico deste trabalho, especialmente pelo fato de que as discursividades que 

delas emanam, ou melhor, que elas encetam, materializam uma vontade de verdade que, 

forjada, nos vãos de saberes/poderes da mídia, é prontamente transposta para o plano 

dos dizeres. Vontade que tende a (re)produzir a história da sexualidade feminina, mas 

também e ao mesmo tempo sugere escrever uma outra história na/para a 

contemporaneidade com base na memória, sempre recuperada, modificada, reagendada, 

matéria viva, porém opaca, subjacente, (re)integrada a novos-velhos dizeres.  

Dito isso, na sequência, tratamos de evidenciar, o mais pormenorizadamente 

possível, as similaridades nos modos de constituição de uma e outra revista, bem como 

as peculiaridades relativas a cada uma delas, principalmente no que toca às questões 

concernentes ao processo de constituição/discursivização/publicação destas.  
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3.3.1.  Apresentando Nova, a revista da mulher que quer mais: Constituição, 

Circulação e Discursivização 

 

Nova é um periódico feminino que integra o rol de publicações da Editora 

Abril19. Lançada no Brasil em setembro de 1973, a revista circula mensalmente em todo 

o território nacional desde então. Nova Cosmopolitan, como é oficialmente registrada20, 

é a versão brasileira da internacional Cosmopolitan21, maior e mais vendida revista 

feminina no mundo. Nova tem uma tiragem mensal de aproximadamente 400 mil 

exemplares, número bastante expressivo, sobretudo se levarmos em conta  os índices de 

circulação22 – notadamente vultosos, como revelam os dados abaixo.   

 

Circulação de Nova 
Média  

Circulação Líquida Média: 240.401 
Assinaturas Média: 137.508 

Avulsas Média: 102.893 
Fonte: IVC jan-dez 2010 

Atual 
Tiragem: 333.395 

Circulação Líquida: 232.721 
Assinaturas 139.660 

Avulsas: 93.061 
Fonte: IVC mai/11 

Total de Leitores: 905.000 
Quadro 1. Circulação de Nova 
Fonte: Projeção Brasil de Leitores Consolidado 2010 
 
                                                        
19 Abril é a maior editora de revistas do Brasil. Pertence ao Grupo Abril,  um conglomerado brasileiro de 
mídia, com sede em São Paulo. Além dela, o Grupo é proprietário também das Editoras Ática e  Scipione, 
ambas especializadas em livros didáticos. Tem ainda participação em outras áreas como televisão, onde é 
proprietária da MTV Brasil e da TVA. Informações extraídas do site do próprio grupo. 
http://www.abril.com.br.  
20 Ao ser lançada no Brasil, Nova teve de incluir em seu registro o Cosmopolitan como subtítulo pelo fato 
de o nome Nova haver sido registrado junto ao Conselho Nacional de Pessoas Jurídicas por uma empresa 
brasileira de eletrodomésticos, conforme nos informa Fonseca-Silva (2007). 
21 A Cosmopolitan é uma revista feminina publicada desde 1886 nos Estados Unidos. Hoje, ela tem 58 
edições diferentes no mundo, está disponível em 34 línguas e é vendida em mais de 100 países. Em 
números, são mais de 100 milhões de consumidoras em todo o globo e mais de 1 milhão de seguidoras no 
Brasil. Fonte: http://www.publiabril.com.br/marcas/nova/revista/informacoes-gerais.  
22Há uma diferença importante entre a circulação e a tiragem de uma publicação. A circulação representa 
o número de exemplares que, efetivamente, chegaram às mãos dos leitores, seja através de assinaturas, 
venda avulsa ou outro meio. Consiste, portanto em um parâmetro de maior valor, critério e precisão no 
aspecto qualitativo dos dados se comparada com a mera aferição da tiragem. 
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Soma-se a isso o fato de Nova integrar a lista das 15 revistas mais vendidas no 

país, ocupando a 9ª posição no ranking, conforme se relata no quadro que segue.  

 
Revistas de maior circulação do Brasil (circulação mensal) 

1-Veja 1.098.642 
2-Época 417.798 

3-Nova Escola 413.100 
4-Cláudia 403.191 
5-Seleções 397.098 

6-Isto é 344.273 
7-Superinteressante 343.423 

8-Caras 279.458 
9-Nova 224.734 

10-Playboy 221.677 
11-Manequim 201.543 
12-Boa Forma 196.720 
13-Você S.A. 186.994 

14-Revista MONET 181.277 
15-Exame 177.170 

QUADRO 2. Ranking de revistas brasileiras de maior circulação  
Fonte: IVC/2010 

 

No que tange ao conteúdo editorial, Nova agrega em seu escopo assuntos de 

natureza diversa, vinculados, de algum modo, ao universo feminino e, de modo mais 

específico à sua clientela, constituída, via de regra, por uma mulher jovem, que trabalha 

fora de casa, tem entre 18 e 49 anos e pertence às classes A, B e C, como se infere com 

base nos dados que perfazem o gráfico 1 a despeito do perfil da leitora de Nova. 

 

GRÁFICO 1. PERFIL DA LEITORA DE NOVA 

 
Por sexo                                                                  Por idade 
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            Por classe social                                                               Por região 

   
 

Fonte: Marplan Consolidado 2010 

 

Em que pese a relevância destes elementos, é preciso dizer que eles não dão 

conta sozinhos de justificar a posição editorial assumida por Nova,  quer seja, de 

explicar o fato de que, dos temas contemplados pela/na revista, mereçam destaque os 

relativos à moda/estilo, saúde/beleza, vida/trabalho, fama/sucesso e, amor/sexo.  

Aliados a estes é preciso que se considerem outros aspectos, especialmente os 

de ordem histórico-social. Mas, para isso, é preciso, antes de tudo, ter ciência da (dessa) 

posição que a revista assume, do lugar de onde ela fala, para quem fala e em nome de 

que/quem. Ora, a posição de sujeito de Nova, a partir da qual ela constrói sua 

identidade, se marca pela tentativa de (re)significação/(re)invenção de papeis da/para a 

mulher, sobretudo nos âmbitos sexual e financeiro.  

Para além disso, a posição de Nova aponta para uma reversão da moral sexual 

vigente, a ser substituída – segundo sua proposição – por uma nova moral na qual a 

mulher, liberada de velhas e poderosas amarras que, acintosamente, intervieram 

historicamente no curso do seu destino, é convidada a assumir o posto de sujeito; sujeito 

de si, de desejo, de/para o sexo/prazer. E é firmada nesse solo, nessa posição de sujeito 

que Nova constrói sua identidade, sua singularidade23, sua marca própria e que, em 

acréscimo, constrói as posições de sujeito que convida/convoca sua leitora a ocupar.  

A propósito, a mulher a quem Nova se dirige é uma mulher dinâmica, ativa, 

independente, autoconfiante, antenada com o seu tempo e que, além disso, é senhora de 

si, do seu destino, incluindo-se aí o controle/domínio do seu corpo e da sua sexualidade. 

Ou seja:  Nova se dirige (ou sugere dirigir-se) a uma mulher – a quem ela imagina e a 

                                                        
23 Singularidade aqui não pode/deve ser confundida com traço único, irreiterável. Refere-se, antes, a 
características marcantes que respondem pela construção de um ethos pelo qual a revista se individualiza 
e se distancia, na medida do possível, de outras.. 
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quem, através de sua discursividade, se esforça por constituir – que é, antes de tudo, 

uma representação, um protótipo do que é/seria a mulher moderna; ou pós-moderna se 

dermos crença às conjecturas de Hall (2006, 2009) e Bauman (2005). Uma mulher, 

portanto, concebida como a própria encarnação do paradigma de modernidade. Mas, 

essa é uma longa e complexa discussão que não nos interessa por ora. Por enquanto, 

importa fixar nossa atenção no perfil/padrão editorial de Nova que consiste, a nosso ver, 

na sua mola-mestra, de onde tudo parte, para onde tudo converge e que a tudo abarca.  

Como se sabe, cada revista enceta um conjunto de dizeres-saberes 

determinados pelas suas filiações discursivas, a partir dos quais inscreve as filiações de 

sentido possíveis. No caso de Nova, sua discursividade se marca por uma vontade de 

verdade de questionar  a moral sexual vigente, de negar a constituição tradicional da 

feminilidade, historicamente vinculada à submissão, à passividade, à anulação. Nova 

aposta – e aposta alto – em quem ela chama de a Nova mulher brasileira24, na Mulher 

que quer mais25; uma mulher independente financeiramente, liberada no plano sexual, 

firme nas suas decisões. Tanto é verdade que é nesses termos que ela é apresentada ao 

público: como uma revista completa, para uma mulher cheia de atitude e sonhos a 

conquistar. [...] E que incentiva a ousadia e a coragem para enfrentar os desafios 

atuais, buscar o prazer sem culpa e fortalecer a autoconfiança26. 

E esta mulher de atitude de que fala Nova está presente no corpo de suas 

edições, incorporada, personificada em verbo e imagem: das matérias informativas aos 

anúncios publicitários, em geral acercados de fotografias por todos os lados. Nem é 

preciso muita coisa para dar de cara com esta Nova-mulher/mulher-Nova. Folhear a 

revista é o bastante, pois há vestígios dela por toda a parte, página por página, a 

começar pela capa. Aliás, a capa é o que poderíamos chamar de cartão de visitas de uma 

revista. No caso de Nova, ela é impregnada dessa vontade de verdade de que falávamos 

antes que supostamente coloca a mulher numa posição de sujeito liberto, autônomo, 

“dono do seu nariz” e de todo o resto do corpo; sujeito ávido por viver a vida com e em 

função do prazer.  

A propósito, mobilizamos duas delas para ilustrar isso. 

 

 
                                                        
24 Primeiro slogan  
de Nova. 
25 Slogan atual da revista. 
26 Informações encontradas em Corpo editorial de Nova, site Abril. 
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            FIGURA 2. Capa de Nova – Maio/2009                     FIGURA 3. Capa de Nova Setembro/2010 
 

Demarcadas por um forte apelo sexual, as capas de Nova, como se pode ver, 

são estampadas por fotografias de mulheres “bonitas e sexy”, todas27 elas modelos e/ou 

personalidades da mídia28. Exalando sexualidade/sensualidade, tais mulheres, 

impecavelmente produzidas dos pés a cabeça, com looks chamativos,  encenam poses 

para lá de insinuantes. Assim é que, bem aos moldes do estilo mulher fatal, vestidas 

com roupas ousadas, extremamente ricas em decotes, transparências e apetrechos que 

realçam as curvas e os contornos do corpo, as garotas da capa – como são mais 

conhecidas – emprestam seus rostos/corpos a um jogo de cartas destinado à 

sedução/erotização; jogo que traduz muito bem o perfil editorial de Nova, a vontade de 

verdade que permeia e anima todo o seu projeto discursivo. Em outras palavras,  

 
O apelo sexual das capas é condizente com o ethos de Nova que, desde a 
primeira edição, dedica espaço privilegiado à sexualidade e à independência 
financeira da mulher, elementos fundamentai da moral sexual em que está 
investida a leitora da revista (FONSECA-SILVA, 2007, p. 162). 

 

                                                        
27 Há exceções, no entanto, elas são raríssimas. As únicas vezes em que mulheres comuns estamparam a 
capa de Nova forma em edições comemorativas de aniversário. Nestas, as garotas da capa foram 
recrutadas pela revista entre a sua gama de leitoras. Mesmo nesses casos, o padrão estético e o apelo pela 
sedução foram mantidos.  
28 Dá-se preferência àquelas que encontram-se em evidência na mídia e que, graças a isso, estão sendo 
cotadas para posar em revistas de forte teor sexual destinadas ao público masculino, como a Playboy e a 
Sexy, por exemplo. 
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Esse apelo sexual explicitado na capa de Nova, presente desde o princípio de 

sua  existência, como nos afere a pesquisadora, se estende a todo o restante da revista 

que conta com no mínimo três matérias sobre sexo em cada uma de suas edições.  

No que compete à sua composição geral, é importante frisar que Nova conta 

com um repertório vasto de seções (28 no total), que se organizam em torno de  08 

eixos temáticos. Tais seções, via de regra, têm presença cativa nas edições da revista.  

À guisa de informação, os eixos/seções dispostos na estrutura de Nova são os 

seguintes: Capa: eixo que  engloba as matérias em destaque da edição; Amor e sexo: 

composto por matérias que abordam dilemas das relações afetivas e sexuais, inscritas ou 

não na esfera conjugal e/ou não, normalmente da heterossexualidade. Esse eixo engloba 

ainda seções que se apresentam como espécies de receituários e/ou manuais de instrução 

que visam transformar a mulher numa expert em matéria de conquista e de sexo. 

Sexpert, Clube do Livro Erótico e Coisas de Casal são apenas algumas delas que, a 

começar pelo nome, assumem essa conotação; Beleza e Saúde: o bem-estar, a boa-forma 

e a beleza da mulher são as preocupações, materializadas em discussões que defendem a 

importância da alimentação saudável, da prática de atividade física e dos procedimentos 

estéticos. Bem Nutrida, Consulta Íntima, Repórter de Beleza, e Menos Stress são alguns 

dos títulos de seções vinculadas a tal eixo; Vida e Trabalho:  agrega matérias que 

versam sobre o lugar da mulher no mercado de trabalho contemporâneo, donde são 

abordados das venturas e desventuras profissionais, aos dilemas tipicamente femininos 

fomentados por conflitos de interesse entre carreira e família. As seções Consultor de 

Carreira e Caça-Tendência são as que melhor expressam a essência deste eixo; Moda e 

Estilo: inscreve seções destinadas a falar da moda, aplicadas a diversos aspectos que vão 

do vestuário, ao corte de cabelo e que realçam as novidades no mundo fashion, como 

Sexy X Over, Banho de NOVA e Shopping Já!; Gente Famosa: as matérias que 

compõem este eixo relatam aspectos da vida de pessoas famosas, apresentadas como 

exemplos nos quais é preciso espelhar-se. Inclui-se nesta categoria o perfil da artista que 

empresta seu rosto/corpo para estampar a capa da edição do mês; É Quente, É Nova!: 

apresenta matérias curtas, em geral, em forma de informações e/ou conselhos sobre 

beleza e sedução, entremeadas com indicações de filmes, livros e acessórios eróticos. 

Integram esse eixo, por exemplo, as seções: Agite e Use, Roube o Look Moda e Roube o 

Look Beleza; e Mais: trata-se de matérias que abordam questões diversas, rendendo 

destaque aquelas que se pautam na busca do estabelecimento de um diálogo com as 

leitoras, seja através da emissão de opiniões, eventualmente publicadas, seja pelas 
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Notícias da Redação, anunciadas mensalmente em carta assinada por Cynthia Greiner, 

Diretora de Redação de Nova.  

Estas seções funcionam como espaços de que Nova dispõe29  para abordar tanto 

as questões que mais lhe apetecer – no caso: corpo, beleza e sexualidade, entre outras – 

como, principalmente, negociar os sentidos que o seu discurso encerra juntamente a 

suas leitoras.  

Para essa negociação, Nova lança mão de estratégias discursivas variadas. As 

mais recorrentes são a de apresentar-se como guia e/ou manual de instrução; como 

mestre e/ou guru que se prontifica a ouvir e a aconselhar aquelas que a ela recorrem; 

e/ou como dona da verdade, aquela que dispõe das chaves que dão acesso a 

determinados segredos – incofessáveis – da vida, nem que para isso tenha de acudir a 

instâncias de saber-poder como a Ciência, reconhecida pelo seu alto potencial revelador.  

Importa saber que, em um ou noutro formato, os discursos sobre o corpo/sexo 

encetados por Nova tencionam controlar, regular e regulamentar a vida das leitoras, seja 

“ditando” sutilmente – leia-se sugerindo – os modos de agir e se comportar segundo a 

posição de  sujeito ali assumida;  seja impelindo o sujeito a promover, ele mesmo – ou 

melhor, ela mesma – o controle de si, da sua sexualidade, do seu corpo. E para isso os 

cuidados de si, os jogos/discursos de verdade e a confissão são estratégias 

fundamentais, das quais Nova não abre mão. 

 

3.3.2. Nova e a instauração da ordem de saber-poder-dizer sobre o 

corpo/sexualidade feminina 

 

Analisando os discursos de Nova nos apercebemos de que ela instaura uma 

ordem de saber-poder-dizer que parece circunscrever o sujeito de desejo feminino – 

antes apenas virtual – no espaço do acontecimento, do possível, do “real”30; 

acontecimento no qual corpo/beleza/sexualidade se encontram, se cruzam e se enredam 

de uma maneira intensa.  

Nas discursividades da revista, a busca da beleza, do bem-estar e do prazer, a 

princípio para si, se mescla e, por vezes, se confunde com o prazer de si/para si e do 

outro/para o outro. Isso porque, apesar de o mercado editorial brasileiro contar, 
                                                        
29 Na verdade, esta disposição é forjada pela própria revista na medida em que é ela a responsável pela 
construção desses espaços/seções. 
30 Lembramos que real do discurso não coincide jamais com o real de fato. Trata-se sempre de um real 
construído, montado, um real-efeito, como definiu Pêcheux (2006). 
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sobretudo hoje, com uma quantidade significativa de revistas destinadas ao público 

feminino, Nova difere substantivamente das demais; diferença que a acompanha desde o 

seu princípio e que se deve, sobremaneira, à opção em fazer da sexualidade feminina o 

objeto-chave de sua discursivização e em abordar esta temática polêmica e 

historicamente controversa, de uma forma, um tanto quanto original, inusitada31 

(FONSECA-SILVA, 2007). 

Porém, ter ciência do que Nova representou – e, preservadas as devidas 

proporções, ainda representa – em termos de inovação/(re)novação da/para as pautas de 

discursividade social sobre a sexualidade feminina e a feminilidade em geral, não basta.  

Para alcançarmos uma compreensão mais acurada de como isso tudo foi feito, como e a 

partir de que elementos essa ordem de saberes-dizeres pôde se estabelecer, tendo Nova 

como sua agente, é preciso que redimensionemos nossa investigação de modo a 

contemplar outros fatores, na certa, tão relevantes quanto os já ponderados. Um deles é 

o de especular sobre as condições de/da constituição inicial dessa discursividade 

inaugurada por Nova.     

  Como nos alertou incansavelmente Foucault (2005a), a existência de um 

enunciado está indefinidamente condicionada ao contexto histórico. Mesmo porque é 

ele que determina o que pode e o que não pode ser dito num dado momento.  

Posto isso, entender como Nova pôde falar de/sobre sexo da e para a mulher 

em 1973 no Brasil, ano em que ela principia sua caminhada, pressupõe conhecer e, 

inadvertidamente, levar em conta a conjuntura histórico-social posta àquela época.  

Ora, o cenário dos anos 70 era bem mais promissor para as mulheres que os 

anteriores. A década de 60 já havia se encarregado de ultrapassar muitas das barreiras, 

de quebrar muitos dos protocolos. A esta altura, novas discursividades sobre a mulher já 

circulavam por vários espaços sociais. A inserção da mulher no mercado de trabalho já 

era expressiva – embora nem de longe ideal; o mundo já assistira a 1ª onda da Liberação 

Sexual – movimento de grande envergadura encabeçado pelas feministas.  

                                                        
31 Ao qualificarem-se as formas de abordagem adotadas por Nova de inusitadas e de originais, não se quer 
dizer que ela é a única e/ou mesmo primeira revista do mundo a inserir estas questões na pauta de 
discussões da agenda institucional da prática midiática. Até porque, os debates em torno da liberdade 
sexual da mulher, responsáveis pelo que se chamada revolução sexual feminina, já haviam alcançado, nos 
idos dos anos 1960, a esfera da mídia, se fazendo presente, embora um tanto timidamente, em jornais e 
revistas da época, especialmente aqueles especificamente femininos como afirmou Buitoni (2009). E, 
uma vez que Nova só desponta no cenário midiático brasileiro em 1973, não se poderia afirmar que ela 
teria sido a inauguradora desses discursos. Contudo, o que não se pode esquecer - e é nisso que se assenta 
nossa afirmação – é de que, no nosso país, sua aparição representou um marco nesta matéria, pelo fato de 
introduzir de vez estas questões no escopo de discursividades da imprensa nacional, feminina e/ou não; 
condição que sustenta até os dias de hoje. 
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Aos poucos, a mulher caminhava para um possível encontro com sua 

emancipação, iniciada pela sua independência financeira, cada vez menos virtual. 

Diante de tudo isso, o que faz Nova? Investe na “Nova mulher brasileira”.  

O anúncio dessa Nova mulher-Nova, embora mantenha estreitas relações com 

outros enunciados com os quais compõe um quadro associativo, figura como um 

acontecimento, paradoxalmente singular em sua pluralidade e irrepetível em sua 

repetibilidade. Nesse sentido, tomá-lo sob a tutela de Foucault (2005a), como 

acontecimento discursivo significa dizer que este dado/fato extrapolou os limites da 

ocorrência casual/factual.  

E mais: que em atingindo o vetor do discurso, desencadeou uma verdadeira 

explosão32 discursiva em torno do corpo/sexo feminino, fazendo com que os discursos 

sobre esta matéria tivessem, doravante, seu regime de materialidade profundamente 

tocado,  alterado, desestabilizado e suas redes de sentido (re)significadas.  

E, por falar em como a discursividade de Nova acontecimentaliza, desconcerta, 

incita a produção de outros “novos” dizeres, temos um exemplo inquestionável – a 

revista Women’s Health – de como a semente plantada por Nova germinou em outros 

solos, melhor dizendo, respingou em outras práticas discursivas. 

 

3.3.3. Women’s Health, Você. Só que melhor: Constituição, Circulação e 

Discursivização 

 

Como dizíamos, Women’s Health é um periódico feminino publicado pela 

Editora Abril. A exemplo de Nova, a Women’s também integra uma rede internacional 

de revistas, a Rodale33. Da original, a Abril manteve – não se sabe ao certo se por opção 

ou por força contratual – o título, grafado literalmente em Inglês, além do formato e da 

pauta central. No Brasil, a primeira edição data de Outubro de 2008 – exatamente três 

anos após a criação da revista nos Estados Unidos.  

                                                        
32 Na verdade, muito antes disso houve um momento em que se assistiu no Ocidente a um intenso 
movimento discursivo em torno da sexualidade, ou melhor, do sexo. Momento que coincide, segundo 
Foucault (2004) com a criação da hipótese repressiva e da invenção do sexo, frutos, ambas, do dispositivo 
da sexualidade. Contudo, ao afirmarmos que a iniciativa de elevar ao discurso a sexualidade feminina de 
Nova assume ares de acontecimento por suscitar uma profusão discursiva, não queremos contrapor-nos às 
teses foucaultianas. Ocorre que, no caso de Nova, seu dizer/anúncio desperta do sono um conglomerado 
de discursos que havia muito descansavam tranquilos, mesmo com todos os ataques recebidos.   
33 A Rodale é uma companhia global de conteúdos multiplataformas nas áreas do fitness e do bem-estar, 
responsável pela publicação de diversos títulos, incluindo Women’s Health, Men’s Health, e Runner’s 
World, todos publicados no Brasil pela Editora Abril. Suas 81 publicações atingem mais de 54 milhões de 
pessoas em 50 países através de uma rede de parceiros globais.   
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Women’s Health é a versão feminina da Men’s Health, revista de grande 

sucesso em quase todo o mundo, inclusive no Brasil, da qual o Grupo Abril detém a 

franquia. Além da nomenclatura – que varia apenas para indicar o sujeito a quem se 

destinam e a quem se referem em suas composições, no caso Women para mulheres e 

Men para homens – Women’s e Men’s têm em comum, especialmente o perfil e o 

padrão editorial.   

A preferência de ambas pelas questões relacionadas à saúde e ao bem-estar é 

explícita, decretada já em seus títulos, que convertidos para o Português podem ser lidos 

como saúde da mulher e saúde do homem, respectivamente.  

Em virtude dos resultados positivos obtidos com a Men’s, especialmente em 

termos de aceitação junto ao público, e das semelhanças existentes entre ambas, a Abril 

aposta alto na Women’s Health. As expectativas da editora com relação à publicação são 

as mais promissoras possíveis.  

É o que se infere com base no seu pronunciamento34. “Depois do 

extraordinário sucesso de Men’s Health, lançado no Brasil em maio de 2006, a Editora 

Abril traz WOMEN’S HEALTH. [...] É mais uma marca vencedora que a Editora 

Abril licencia”. Como se percebe, o anúncio da “novidade” ao público é acompanhado 

por um prognóstico. A abril decreta, de antemão, o sucesso como destino certo desta 

publicação.    

Ao que tudo indica, a Abril estava certa em sua previsão. Presente há  menos 

de três anos no mercado editorial brasileiro, a Women’s Health é o que se pode chamar 

de uma revista “jovem”.  

Contudo,  sua aparição recente – tardia até, se pensarmos no número de 

publicações femininas devotadas a tratar das questões do corpo/saúde/beleza, 

notadamente pertencentes à sua área de interesse – no cenário midiático, parece não ter 

representado um empecilho para o seu sucesso, a julgar pelos números relativos à sua 

circulação; números que, a propósito, dispomos abaixo: 

 

 

 

 

                                                        
34 Essa mensagem que aqui chamamos de pronunciamento está disponível in: Corpo Editorial da revista 
Women’s Health; site da Editora Abril. 
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Circulação de Women’s Health 
Média 

Circulação Líquida Média: 84.571 
Assinaturas Média: 39.621 

Avulsas Média: 44.950 
Fonte: IVC jan-dez 2010 

Atual  
Tiragem: 143.510 

Circulação Líquida: 77.603 
Assinaturas 42.409 

Avulsas: 35.194 
Fonte: IVC mai/11 

Total de Leitores: 255.000 
 

QUADRO 3.  Circulação de Women’s Health 
Fonte: Projeção Brasil de Leitores consolidados 2010 

 

Ademais, a positividade, o tom eufórico impressos pela editora na sua fala ao 

propósito da divulgação do lançamento da revista se repete em outras circunstâncias, em 

outros pronunciamentos, como, por exemplo, o que aparece na sequência.   

 
Chegou a revista para você que faz da saúde e beleza um estilo de vida. 
Encontre em Women’s Health a orientação precisa sobre o que fazer, como 
fazer e por onde começar para se sentir bem. Receba informações valiosas - 
e com base científica - sobre hábitos saudáveis, nutrição, fitness, beleza, 
comportamento... Não perca a revista  feita para você viver do jeito que 
gosta: cada vez melhor e mais feliz consigo mesma. (Corpo Editorial de 
Women’s Health). 

 

No excerto acima é possível vislumbrar como a Abril mantém – ou pelo menos 

se esforça para isso – a tônica da euforia e do entusiasmo que demarcam sua fala na 

ocasião do anúncio da “nova” aos leitores. Como uma estratégia de marketing, de uso 

frequente no universo midiático e publicitário,  o discurso inflamado, apaixonado da 

editora sobre a revista visa contagiar as leitoras, convencê-las de que comprar/assinar 

Women’s Health é um excelente negócio – sinônimo de satisfação garantida.  

O esforço por vender a revista não para por aí. Utilizando-se de uma descrição 

minuciosa e irrepreensivelmente positivada, a Abril ainda trata Women’s como um 

verdadeiro achado, oferecido – de bandeja – às leitoras brasileiras; achado que iria/irá 

revolucionar completamente suas vidas daí para frente. Prometendo receitas infalíveis 

com base em dados “fidedignos”, oriundos da Ciência, Women’s Health tem uma 

apresentação de gala; apresentação que não deixa de ser, também, um convite – 
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tentador, diga-se de passagem, afinal conduz, conforme se sugere, à felicidade –  e uma 

intimação. “Não perca a revista  feita para você viver do jeito que gosta: cada vez 

melhor e mais feliz consigo mesma”.  

Além do que, este convite-intimação, a princípio genérico, se imbui, por obra 

da linguagem, de uma força perlocucinária insuspeita. O arranjo linguístico do texto 

comunga para que essa mensagem, esse convite-convocação chegue a cada uma/um dos 

que o alcançam como se se tratasse de uma correspondência exclusiva, direcionada 

especialmente para ele/ela, uma vez que a/o interlocutora/o é sempre o “eu”, referido, 

no enunciado Abril, pelo pronome “você”. 

Quanto à sua clientela, Women’s Health  tem como público-alvo mulheres 

jovens, com idade entre 20 e 34 anos, integrantes das classes A a C e residentes na 

região Sudeste, segundo dados estatísticos divulgadas pela própria Abril em seu site. 

 

GRÁFICO 2. PERFIL DA LEITORA DE WOMEN’S HEALTH  
 
Por sexo                                                             Por idade 

 
 
 
 
 
Por classe social                                                     Por região                                                  
                                              
 

 
 
 

Fonte: Marpalan Consolidado 2010 
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A consideração dessas estatísticas é de suma importância tanto para os 

responsáveis pela publicação de Women’s, como para quem investiga o processo de 

produção discursiva que ela enceta.  

No primeiro caso, o acesso a esses dados é fundamental, pois, extremamente 

reveladores, eles fornecem a medida exata dos limites e do poder de alcance do que é 

dito na/pela revista. Uma vez sabendo a quem realmente sua voz chega e até onde ela 

ecoa, certamente fica mais fácil para a equipe de edição compor a publicação, fazer as 

escolhas, dimensionar o trabalho.  

A propósito, este é, por sinal, um recurso empregado com muita frequência no 

adro do dispositivo midiático. As pesquisas de mercado têm, via de regra, a função não 

só de mensurar o grau de aceitação/satisfação dos leitores/espectadores/telespectadores, 

como de aproximar a prática discursiva dos sujeitos.  

No exemplo em tela, elas servem para que a Women’s Health figure como uma 

(a) revista ideal, imprescindível para aquelas mulheres que perfazem o seu público 

leitor; ou seja, para aquelas mulheres que – influenciadas pelos paradigmas modernos 

de beleza ideais – manifestam uma inelutável preocupação com o corpo e, por 

decorrência, uma  forte identificação com os discursos do cuidado de si relacionados à 

saúde, beleza e sexualidade como os que a revista  propaga.   Mesmo porque é assim 

que Women’s se apresenta: como aquela amiga que sabe o que ocupa parte dos 

pensamentos de suas leitoras, o que elas desejam saber e o que esperam ouvir/ler de 

uma revista feminina atualizada, com ares de modernidade; quer seja: como aquela 

amiga que sabe  que  corpo/saúde, corpo/beleza e corpo/sexualidade é/são componentes 

fulcrais na/para a composição dos seus projetos de vida e que, exatamente por isso, 

atende, na medida exata, as expectativas, além de suprir as lacunas deixadas por outros 

periódicos do gênero. 

Já para os que se propõem a desvelar o que há de subjacente à produção do 

discurso pela mídia, como nós, a posse desses dados é mais um elemento que contribui 

para a compreensão geral do processo. Aqui, em específico, tais dados nos ajudam a 

entender porque Women’s Health elege como foco do seu projeto discursivo o corpo 

feminino, atravessado e, indissoluvelmente correlacionado à beleza, saúde e  

sexualidade. A eleição do corpo feminino como foco discursivo pela revista não se deve 

apenas aos aspectos concernentes ao perfil do público. Antes, parte do bio-poder de que 

fala Foucault (1998b), política do/para o corpo que, aliada ao dispositivo da 
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sexualidade, uma de suas estratégias, visa domesticar os indivíduos e convertê-los em 

sujeitos de  uma sexualidade sob controle.  

 No projeto de Women’s Health, a preocupação com a tríade beleza, saúde e 

sexualidade é evidente. Evidência cujos indícios jazem espraiados por toda a revista, a 

começar pela capa, sempre estampada por corpos femininos esguios e torneados (reais 

ou fabricados), vestidos com roupas que revelam e demarcam, sem exageros, as 

silhuetas das moças que parecem vender saúde, exalar jovialidade, bem-estar, beleza, 

sensualidade e vitalidade,  devidamente crivada pelo fotoshop.   

 

         
      FIGURA 4.Capa de Women’s Health. Abril/2011          FIGURA 5. Capa de Women’s Health –  Fevereiro/2010 
 

Como se nota, o apelo da capa de Women’s difere35 do revelado nas edições de 

Nova. Enquanto em Nova o filão da sexualidade é o carro-chefe que mobiliza e 

arregimenta os jogos de sedução/erotização materializados nas imagens das belas que 

ilustram as capas, em Women’s Health o apelo é feito muito mais em nome do corpo em 

plena forma, (corpo-total, corpo-espetáculo, corpo-espelho), o que não quer dizer, de 

forma alguma, que a questão da sexualidade não seja contemplada no projeto discursivo 

da revista, mas, tão-somente que a alusão, o apelo que ela faz ao sujeito de desejo 

feminino é, digamos, disfarçado, velado. Afinal de contas, para que serve  à mulher a 

ostentação de um corpo belo, perfeito senão também para despertar o olhar alheio, a 
                                                        
35 Além do apelo sexual, muito mais forte em Nova que em Women’s Health, há muitas outras diferenças 
a serem levadas em consideração acerca dos projetos editoriais das capas de uma e outra. No plano 
verbal, a disposição dos enunciados, as chamadas das matérias, a conformação sintática e a escolha 
lexical são apenas algumas delas. Já no plano imagético, destaca-se o fato de as garotas de capa de Nova 
pertencerem ao universo da fama, ao passo que as de women’s são recrutadas do universo do anonimato.  
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admiração, o desejo do outro e a autoconfiança nos atributos corporais, no seu sex-

appeal? E parece ser bem essa a mensagem escrita nas entrelinhas da revista. 

Mas, volvendo nossa atenção novamente ao projeto discursivo de Women’s, o 

fato de a maioria absoluta de suas matérias versarem exatamente sobre os elementos 

referidos é mais indício do favoritismo desta temática em seu projeto.  

E por falar nas matérias de Women’s Health, cumpre-nos ressaltar que elas 

destacam-se por estar, mormente, baseadas em resultados de pesquisas científicas e/ou, 

quando não, em informações advindas de especialistas. A este despeito, a revista conta 

com um conselho consultivo multidisciplinar composto por 18 profissionais, todos 

vinculados às questões de saúde, boa forma, beleza e sexualidade. São psicólogos, 

nutricionistas, dermatologistas, Personal Trainers, entre outros que emprestam suas 

vozes de autoridade mensalmente à Women’s Health.  

A partir do exposto, não há como não reconhecer que a revista busca amparo 

para o que diz em dizeres oriundos de lugares e sujeitos que gozam de consagrado 

prestígio no bojo da Ordem de discursividade social; lugares como a Ciência e sujeitos 

como o médico que, como frisou Foucault (2005a), na/para a modernidade, respondem 

pela impetração de uma nova ordem de saber-poder, a “legítima” e que fazem as vezes 

de “donos da verdade”. E, ao amparar-se nesses discursos de verdade, a Women’s, como 

instituição que integra o rol do dispositivo midiático, acaba elevando ainda mais36 o seu 

discurso a essa condição (de verdade) e, com isso, torna-o mais digno de credibilidade 

ante à sociedade, especialmente ante à parcela que perfaz a sua clientela leitora.  

Quanto à sua composição, a revista conta, em geral, com as seguintes seções: 

Matéria de Capa: versa sobre as matérias em destaque de cada edição; Flash: aborda 

assuntos diversos de forma aligeirada; Fitness: traz dicas de exercício físico e de 

nutrição para alçar um corpo saudável e em boa forma; Nutrição: destaca a importância 

de cuidar da saúde e de cultivar hábitos alimentares saudáveis; Beleza: aborda questões 

atinentes aos cuidados com a beleza em âmbito global, seja ela facial, corporal, bucal, 

capilar e/ou outra; Saúde:  alude a descobertas relativas a doenças, tratamentos curativos 

e preventivos, com o fito de otimizar  e prolongar a vida;  Em foco: contempla aspectos 

de natureza diversa concernentes à estética, moda, bem-estar, entre outros; Dieta: relata 

as novidades relativas às propriedades dos alimentos em termos calóricos, ressaltando a 
                                                        
36 Ainda mais porque a mídia, a exemplo da Ciência, é uma das instâncias que mais se esmera na/pela 
tentativa de acabamento, de completude do sentido. E, mesmo ilusório, o efeito de unicidade de sentido 
forjado por ambas as práticas são fundamentais no processo de peregrinação dos seus discursos rumo ao 
posto de discursos de verdade. 



136 
 

dieta pobre em calorias como procedimento legítimo para se manter magra (em forma); 

Sexo: agrega discussões sobre relacionamento e vida sexual com vistas a encorajar a 

mulher a viver sua sexualidade plenamente; Estilo/Moda: sugere como bem se vestir e 

se portar nas mais diversas ocasiões, considerando a boa apresentação como requisito 

indispensável para o sucesso e Em toda edição que abarca: (Carta da Editora: subseção 

que busca estabelecer um diálogo constante com as leitoras através do realce do que há 

de melhor em cada edição; Nossos consultores: apresenta a equipe de profissionais 

especializados que respondem pela orientação da revista quanto à abordagem dos temas; 

Cartas: dá vez e voz às leitoras publicando suas opiniões, elogios e críticas relativas à 

edição anterior e sugestões para as próximas; Pergunte ao Vizinho: trata-se de uma 

personagem construída pela revista que tem como missão esclarecer as dúvidas das 

leitoras quanto ao que pensa o homem a respeito de determinadas questões; Pergunte ao 

amigo Gay: Respeita a um amigo imaginário, franco e sincero, disposto a responder a 

quaisquer questionamentos que lhe forem endereçados;  Atitude WH: Lista fatos/dados 

atinentes ao universo feminino considerados positivos, serve como guia de ação e 

parâmetro de identificação para a leitora Women’s Health; A Média das Mulheres: 

Expõe informações baseadas em estatísticas de forma descontraída. 

Essas seções são os espaços de que dispõe a revista para pôr em pauta todo o 

seu repertório de discursos; repertório que conta com a insistente presença de discursos 

práticos, de caráter sugestivo, instrutivo e injuntivo, os então denominados discursos de 

verdade de que falávamos, bem como dos discursos que dão vazão às técnicas de si, 

referendadas através das cartas e dos depoimentos endereçados à revista pelas leitoras. 

Com isso e em função disso, Women’s Health opera  manobras discursivas a 

propósito da tríade corpo/beleza/sexualidade; manobras que visam a negociação de 

sentidos, que instalam uma proposta de leitura (a sua proposta de leitura) devotada ao 

seu público leitor  e que apelam, via de regra, para o recurso da superexposição do 

sujeito, do “eu”, seja esta realizada involuntária e/ou “voluntariamente”, recorrendo, 

constantemente, a prerrogativa de convocar o indivíduo a “autoconhecer-se”, 

“autodecifrar-se”, autogovernar-se, por meio das técnicas de confissão. 

O objetivo central desse estratagema discursivo parece ser o de promover a 

alternância entre momentos/movimentos de autoconhecimento e autocontrole, como 

etapas de um processo de mudança profunda, de reformulação das condutas morais das 

leitoras, da sua (re)fabricação enquanto sujeitos de seu corpo e de sua sexualidade. 
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Nesse jogo discursivo prático que enceta, a revista institui o princípio da 

governabilidade de si e dos outros, donde o indivíduo mulher passa a integrar um tenso 

e complexo jogo que o dispõe a ocupar um duplo lugar na Ordem do discurso midiático. 

Um lugar que fica a meio caminho da objetificação e da sujeição, já que o processo de 

objetificação não visa a mera contemplação, mas a sujeição, rendição e controle do 

indivíduo, visto que, apesar de ser alvo de uma intensa discursivização/exposição, à 

leitora resta ainda um espaço – sempre existente segundo Foucault ( 2005b ) – aberto 

para a sua constituição enquanto sujeito de si, decorrente de uma fabricação sua, 

mediante uma reelaboração de sua existência, firmada no plano ético. 

 

3.3.4. A ordem de saber-poder-dizer sobre o corpo/beleza/sexualidade feminina em 

Women’s Health 

 

A observação do projeto discursivo de Women’s Health nos permite inferir que 

ela se insere na ordem de saber-poder-dizer  sobre o corpo/beleza/sexualidade feminina, 

cuja instalação atribuímos, nesta pesquisa, à Nova – graças às razões já mencionadas. 

Isso porque, apesar das diferenças pontuais que existem entre uma e outra, também já 

brevemente aludidas, em ambas o corpo (feminino), tomado como objeto discursivo, “é 

apresentado como materialidade simbólica de significação para si e para o outro” 

(FONSECA-SILVA, 2007, p. 235) e, ao mesmo tempo, como produto de mercado. 

Em se tratando de Women’s Health, é forçoso registrar o fato de que sua 

discursividade se  marca, sobremaneira,  pelo forte apego aos paradigmas de beleza 

embalados pela cultura do culto ao corpo tão em voga na atualidade. Como se esse 

apego já não fornecesse matéria suficiente para compor uma pauta consistente de/para 

os seus discursos, Women’s opta por agregar mais um componente à tríade  

corpo/beleza/sexualidade, que passa a constituir, a partir daí, o bloco 

corpo/saúde/beleza/sexualidade.  

Em sendo assim, pode-se afirmar que nela “saúde, beleza e sexualidade 

funcionam como capital e corpo como investimento [e que] todos funcionam como 

mercadorias [...]” (FONSECA-SILVA, 2007, p. 26, Grifo nosso). 

Ademais, a constituição desse bloco amplia ainda mais os horizontes de 

possibilidades da revista e talvez seja precisamente por esse motivo que seus dizeres 

contemplam tantas questões – praticamente todas – referentes ao corpo feminino.  
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A propósito, na discursividade de que é signatária a Women’s, é facilmente 

passível de vislumbre a presença de um sem-número de discursos relativos ao corpo que 

circulam – ou já circularam – livremente na/pelos espaços sociais. Discursos como o da 

“ditadura da magreza”,  do “corpo sarado” e da “barriga chapada” que se cruzam, se 

atravessam, se afetam, se completam e/ou se refratam.  

Esse encontro-imbricamento discursivo se aplica também ao sexo, mesmo 

porque as questões relativas à vida sexual da mulher estão seguramente inscritas no rol 

do seu projeto. A propósito, a julgar pelo modo como os arranjos são feitos, há 

momentos que elas parecem ser, na verdade, o fim maior, figurando se não como ponto 

de partida, na certa, como ponto de chegada. 

Assim é que através de um trabalho penitente de exposição, sugestão, 

aconselhamento e persuasão,  Women’s converte o corpo (feminino) em espetáculo; 

espetáculo que – conforme sugerem seus dizeres – deve ser não só apreciado bem de 

perto, mas invejado, venerado e imitado; perseguido indistintamente pelas suas leitoras 

a quem sua fala se dirige. 

Esse mesmo trabalho de incitação, suposição e interpelação é feito a propósito 

da sexualidade e do sexo. Por meio dele a mulher é levada a (re)pensar o exercício da 

sua sexualidade e a submeter-se a novas experiências assumindo (supostamente) uma 

nova posição de controle: de si, em face de si e do outro.  

Ao fazer isso, Women’s Health convoca suas leitoras não só a acederem aos 

modelos corpóreos vigentes e tudo o mais que isso acarreta. Ou seja, a se constituírem 

em sujeitos de/pelo/para o seu corpo, como também a se transformar em sujeitos de uma 

sexualidade “ordenada”, controlada, economicamente útil, em obediência à política do 

biopoder que tem no dispositivo da sexualidade um dos seus principais pilares.  

E, nesse processo, o corpo feminino é, todo ele, submetido a uma  disciplina 

cronométrica que pontua, uma a uma, as posturas convenientes e esperadas. 

Visto que já discutimos como Women’s Health – enquanto prática discursiva 

midiática – se insere na (nessa) ordem de saber-poder-dizer contemporânea sobre o 

corpo/sexualidade feminina, é chegada a hora de nos centrarmos em (no) como essa 

participação se dá; em como a discursividade da revista, ou melhor, das revistas – já que 

esse procedimento é aplicado a Women’s e a Nova – nos permite entrever o que e em 

que se sustenta(m) o(s) referido(s) projeto(s)  e como todo esse trabalho é feito. E é 

justamente este o nosso próximo passo.  
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3.4. Nova e Women’s Health e os sentidos sobre o sujeito da sexualidade feminina 

contemporânea  

 

Em que pese a diversidade de discursos/sentidos que temos/teríamos ao nosso 

dispor, iniciamos reunindo discursos que nos autorizam entrever a arregimentação e 

consequente proposição de “novas” posições de sujeitos por Nova e Women’s Health 

para a mulher. Dentre as posições vislumbradas, destaca-se a da mulher desejada/ 

desejante, aquela que, para além de cobiçada, é apresentada como senhora do seu corpo 

e da sua sexualidade e ansiosa por prazer e, ao mesmo tempo, como a que é – ou deve 

ser – uma especialista nas artes do sexo.  

 

 
FIGURA 6 - Nova, Setembro de 2009, Seção: Sexpert 

 

“Boa não, ótima!” É assim que Nova sintetiza o conteúdo de uma de suas 

“matérias” aligeiradas que perfazem a seção mensal Você Sexpert. Para além de reportar 

à ideia central da fala da revista àquela ocasião, a chamada – sugestiva e de sentido 

dúbio – nos possibilita a antevisão das expectativas e finalidades que lhe subjazem. 

Expectativas e finalidades que, na verdade, se insinuam desde a constituição da seção. A 
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começar pela própria nomenclatura, que, ao que nos parece, não poderia ser mais 

apropriada ao projeto editorial da revista que é o de transformar a mulher num sujeito 

altivo de uma (sua) sexualidade interativa, proativa e,  – a julgar pela ideia da produção 

da sexpert37 – eficaz e eficiente a toda prova. A propósito, como consta em nota,  além 

de nomear uma de suas seções, sexpert é um termo de emprego usual em/por Nova. 

Pelo que se percebe, Nova tenciona instrumentar sua leitora para que se 

transforme não numa “simples” agente do seu corpo, da sua sexualidade, mas numa 

master nessa matéria, especialmente no que diz respeito ao sexo, cujo desempenho deve 

ser mais que satisfatório: fantástico, excepcional.  O discurso de Nova é bem claro. Não 

basta que a mulher seja boa de cama –  até porque isso  ela já o é, assegura a revista –, 

carece que ela domine o máximo de procedimentos relativos à sedução, ao erotismo; 

procedimentos específicos, incomuns, “sigilosos”, que na medida em que aplicados ao 

ato sexual, a tornarão irresistível, insubstituível; uma fonte real e inesgotável de volúpia 

e prazer aos olhos do seu parceiro.    

Contudo, a assunção dessa condição – de sexpert – como se haveria de supor e 

como a própria Nova faz questão de enfatizar,  requer, para além de uma boa dose de 

vontade e disposição individual, uma parcela significativa de esforço e de 

desprendimento.  Afinal de contas o domínio das artes da sedução, do erotismo e do 

prazer prescinde de um processo de aprendizado que contém em si mesmo um grau 

relativo de dificuldade. Mas, quanto a isso, parece não haver problema algum. Pelo 

menos não problema grande o bastante que os “conselhos”, as “dicas”, as “informações” 

e os “esclarecimentos” que ela, na condição de guia que parece assumir, oferece a suas 

leitoras, não seja capaz de solucionar, ou de, no mínimo, atenuar. 

E é exatamente esse jogo de condicionamentos que vemos ser encetado por 

Nova nessa ocasião. Nota-se que há todo um trabalho de negociação que perpassa a sua 

fala. É como se ela dissesse em alto e bom tom para suas clientes: Olha, hoje em dia 

toda mulher quer ser atraente, irresistível, sensacional na cama, seja para “chamar” ou 

“segurar” o parceiro, seja ainda para se sentir uma “máquina” de prazer; e nós, enquanto 

equipe, sabemos como vocês podem chegar lá, pois detemos os “segredos” para isso; 

sabemos como é e o que faz uma mulher “amante nota 1.000”.  

                                                        
37 A este despeito, antes de qualquer outra coisa é preciso que se diga que a expert em sexo – ou sexpert 
como quer Nova – é figura recorrente nos discursos tanto de Nova quanto de Women’s Health. Em ambas, 
a especialista surge como uma personagem virtual, ideal de mulher, uma mulher do tipo “sexo/prazer 
total”, que tem como propósito-base tornar-se uma “sabe tudo” em matéria de sexo. 
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No entanto, há uma condição: nós revelamos tudo. Porém em troca, é preciso 

que vocês nos ouçam, nos obedeçam, que sigam à risca nossas preciosas dicas, que se 

comportem tal qual a amante ótima que nós e vocês desejamos que sejam.   

Entretanto, o “toma lá, dá cá” desse jogo não passa de ilusão. Isso porque, por 

trás desse discurso com ares de autoajuda, que parece partir de uma vontade de 

emancipação feminina, de liberação sexual, o que se tem, na verdade, é a manifestação 

um tanto quanto tardia – contemporânea, na verdade – do dispositivo da sexualidade. 

Trata-se de uma atualização das estratégias e dos efeitos deste dispositivo a quem se 

deve a proliferação dos discursos sobre o sexo e a disposição da sexualidade como 

mecanismo de controle disciplinar, sujeito à vigilância constante e múltipla 

(FOUCAULT, 1998b ).  

A partir da (dessa) reformulação aplicada  ao dispositivo, operaram-se 

alterações significativas. Por exemplo, tem-se “as estratégias de controle-dominação 

[que] mudaram para estratégias de controle-incitação ao sexo” (FONSECA-SILVA, 

2007, p. 294, Grifo nosso). 

A propósito, a mudança citada reflete absolutamente a discursividade de Nova, 

o jogo que ela engendra. Aparentemente, Nova alude apenas a uma reconstrução dos 

significados simbólicos envolvidos na construção da sexualidade feminina e aos novos 

elementos mobilizados que podem fazer vezes de pivôs de mudanças. Porém, o 

exercício da sexualidade que a revista propõe às suas leitoras, implica uma decisão 

irrefletida, movida, desenhada e circunscrita não por si e para si mesmas enquanto 

sujeitos de si, mas determinada pela realidade sociocultural que ela ajuda a construir e a 

propagar como absoluta; aquela que se encontra/ria acima de qualquer suspeita, “a 

realidade”, por assim dizer. Portanto, respeita a uma proposição para a qual a 

possibilidade de escolha dos indivíduos é limitada, quase nula; proposição que se insere 

e se circunscreve num quadro de opções previamente elaboradas, de caráter fechado, 

praticamente sem brechas.  

Aliás, o emprego desse “jogo”  de cartas “marcadas” não é exclusividade de 

Nova. Muito pelo contrário, trata-se de uma prática atual e corriqueira no âmbito da 

mídia, que vem, insistentemente, propalando e reverberando suas “regras” nas peças de 

sentido veiculadas tanto pela publicidade, como pelas revistas, jornais e/ou televisão 

(FLAUSINO, 2002). Nesta pesquisa, por exemplo, como se constata, ele é encetado 

também por Women’s Health, para quem a ideia/pretensão de constituição de uma 
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posição de sujeito feminino expert em sexo é evidente. Dito isto, cabe-nos observar 

como tal revista executa esse “jogo” e de quais engrenagens ela se utiliza.  

 

 
 

 
FIGURA 7 - Women's Health, Setembro de 2009, Seção: Sexo 

 

Nesse caso, o enunciado em destaque faz as vezes de ponto de partida. Ponto 

de partida duplo, na realidade, por interessar tanto a nós enquanto analistas, pela riqueza 

de elementos que congrega, como para a Women’s Health, que  dele se serve como um 

abre-alas da sua reportagem principal a despeito do sexo veiculada nesta edição.  

Em que pese a importância de explorar, senão todos – o que é/seria irrealizável, 

tendo em vista a impossibilidade de encerrar os sentidos em uma empreitada de leitura 

por mais meticulosa e cuidadosa que seja/fosse esta – pelo menos o maior número 

possível de (dos) elementos que ajudam a compor este enunciado – que, como já 
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adiantamos, é potencialmente rico nesses termos –, buscamos, nos limites de nossa 

capacidade, contemplar aqueles que nos parecem mais significativos, aqueles que mais 

pistas nos fornecem no sentido de desvelar/desbaratar o trabalho de montagem realizado 

pela revista quando da (re)formulação desse e, por decorrência, dos outros dizeres que a 

partir deste se desdobram. Sim, porque não se pode esquecer, como faz questão de nos 

lembrar Navarro-Barbosa (2010), de que o trabalho da mídia é tipicamente um trabalho 

de montagem; um trabalho que é feito como se fosse um jogo; um jogo de peças, de 

muitas peças resgatadas de lugares diversos; peças que são por ela mesma reunidas, 

manipuladas, embaralhadas e desembaralhadas ao seu bel prazer quantas vezes se achar 

necessário e que são/serão, posteriormente, agrupadas novamente; e apresentadas ao 

público como um quadro em mosaico onde tudo se encaixa, onde nada falta e nada 

sobra e, principalmente onde a aparência de mosaico é ocultada, dando a entender que 

as peças sempre estiveram ali, de que não há esforço algum concentrado naquele 

trabalho. É claro que o mosaico, as peças e o tabuleiro não passam aqui de joguetes 

metafóricos. Porém, a montagem, o jogo, esses sim são reais e fazem parte do repertório 

de procedimentos de que faz uso a prática discursiva midiática. Vamos a eles, então! 

No que se refere ao enunciado central ao qual aludimos acima, chama-nos a 

atenção, de maneira especial, o jogo de subentendidos e pressupostos que a revista 

mobiliza. Ao se dirigir à sua leitora, sujeito a quem seu discurso também reporta, 

Women’s Health pressupõe, ou melhor, afirma saber exatamente como ela é, quais são 

seus gostos, o que ela pretende saber. Tudo isso em matéria de sexo. Os pressupostos 

são de que ela já domina muitas das artimanhas do sexo, já conhece bem os “mistérios” 

do seu corpo no que respeita à zona-chave da sua anatomia de prazer e que, claro, dá 

muito valor ao sexo, tanto é que, vai adorar “se tornar uma expert [...] que vai deixar o 

que era bom ainda melhor”.  

Partindo desses pressupostos, muitos subentendidos se erguem. Primeiro, o 

discurso da revista nos dá a entender que as mulheres que a acompanham, que são 

“fiéis” às suas postagens, perfazem todas elas um perfil único. Quer seja: para além de 

prezarem muito pelo sexo como fonte de prazer, suas leitoras são, em absoluto – graças 

a ela e em função das informações que nela se veicula – de certa maneira, já, experts 

nessa matéria.  Isso pelo fato de já possuírem um repertório de conhecimentos que, 

supostamente não é partilhado pela maioria das mulheres, pelo menos não pelas que não 

lêem a revista com frequência. 
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E mais: com base em tudo isso que parece crer, ou, se não crer o finge para dar 

mais veracidade ao que diz – o que, a propósito, nos parece ser bem esse o caso –, 

Women’s supõe ainda que, uma vez iniciadas nas artes da sedução, suas leitoras mal 

podem esperar a hora de aprimorarem o que já sabem para se transformarem em 

verdadeiras especialistas em sexo; o que, inclusive, será feito, segundo sugere ainda o 

seu discurso, por ela mesma, por ocasião dessa reportagem. 

Nesse jogo, onde as cartas estão ao seu favor/dispor, é possível vislumbrar não 

apenas inferências precipitadas, apressadas sobre as mulheres que constituem sua 

clientela cativa, mas, sobretudo, uma tentativa de padronização destas, de 

uniformização. Padronização que parte do apagamento da singularidade inerente a cada 

uma delas e da determinação de suas condutas, de suas predileções.  

O real objetivo desse procedimento estratégico, filho do poder, parece consistir 

na ida “ao encontro dos indivíduos, com a consequente produção da sujeição desses 

[...], quer dizer, subjetivação, construção de um ser sujeito e, simultaneamente, 

assujeitamento, sujeição às codificações [...] (PAIVA, 2000, p. 91).  

A julgar pelo tom insidioso que a revista imprime ao seu enunciado infere-se 

quão elevado é o seu grau de autoconfiança com relação ao alcance da sua voz. Ciente, 

em absoluto, do poder de que é signatária e da posição privilegiada que ocupa no rol das 

práticas discursivas institucionais modernas, Women’s Health se arroga o direito de 

promover, através da sua enunciação, um agenciamento coletivo da subjetividade 

feminina. Não apenas coletivo no sentido de que pretende arrebanhar um grupo – por 

mais numeroso e significativo que seja – de mulheres. Mas no de que se propõe a 

abarcar a todas, sem exceção, conforme se pode ler nas entrelinhas do que está dito.  

No entanto, esquece-se a revista de que, como assinalou Foucault (2010), o 

afrontamento, a disputa, o embate são (também) imanentes ao poder, em todas as suas 

relações e manifestações e que, por isso mesmo “lá onde há poder há resistência” 

(FOUCAULT, 2010, p. 91). Portanto, não há como negar que o enunciado da revista 

esteja carregado de uma alta dosagem de autoconfiança.  

Mas, por ora, coloquemos à margem essa discussão e levantemos outros pontos 

não menos importantes que os já focalizados e que, justamente por isso, merecem 

também uma atenção especial. Em primeiro lugar, é preciso decifrar o que subjaz a essa 

formulação de Women’s, que efeitos de sentido emergem dela, com quais discursos 

outrora enunciados ela se relaciona e em quais redes de memória ela se inscreve. Ora, a 

formulação – na verdade reformulação – da revista alude a um sujeito mulher oposto ao 
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“mesmo” sujeito de quem se teve notícia no passado; sujeito cuja presença/ausência, 

diga-se de passagem, ainda se faz bastante viva nos nossos dias, sobretudo no 

imaginário popular alimentado por discursividades arraigadas às heranças de um mundo 

orientado por/para uma cultura de matriz androcêntrica, para não dizermos machista.  

A mulher a quem Women’s se remete é uma mulher sexualmente ativa, que 

determina, ela mesma, a intensidade da sua vida sexual, que detém as rédeas do seu 

destino, que sabe como obter prazer e, em sabendo isso, não hesita em buscá-lo. Trata-

se de uma mulher que não tem praticamente nada – quiçá absolutamente nada mesmo – 

a ver com a figura tradicional de mulher devotada ao recato, e a retidão de quem fala 

Perrot (2005, 2008).  

Na discursividade da revista, a moral sexual, a exemplo do que se evidencia em 

Nova, parece ter sofrido uma inversão total, uma guinada de 180 graus. De objeto, a 

mulher teria passado a ser sujeito: sujeito de desejo, condição que lhe foi negada no 

passado. Mais: de caça, ela teria passado à caçadora. O dizer da revista sugere que a 

mulher está/ria livre das amarras que confinavam a ela e toda a sua vivência sexual ao 

casamento, assinalando, portanto, uma mudança de prisma fundamental. De acordo com 

este “novo” discurso que Women’s Health põe em circulação, há vias de acesso ao 

exercício da sexualidade feminina que não o matrimônio, a propósito, sequer 

mencionado ao longo de toda a reportagem. Vias que estão a disposição para serem 

exploradas – de preferência com bastante intensidade – com o(s) parceiro(s) que se lhe 

aprouver, afinal de contas, sua leitora já “tem o telefone gravado daquele colega de 

trabalho” a quem recorre sempre que deseja, o que confirma a hipótese inicial aventada 

por Women’s de que sua leitora não  só já é sabedora de que transformou-se em sujeito 

de uma sexualidade autorizada, como tira disso o máximo proveito possível. 

Contudo, isso não significa dizer que a função de objeto desapareceu 

completamente nesse discurso. Como se poderá ver também em outros excertos, há sim 

momentos (e não poucos) em que os enunciados encetados tanto por Women’s Health 

como por Nova, se referem à mulher ainda como sujeito/objeto de desejo; o que justifica 

o fato de frequentemente estarmos ressaltando que essa reviravolta na história da 

sexualidade feminina que se evidencia nos discursos da mídia, não passa, na verdade, de 

um jogo de aparências/sugestões. 

Apesar de o dizer de Women’s Health tender – ou aparentar – para a 

desconstrução dos discursos tradicionais, alguns dos quais citados acima, estes partem 

daqueles, com os quais dialoga, “retruca”, digladia, em suma, estabelece relações de 
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toda sorte. Contudo, os diálogos entre os discursos nem sempre são facilmente passíveis 

de visualização, sobretudo os que são promovidos nas malhas da mídia, como os que 

nos lançamos a averiguar. Até porque a mídia constrói a história do tempo presente 

como dizendo respeito a uma história única, sem limites, fronteiras e/ou pontos em 

comum. Ou seja: aparentando nenhuma, ou no máximo, uma relação mínima com o 

passado (GREGOLIN, 2003). Isso mesmo: seu esforço maior concorre no sentido de 

ocultar o seu trabalho de (re)produção discursiva e para isso, a ocultação dos pontos de 

partida, dos discursos outros já-ditos e já significados é essencial.  

No caso analisado, o flagrante de tais diálogos é possível, graças, 

fundamentalmente, à composição imagética. Componente indispensável na constituição 

dos corporas discursivos na perspectiva atual da AD, respaldada no conceito operatório 

courtineano de intericonicidade, a imagem se imbui de um valor ainda maior quando 

pensada no âmbito da mídia.  Esta, enquanto operadora de memória social, estoca e 

restitui o saber em arquivos de imagem, usando e abusando de instrumentos técnicos de 

(re)produção e veiculação de imagens em formatos cada vez mais diversos.   

Dito isto, no plano imagético, o que Women’s Health nos apresenta é o que se 

pode chamar de uma imagem expressiva. Em duas das cinco páginas que compõem a 

reportagem, datada de Setembro de 2009, vemos uma imagem que resvala de uma 

página a outra, embora sem preenchê-las por inteiro, é bem verdade. Trata-se da 

fotografia de um homem e de uma mulher. Nada mais convencional se não fossem as 

circunstâncias a que a foto reporta.  

Porém, a cena é mesmo incomum. Os personagens simulam estarem saindo de 

um incêndio, tendo seus rostos, roupas e tudo o mais aparentando chamuscamento. 

Women’s “joga”, “brinca”, com uma situação de risco, onde sentimentos de angústia e 

pavor estão tipicamente envolvidos. O curioso é que mesmo nessas circunstâncias, a 

mulher e o homem, pelas poses em que estão dispostos, parecem exalar sensualidade. A 

mulher, vestida com uma blusa de um vermelho intenso e reluzente, sapato de salto alto 

e unhas pintadas da mesma tonalidade, carregada nos braços pelo homem que, ao que 

tudo indica, a salvou do fogaréu, lança um olhar malicioso, saliente, desejoso. O rapaz, 

por sua vez, com a camisa semi-rasgada, pretensamente também pelas fagulhas do fogo, 

exibe alguns dos seus músculos ao carregar a moça, demonstrando estar em “boa forma 

física”. A mangueira de bombeiros também está presente – até porque a encenação 

reporta-nos ao ofício dos salva-vidas – além do chapéu da suposta corporação que a 

moça porta. A associação aos componentes sensualidade e sedução é inevitável. Nem 
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mesmo a revista se exime de fazê-la, ou, de escondê-la. Prova disso é o apelo ao termo 

“Sexy Explícito”, grafado em preto – em menção direta ao incêndio – e em vermelho, 

historicamente vinculado, no imaginário, ao pecado, à volúpia e ao prazer.  

Observando a composição dessa imagem, podemos entrever as “pistas” 

deixadas pela revista sobre os discursos-outros com os quais trava um diálogo. Ora, se 

por um lado, no plano verbal, ela afirma com veemência que o sujeito mulher é um 

sujeito de uma sexualidade desejante, por outro, na verve imagética, ela nos remete a 

outras ideias, a velhas ideias, para sermos mais precisos.  

A (essa) imagem que acabamos de descrever, como portadora de uma memória 

(DAVALLON, 1999), nos remete a outras imagens, outros dizeres-saberes amplamente 

consolidados já no seio da sociedade. Ao longo de incontáveis anos, séculos até, o 

homem foi prefigurado como o pêndulo mais forte da balança dos sexos, em detrimento 

da mulher, sinônimo da fraqueza e da fragilidade. Em sendo assim, foi sempre o homem 

que carregou a mulher em seus braços, desde as épocas mais remotas dos nossos 

ancestrais das cavernas até os rituais mais modernos como os da condução da esposa ao 

quarto de núpcias logo após o casamento.  

Nesse exemplo em específico, a imagem nos lembra mais a rotina do homo 

sapiens, nossos parentes distantes. Pois bem, como se pode vê, há uma certa contradição 

entre o verbal e o imagético embora, mesmo quando essa imagem pareça nos remeter a 

esse algo mais, ela aponte para a ideia de que a malediscência não está apenas na 

composição da revista, mas na cabeça da própria mulher que, não sendo mais um sujeito 

inocente, lança um olhar malicioso sobre o que visualiza/lê em suas páginas;  um olhar 

como o de quem sinaliza querer ser conduzida por esse jogo de alusões picantes e, que, 

na medida do possível, pretende tirar proveito de tal situação.  

Completando a imagem, a revista enuncia  nada mais nada menos que sessenta 

e nove ideias. O número, no mínimo sugestivo, remete a uma famosa posição sexual 

sempre presente em manuais do sexo. A promessa é a de que se trate de ideias 

quentíssimas sobre sexo, tão quentes ao ponto de incendiar o quarto, a cama, a relação, 

“de tirar o fôlego”, como ela mesma diz. Mais uma vez vemos como Women’s Health – 

a exemplo de Nova e de outras revistas – como prática institucional midiática, se 

apresenta ao público: como uma espécie de guia; função que assume e incorpora em sua 

proposta discursiva, cujo encargo corresponde/ria ao de desvelar os segredos, mesmo 

aqueles mais íntimos e ocultos que rondam o sexo. Ora, a questão do segredo, de sua 

revelação, é uma questão que intrigou os indivíduos ao longo dos tempos. Razão pela 
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qual ainda hoje se pensa “que é no sexo que se devem procurar as verdades mais 

secretas e profundas dos indivíduos; que é nele que se pode descobrir quem ele é, e 

aquilo que o determina” (FOUCAULT, 2004, p. 85). 

Dentre tais segredos, cuja promessa de Women’s recai, estão os atinentes ao 

universo do erotismo e da sensualidade. Nessa nova moral sexual pretensamente 

enunciada, onde o sexo feminino é desconfinado e despervertido, não há nada que se 

adéque mais, nada que se espere mais que a revelação das estratégias, dos “truques”, por 

assim dizer,  de que as mulheres podem – e devem, segundo a revista – lançar mão para 

usufruir ao máximo da sua nova condição de sujeito liberado para o sexo. A propósito, a 

extensa lista de 69 itens constituída pela revista conta com dicas como as que seguem: 

 

 
FIGURA 8 - Women's Health,  Setembro de 2009, Seção: Sexo, p. 102 

 

Nesta, a sugestão que Women’s Health engendra se presta a uma melhoria 

do/no ato sexual, ou melhor, dos/nos efeitos de prazer advindos dele. Melhoria que se 

aplica, sobremaneira, ao ato em sua formatação tradicional, caracterizada pela 

prevalência de “posições clássicas”. Apesar de não conter em si uma condenação, não 

há como negar que a dica da revista, seu dizer, parte da premissa de uma insatisfação 

com relação ao sexo realizado à moda antiga, com um repertório restrito de posições. 

Afinal de contas, como bem se sabe – e como, inclusive, Women’s tem enfatizado – 

hoje o leque de opções é bastante amplo e diversificado, muito mais que outrora.  

De todo modo, partindo do princípio de que, mesmo com essa vastidão de 

possibilidades reveladas, as mulheres – não, os casais – continuam fazendo uso dessas 

posições em suas práticas sexuais cotidianas, a revista se propõe, então, a otimizá-las, a 

torná-las mais prazerosas, mais “valorosas”. Para tanto, ela se coloca como uma mestra 

que dá lições, que ensina paciente e dedicadamente, as suas aprendizas. Tamanha 
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dedicação e paciência podem ser vislumbradas na forma pela qual a dica é apresentada 

às leitoras. Women’s não se resume em dizer a cada uma delas que “deite e role”, ainda 

que seja na clássica posição papai-mamãe – posição aludida pelo que se supõe das 

indicações dadas – mas, antes, fornece o passo a passo de como é possível obter mais 

prazer com ela e apesar dela. E, como se isso não fosse o bastante, a revista ainda 

fornece o que pode ser considerado como a justificativa, a explicação mesmo do porquê 

da obtenção dos bons resultados divulgados. Ora, o aumento do prazer se dá/dará, 

segundo a revista, pelo fato de a penetração do órgão masculino ser facilitada pela 

elevação do corpo feminino pelos travesseiros. 

Por trás dessa capa de conselheira que a revista veste e se reveste – capa da 

qual compartilha a mídia em geral enquanto instância discursiva – se esconde uma 

vontade de controle, de dominação nascida de uma vontade de verdade (FOUCAULT, 

2005a) que visa, mediante a interpelação dos indivíduos pelo que diz, promover a 

circulação de certos valores ligados à sexualidade e, por conseguinte, interferir sobre 

suas condutas. Valores que, uma vez traduzidos e transpostos para o campo prático do 

exercício do sexo, se inscrevem no jogo do certo/errado e, uma vez nesse espaço, alçam 

o estatuto do “correto”, donde passam a servir de/como referencial de comportamento, 

de moral, de estilo, de sujeito (NAVARRO-BARBOSA, 2004). 

 

 
FIGURA 9 - Women's Health, Setembro de 2009, Seção: Sexo, p. 102 

 

Na dica de número 18 as atenções se voltam não mais para a relação sexual nos 

moldes “convencionais”, erigidas a partir da penetração frontal, como na de número 7, 
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mas, para uma “modalidade diferente”38, a oral.  Investido em um universo rodeado por 

tabus, mitos e preconceitos, legados da doutrina cristã e presentes hoje em muitos 

lugares, o sexo oral – tema recorrente em Women’s Health e em Nova – é o mote da 

vez, de que  se serve a revista para compor suas “verdades” e debulhá-las, em forma de 

aconselhamentos, às suas leitoras. 

De antemão, é preciso considerar que a produção da revista parte do 

pressuposto de que o sexo oral não constitui mais tabu para as mulheres a quem ela se 

destina; de que, antes disso, ele já faz parte do rol de práticas de que elas dispõem em 

sua vida sexual. Na medida em que dá fé a essa sua suposição – levantada com base na 

confiança de que se trataria de mais uma de suas lições a sua clientela, escuta sempre 

atenta a tudo – Women’s  se propõe a auxiliar no aprimoramento do ato.  

Trata-se, na verdade, do ensinamento de uma técnica, de um procedimento que 

tornaria o exercício mais vantajoso em termos de prazer, tanto para ela para quem a 

revista incita a que “vibre”, como para ele, seu parceiro, que terá seu pênis agraciado 

com “lambidas de mestra”. Tática balizada por uma especialista: Kittles-Karsten, 

experiente terapeuta sexual, de renome internacional, autora de Best-sellers que 

discorrem sobre romances e vida sexual. É ela a quem Women’s atribui a dica que acaba 

de divulgar. Como se vê, o roteiro se repete. Mais uma vez a revista recorre à voz da 

autoridade, da “verdade”, para produzir a sua “verdade”. E isso, é óbvio, só legitima o 

seu discurso, bem como concede a ela enquanto prática enunciativa, maior credibilidade 

face ao público leitor. 

A promessa desta vez é igual à anterior: prazer, mais prazer, muito prazer. 

Aliás, a promessa parece ser sempre essa. Mesmo porque, na condição de sujeito de 

desejo que se pretende que assuma, a mulher, a exemplo do homem, deve conhecer – e 

conhecer bem – o corpo e a sexualidade do seu parceiro. Conhecê-las como conhece a si 

própria, haja vista ser esta a condição sine qua non para poder proporcionar prazer e, 

por extensão, senti-lo (FONSECA-SILVA, 2007). É isso o que insinuam os imperativos 

modernos de comportamento contidos nos manuais de sexo. 

Como dizíamos, o prazer é o alvo preferencial, aquele que se reitera, que se 

persegue, ininterrupta e incansavelmente na discursividade de Women’s. Contudo, não 

                                                        
38 A classificação das modalidades sexuais (posições) em convencionais e diferentes e/ou atípicas se erige 
tendo por base os paradigmas do Cristianismo, cuja doutrina ocupou-se de – a partir da difusão de um 
ideário que associava diretamente a carne (sexo) ao pecado e, por conseguinte, à culpa e a condenação – 
traçar uma linha divisória entre os comportamentos lícitos e ilícitos. Aos primeiros correspondiam o que 
aqui chamamos de convencionais e aos segundos os que denominados de diferentes. 
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se trata de uma atitude voltada para uma Ars Erotica aos moldes da que se estabeleceu 

nas sociedades antigas às quais Foucault estudara com afinco, mas de uma ação, de uma 

prática da Scientia Sexualis, saber engendrado no/pelo Ocidente moderno que institui o 

sexo como fonte de acesso à verdade do sujeito.  

Na Ars Erotica, o objetivo era a produção do prazer em sua máxima 

intensidade, qualidade, duração, ao passo que na Scientia Sexualis  impera a orientação 

dos discursos de verdade vinculados ao ímpeto pela decifração e pelo controle do 

sujeito pela sua sexualidade (FOUCAULT, 2004). E é justamente dessa última 

composição que mais se aproxima a proposta de Women’s Health.  

Para além disso, consoante a discursividade de Women’s, o ápice do prazer – o 

orgasmo – comutador da verdade do sujeito, possui mais de um canal de acesso. Quer 

seja: a vagina não é o único órgão capaz de possibilitar o alcance do orgasmo pelos 

indivíduos: homem e mulher. O sexo sem penetração, pela via oral, ao qual se remeteu a 

revista no excerto anterior, é apenas uma das opções. Outras são contempladas no 

manual de dicas montado por Women’s Health. Vejamos, então, mais uma delas: 

  

 
FIGURA 10 - Women's Health, Setembro de 2009, Seção: Sexo, p. 103 

 

Nesse caso, a materialidade enunciativa, duplamente constituída por imagem e 

verbo, mexe com elementos que se relacionam de formas diferentes com o sexo. A 
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princípio, a sentença inicial – injuntiva – presente em todas as dicas editadas pela 

revista, nos sugere tão-somente uma inversão de posicionamento na relação sexual. 

Inversão que induzir a mulher a que “fique por cima”. Ou seja, supõe que ela deve, de 

uma vez por todas, subverter os papeis, deixando de ser passiva, apática, para se 

converter em agente de fato e de direito; sujeito de iniciativa que dita o ritmo da transa 

de acordo com a sua vontade. No entanto, não é disso exatamente que trata o dizer da 

revista.  

Na realidade, a proposição se liga muito mais ao campo da sedução, do 

erotismo que da prática em si. Acedendo a um componente do vestuário que participa 

dos liames da moda, da beleza e, sobretudo da sedução no universo simbólico social, o 

calçado de salto alto – uma sandália para sermos mais pontuais – a revista enceta um 

discurso que sugere o uso desse apetrecho como tática de poder. Segundo Women’s o 

salto alto reúne benefícios que vão da mera sensação de poder face aos homens, 

ocasionada pelo fascínio que a peça exerce, como objeto de “fetiche masculino”, até à 

incitação ao prazer, pela estimulação dos “músculos ligados ao orgasmo”.  

Ocorre que não se tem aí uma “simples” apologia ao uso do salto, tampouco 

respeita a uma propaganda dessa ou daquela marca de calçados que disputam, a ferro e a 

fogo, a preferência das clientes. Não se trata em absoluto disso. O que ocorre, na 

verdade, é bem outra coisa. É a serviço de outras causas que a revista se pronuncia. 

Muitas causas, com efeito. Nesta pequena, mas nem por isso pobre formulação de 

Women’s é possível captar a presença de uma série de elementos, de “fagulhas” de 

discursos que se vinculam à beleza, à sedução, ao erotismo, à autoestima, à sexualidade 

e até à medicina. Na (nessa) produção, eles se misturam, se complementam, se 

atravessam, se justapõem para compor as determinações sutilizadas da revista. Esta 

impele a sua leitora que se rendam ao uso do salto, quer seja: que mude, se for o caso, o 

seu estilo, o seu comportamento, o seu gosto, o seu jeito de ser, em nome de um 

pretenso proveito que possivelmente virá a ter ao lançar mão desse recurso na sua vida, 

seja em termos diários, seja esporadicamente; quanto a isso a revista não se manifesta.  

Como um discurso que fica a meio termo de um discurso do bem-estar, voltado 

para à promoção da autoestima e da autoconfiança e um discurso da beleza, da boa 

aparência de si para si e para o outro, componente de sedução/atração do outro, o dizer 

de Women’s Health funciona como um discurso do corpo-sedução, corpo-sexo; discurso 

no qual o corpo/acessório figuram duplamente como objetos e instrumentos de 
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desejo/sedução, “como materialidade simbólica de significação para si e para o outro” 

(FONSECA-SILVA, 2007, p. 235).  

Trata-se, em síntese, de um discurso que funciona, todo ele, em prol do sexo e 

que, para além disso, reflete e aponta na direção de um processo de subjetivação tão em 

voga na modernidade, o da biossociabilidade (ORTEGA, 2003); processo que se marca 

muito mais pela conformação a normas e pela presença da disciplina e da autovigilância 

como práticas inalienáveis ao sujeito, do que pelo desfrute de uma vontade nascida 

do/no indivíduo, portanto, autônoma e sui generis. Ou seja: a autonomia que o discurso 

da revista “concede” às suas leitoras e a nós mulheres de maneira geral, não passa, no 

fundo, de uma autonomia limitada, falha e inconsistente, pois respeita a uma autonomia 

“para nos vigiarmos, [para] nos tornarmos peritos, experts de nós mesmos” (ORTEGA, 

2003, p. 66).   

 

3.5. O corpo como “arma” de sedução nos discursos de Nova e Women’s Health 

 

 
FIGURA 11 - Nova, Setembro de 2010, Seção: Beleza 

 

A beleza é mais um dos pilares a partir dos quais se ergue a discursividade de 

Nova.  A figura acima respeita à abertura de uma série de reportagens que ocupa 8 

páginas da seção Beleza da edição de Setembro de 2010 da revista. Não é preciso dispor 

de nenhuma ferramenta especial, tampouco ser um perito em análise, para se dar conta 

de que na referida formulação há uma evidente associação entre beleza e sexualidade. A 
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imagem veiculada nessa matéria não deixa a menor dúvida quanto a isso. Trata-se da 

imagem de uma mulher, de pele bronzeada e corpo esbelto, trajando apenas um maiô de 

banho; imagem que permite que se entrevejam, entre outras coisas, algumas de suas 

curvas, provavelmente forjadas por meio de exercícios físicos e dietas alimentares, 

como irá assegurar a revista, na continuidade da reportagem.  

Assome-se a esses aspectos descritos, o fato de a mulher fotografada encenar 

uma pose um tanto quanto incomum, digamos assim; uma pose que não tem 

precisamente uma relação com o universo da boa forma propriamente dito. Pela 

disposição da foto, nota-se que, muito mais do que expor um corpo em forma, o 

enfoque está sobremaneira na sensualidade, na sedução. A pose e a própria personagem 

apontam para isso. A moça, da “cor do pecado”, é dona de um bronzeado “natural” 

daqueles de dar inveja. É ainda dona de cabelos compridos e negros, um rosto forte, 

expressivo, lábios carnudos, mãos grandes, unhas longas, braços, pernas e – claro, a 

paixão nacional – um bumbum torneado. A pose é de uma sinuosidade a toda prova. O 

corpo curvado, a cabeça erguida, os olhos sutilmente cerrados, uma das pernas 

flexionada com uma das mãos em cima, os cabelos (molhados) levemente caídos por 

entre os ombros da moça, tudo isso nos reporta a um jogo da sensualidade, do erotismo, 

da sedução; jogo que Nova mobiliza não só nestas páginas, mas ao longo de toda a 

reportagem. 

Se através do programa de leitura (DAVALLON, 1999) que a imagem oferece 

é possível abstrair esses efeitos de sentido sobre o discurso que a revista dá a circular, 

imagine se agregada aos enunciados que ela se presta a ilustrar. No plano enunciativo há 

uma ratificação dessa leitura, na medida em que negociação de sentidos comunga nessa 

mesma direção; ou seja: a disposição em associar a beleza à sexualidade permanece e de 

um modo mais ostensivo ainda. Nova, se colocando como “a dona dos segredos” –  da 

beleza, do corpo, da sedução – convida suas leitoras a seguirem uma espécie de roteiro 

que ela mesma elaborara. Trata-se do “Programa Nova de Transformação que atende a 

todos os seus desejos em oito semanas”, conforme definição da própria revista.  

Tomando como mote o verão, estação mais quente do ano na qual os 

indivíduos costumam, em função das altas temperaturas e mesmo da cultura 

exibicionista em voga, exibir seus corpos com mais frequência – especialmente nas 

inúmeras praias brasileiras – a revista assegura que “quem aderir” ao seu programa, “já 

vai se tornar uma musa do verão 2011, antes mesmo de ele começar”. A propósito, o 

verão é a estação que se avizinha e, conforme as determinações cronológicas, terá início 
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dentro de dois/três meses a contar da data de veiculação da matéria – Setembro de 2010. 

Espaço de tempo mais que suficiente para obtenção do “corpo ideal”, segundo 

Programa desenvolvido por Nova para quem apenas dois meses bastam/riam. 

O corpo de musa a que se refere Nova é aquele que está na moda, esguio, como 

ela mesma diz, “com a barriga lisa, o bumbum durinho, a pele radiante”,  quer seja: 

com “tudo no lugar”. Respeita a um (ao corpo) mercadológico – e, diga-se de passagem, 

utópico39 – que se vale dos padrões de beleza impostos pela ciência, pela tecnologia e 

pela publicidade; padrões que desconsideram as especificidades dos indivíduos, dos 

contextos sociais, culturais, entre outros.  

A  este despeito, não há como não surpreendermo-nos diante do automatismo 

que demarca a promessa tentadora da revista, que, como que fazendo as vezes de uma 

sereia, entoa um canto – convite – encantado, que promete converter corpos “feios”, 

fora dos padrões estéticos em voga, em corpos belos, livres de “imperfeições”, como 

que num passe de mágica. Corpos que irão fazer de suas donas mulheres “sexy e 

lindas40”; quer seja: que as tornarão  duplamente sujeitos de desejo: para si e para o 

outro; sujeitos desejantes e desejados, na trama das relações sexuais. Com efeito, esse 

sim parece ser o real sentido de toda essa obsessão pelo corpo perfeito na discursividade 

da revista, visto que “o corpo feminino positivado, fetichizado e encenado em Nova, 

funciona como um espetáculo contemplado narcisicamente pela mulher e pelo homem” 

(FONSECA-SILVA, 2007, p. 247).  

E, como se as recomendações contidas no seu Programa de transformação – 

mais um dos tantos que ela já formulou ao longo de sua existência – fossem 

insuficientes para atestar a sua eficácia, Nova anuncia que ele já foi testado – e, 

obviamente, aprovado/comprovado – por três de suas leitoras. E mais: que os resultados  

são apresentados na sequência, no corpo mesmo da matéria, podendo-se contar ainda 

com informações adicionais para as que desejem no sítio da revista, na internet. 

 A (essa) disposição de Nova em voltar sua atenção, seu discurso, para o corpo, 

se  inscreve no interior de uma política do corpo encetada, em regra, pela mídia; política 

que se ergue, especialmente, pela via do “cuidado de si”, tomado como elemento fulcral 

de/para uma cultura de si. Vigente há muito em nossa sociedade, a “cultura de si” se 

                                                        
39 A ilusão utópica de alcance do corpo perfeito e tudo o mais que se liga a isso, segundo Garcia (2004), 
serve para distorcer, mais que espelhar a realidade, reforçando, com isso, estereótipos e representações 
estigmatizadas, bem como impedindo o agenciamento de outras configurações subjetivas via discurso. 
40 O fato de o termo sexy vir antes do linda é mais um indício de como a beleza aí encenada está/ria a 
serviço da sexualidade. 
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erige a partir da ideia de que “é preciso ‘ter cuidado consigo’, [de forma que] é esse o 

princípio do cuidado de si que fundamenta a sua necessidade, comanda o seu 

desenvolvimento e organiza a sua prática” (FOUCAULT, 2005b, p. 49, Grifo nosso). 

Na  contemporaneidade a mídia tem se encarregado de atualizar o que se 

entende pelo “cuidar de si”, arrebatado por novos feixes de sentidos e atribuições. Zelar 

pelo corpo, no sentido de não só mantê-lo sadio, disposto, apto ao trabalho, mas de 

cultuá-lo, venerá-lo, vertê-lo em objeto de admiração/adoração de si para si e de si para 

os outros são apenas algumas das prerrogativas correntes do momento. Prerrogativas 

que se impõem a serviço do “padrão de beleza imposto pela cultura midiática 

globalizada [que] inscreve as propriedades fetichistas de um corpo imagético, 

pontualmente erótico, sensual, saudável, desejante” (GARCIA, 2004, p. 201, Grifo 

nosso).  

Mesmo porque o corpo há muito e, sobretudo nos últimos tempos, vem sendo 

percebido, juntamente com a sexualidade – e muitas vezes se dispondo até mesmo a 

serviço dela, como no caso de Nova que ora averiguamos – como o caminho que conduz 

à subjetividade. Ora, nas práticas ascéticas (bioascéticas) modernas, o corpo não apenas 

é o lugar da autorreflexividade, da moral, como assume a condição de abrigo mesmo da 

consistência ontológica do sujeito (ORTEGA, 2003). Nesse contexto, o desejo, 

elemento basilar da trama da sexualidade, ou melhor, do sexo no adro da ciência sexual 

moderna, como se observa, “está ligado à produção de corpos dóceis, submissos e 

disciplinados” (ORTEGA, 2003, p. 61). 

Dito isto, vejamos quais são os “cuidados de si” que  integram o rol de 

procedimentos sugeridos por Nova em seu Programa do/para o corpo e como eles são 

mobilizados; e mais: como a revista administra o descompasso entre os corpos reais – 

notadamente “imperfeitos”41 de suas leitoras – e os corpos perfeitos, alçados a um 

patamar de excelência que são insistentemente exibidos em suas edições como ícones de 

beleza e sedução.  

 

                                                        
41 Trata-se de corpos notadamente “imperfeitos” pelo simples fato de que não faria sentido algum, diante 
do propósito da matéria veiculada por Nova, recrutar mulheres cujos corpos já atendessem aos requisitos 
de beleza apregoados no/pelo ideal do corpo perfeito. Logo, as mulheres selecionadas deviam possuir 
“problemas”, “falhas”, “desvios” visíveis que pudessem resultar em melhorias bastante perceptíveis. 
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FIGURA 12 – Nova, Setembro de 2010, Seção: Beleza 

 
É com esse enunciado que Nova justifica o estado físico atual de uma de suas 

três leitoras que aceitaram colocar em prática o seu mais novo projeto  que visa 

transformar, em curtíssimo espaço de tempo, mulheres “comuns” em verdadeiras 

beldades, “musas do verão”, como quer a revista.  

 

 
FIGURA 13 - Nova, Setembro de 2010, Seção: Beleza 

 

A “má forma” da moça, Ana Lúcia Macedo, de apenas 33 anos, é atribuída à 

rotina típica de um casal; atribuição que, por sinal, já é/está em si mesma, carregada de 

sentidos. Contudo, aqui, na disposição arregimentada por Nova, ela aparece como uma 

conclusão – uma síntese conclusiva para sermos mais precisos – extraída com base nas 

declarações dadas pela própria leitora, alvo dessas cogitações. 
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É verdade que a convivência a dois é citada, na fala de Ana, como um dos 

fatores que contribuíram para a perda da sua boa forma, no entanto, este não é/seria, de 

acordo com a moça, o único, tampouco o mais importante de todos. O principal deles, 

no dizer dela, teria sido sua mudança para França, na medida em que na temporada da 

Cidade das Luzes, ela teria adquirido “o gosto por cozinhar”. Além disso, o fato de dar 

preferência no cardápio a guloseimas super calóricas, como pães, queijos e vinhos 

também é mencionado, de modo que, ao que tudo indica, mais que uma mera 

sumarização das causas, o dizer de Nova se presta a um jogo de sentidos que se presta a 

ocultação de uns em detrimento da evidenciação de outros. No caso, a revista parece 

querer reforçar a ideia de que o relacionamento a dois - nos moldes tradicionais, 

inscritos na heterossexualidade e conjugalidade matrimonial – não é mais, como o era 

outrora (LOURO, 2010), um negócio vantajoso para a mulher. E mais: que pode ter, 

dentre outros prejuízos, o de “deformar” o seu corpo e ganhar uma silhueta nada 

admirável.  

E por falar em silhueta inapreciável, a de Ana Lúcia Macedo é no mínimo 

ilustrativa. A leitora aparece trajando apenas um biquíni de banho – diga-se de 

passagem, de tamanho mínimo – e de sandálias com salto médio. Pela fotografia nota-se 

que a moça está “fora de forma”.  A “barriguinha saliente”, os “pneuzinhos” à mostra 

são as evidências principais de quão distante ela está dos padrões de beleza em alta, do 

então considerado corpo em forma. 

Os números apresentados relativos ao antes e ao depois servem para comprovar 

o teor das mudanças transcorridas no corpo de Ana após ela ter seguido à risca o 

Programa formulado por Nova. 

.  

 
FIGURA 14 - Nova, Setembro de 2010, Seção: Beleza 
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A propósito do resultado atingido, Nova traz ainda uma fotografia “do depois” 

da moça para que não reste, em sua leitora, a menor sombra de dúvida acerca da eficácia 

da proposta que encabeça. 

 
FIGURA 15 - Nova, Setembro de 2010, Seção: Beleza, p. 161. 

 

A julgar pela imagem que nos é dada a conhecer, as mudanças são visíveis em 

Ana Lúcia Macedo que parece está mais magra, mais bonita e, principalmente mais 

sexy.  

Todavia, é preciso desconfiar das aparências, já que elas nos enganam, como 

bem nos alerta um antigo provérbio popular. E no caso dos discursos formulados e 

veiculados pela mídia, esse conselho vem mesmo a calhar. É preciso olhar para eles 

sempre com desconfiança. Não no sentido de não dar crédito ao que ela diz pelo simples 

fato de advir dela. A negação pela negação não é/seria o bastante. Mas no sentido de 

lançar um olhar tridimensional, multidimensional se possível for, um olhar até certo 

ponto saliente, malicioso e antecipado para suas formulações – semelhante ao que ela 

mesma, enquanto instância discursiva, lança e injeta em suas proposições. Isso é 

essencial para que se possa vislumbrar detalhes imprescindíveis sobre o seu trabalho, 

caracteristicamente de montagem (NAVARRO-BARBOSA, 2010).  

No caso em tela, lançando mão desse olhar desconfiado – enviesado, por assim 

dizer – nos é possível entrever estratégias que subjazem a imagem ora nos revelada da 

leitora; visão tal que nos permite inferir que a Ana Lúcia a que somos apresentados não 
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coincide exatamente com a Ana Lúcia real. Não que se trate de pessoas diferentes. A 

questão não se funda nesses termos. Ocorre que a imagem/foto que Nova expõe de Ana, 

supostamente após o cumprimento do plano fitness Nova, não é igual à imagem real da 

moça, uma vez que, como se sabe, as revistas usam mão de uma série de recursos 

de/para a edição das imagens, como o conhecido programa de/para a correção de 

“imperfeições”,  fotoshop.   

Nenhuma (ou quase) das imagens divulgadas seja em Nova, seja em outras 

revistas do gênero, coincidem com as imagens dos sujeitos em efetivo.  Ou seja: “os 

homens e as mulheres que encontramos na rua não são nunca como os das revistas” 

(FONSECA-SILVA, 2007, p. 15, Prefácio). Resultante de um processo meticulo que 

envolve desde pequenos recortes a retoques e correções de toda sorte, passando pelo 

apelo a cenarizações típicas de  majestosos espetáculos, os sujeitos das revistas são, 

antes de tudo, personagens montados, produtos de uma grandiosa indústria imagética a 

serviço de interesses mercadológicos. 

Dentre os “truques” contidos na segunda imagem divulgada de Ana Lúcia, 

destacam-se a disposição do corpo (pose) e as vestimentas. Ora, enquanto na primeira a 

moça expôs-se vestida em um minúsculo biquíni, tendo o seu corpo todo à mostra, na 

segunda, ela aparece trajando um vestido levemente colado ao corpo, em tecido 

reluzente, que apenas permite entrever parte da sua silhueta, os seus contornos, na 

realidade. Além disso, a pose e o visual geral da leitora concorrem para transmitir a 

ideia de sensualidade e de beleza. 

Notadamente, Ana foi alvo de uma super produção que responde por 

transformações que vão da cor dos cabelos à maquiagem, passando pela encenação do 

corpo/rosto, dispostos de modo a forjar ares de bem-estar e autoconfiança, além de 

sensualidade e exuberância. Super  produção digna de teatralização, semelhante às 

aplicadas às estrelas que estampam as capas das revistas de moda e beleza. Por meio 

desta, esconde-se o que é indesejável de ser visto (possivelmente alguns quilinhos extras 

que a moça ainda tenha), e revela-se apenas o que é digno de apreço, a aparente beleza 

aparente, prevalecendo, então, o jogo expresso de aparências (GARCIA, 2004). 

Em sendo assim, vemos, uma vez mais, Nova dando as cartas, ajudando a 

construir um jogo de sentidos cujas regras tendem a beneficiar e a validar suas causas. 

No exemplo em pauta, a causa do corpo total – leia-se culto ao corpo-mercadoria – que 

a revista “vende” é veiculada e favorecida na medida em que a imagem montada 
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comunga para atestar a veracidade dos métodos que propaga, colocando-a, por 

conseguinte, acima de qualquer suspeita. 

Para além do jogo de sentidos erigido a partir da tática do esconder/revelar, 

nessa produção, Nova põe em pauta outras técnicas, tão estratégicas como esta. Uma 

delas é a da autodecifração. A revista apela para os jogos de verdade (FOUCAULT, 

2004), mecanismo mediante o qual os indivíduos são levados a “descobrirem” a verdade 

que os habita e os constitui enquanto sujeitos.  

Tomando como mote o corpo, alvo imperativo moderno que dá acesso direto à 

sexualidade e ao sexo, Nova convoca sua leitora a, ela mesma, detectar, decifrar a 

verdade sobre as razões/causas que a fizeram chegar ao mau estado físico em que se 

encontra. O sinal mais evidente de que a moça está/ria acima do peso e, por 

conseguinte, dos padrões de beleza, é, conforme já dissemos, a barriga flácida e cheia de 

gordurinhas. Isso justifica o fato de que Ana tenha recorrido – merecidamente, 

conforme supõe a revista – ao Programa Nova de transformação. Afinal de contas, se 

livrar da “bóia em torno da cintura” e voltar “a usar calças que” não se imaginava 

poder usar nunca mais não é tarefa fácil; pelo contrário, requer/iria uma alta dose 

disciplina e de autocontrole. E, como já era de se esperar, Nova, rigorosamente atenta a 

isso, elaborou um roteiro que, para além de sugerir, fosse capaz de disciplinar, reger a 

vida das leitoras, pontuando minuciosamente os seus afazeres diários, especialmente os 

relativos à alimentação e à prática de atividade física.   

 

 
FIGURA 16 - Nova, Setembro de 2010, Seção: Beleza, p. 160 
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No que concerne à alimentação, como se observa pela ilustração acima, Nova é 

pontual. Em seu Programa, este item é não só contemplado, como ocupa lugar central.  

Levando tal questão a sério, a revista propõe, em conjunto com uma especialista na área 

– a nutricionista Elaine de Pádua, uma de suas consultoras – um cardápio, ou melhor, 

uma “dieta na medida” para sua leitora. O “cardápio hipocalórico (entre 1.200 e 1.400 

calorias)”  é, todo ele, personalizado, com vistas a – supostamente – atender às 

preferências e às necessidades “reais” da moça. Entretanto, o atendimento às 

preferências, ao que indicam os componentes do cardápio, não foi levado em 

consideração, pelo menos não tanto quanto o fator necessidade – leia-se urgência em 

entrar em forma, ficar magra – expressa tacitamente na matéria, quando deixa revelar 

seu propósito primeiro: “fazer Ana perder peso”. Além do que, ao sugerir as demais 

leitoras que adotem a dieta feita por Ana Lúcia, a revista deixa de mencionar o fato de 

que dietas alimentares são personalizadas. Ou seja: que cada pessoa deve ter a sua, 

elaborada de acordo com o seu histórico e suas peculiaridades. 

Ademias, vale dizer que a dieta de Nova é formada por um menu completo 

de/para todas as refeições do dia de Ana, no qual se tem o detalhamento rigoroso tanto 

dos ingredientes que devem entrar na composição dos pratos, quanto das quantidades 

permitidas, não restando à leitora possibilidade de escolha e/ou de eventual mudança. 

Ora, uma vez vetada qualquer possibilidade de interferência por parte de Ana Lúcia, 

como poderia ela exercer sua autonomia e/ou paixão pela culinária, que ela mesma 

confessa e que Eliane Pádua afirma levar em conta na/para a elaboração do cardápio 

para a moça? Logo se vê que estamos diante de uma ilusória personalização. Na 

verdade, a individualidade, os gostos e predileções da moça não são/foram os fatores 

decisivos na/para a formulação do Programa alimentar. O que a revista fez, calcando 

sua fala na voz de uma expert moderna em matéria de nutrição, foi apresentar uma lista 

exaustiva de alimentos associados a uma dieta ideal para o alcance do peso desejado. 

Subjacente a essa apresentação está o tom imperativo, de mando. Aliás, é típico da 

mídia a atitude de manter nas entrelinhas essa sua vontade de imposição. A interpelação 

aos indivíduos precisa ser, o máximo possível, velada, escamoteada. Só assim ela 

poderá fingir ser imparcial e objetiva (NAVARRO-BARBOSA, 2004).  

No caso em pauta, Nova esforça-se para esconder sua intenção de moldar, 

adestrar, enquadrar suas leitoras no (único) perfil validado no momento, o da boa forma, 

do corpo perfeito.  
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A propósito, o vislumbre da presença da biossociabilidade e da cultura do 

ascetismo contemporâneo como ideais é evidente. Ambas, enquanto práticas de sujeição 

e disciplinamento, apolíticas e individuais (ORTEGA, 2003, 2005), encontram-se 

materializadas nos “conselhos” e injunções ofertados pela revista, tanto nos mobilizados 

na elaboração do programa alimentar quanto do plano de exercícios físicos, para os 

quais a obediência é condição fundamental. Mesmo porque, conforme reza o ideário 

moderno,  a aquisição de um corpo são, belo e desejado prescinde de trabalho (árduo). É 

preciso abdicar de alguns prazeres, inclusive o da comida, para que se obtenha o prazer 

de portar um corpo-troféu, ainda que para isso “a disciplina [seja] o meio e o preço a ser 

pago para atingirmos os ideiais de perfeição corporal e nos tornarmos ‘fit’” (ORTEGA, 

2005, p. 159, Grifo nosso).  

Ao aceitarem o “desafio” proposto por Nova de transformarem, em curto 

espaço de tempo, seus corpos gordos e flácidos em corpos rígidos, curvilíneos e 

musculosos na medida, as três leitoras – incluindo-se aí a Ana Lúcia, referendada mais 

minuciosamente aqui – aceitaram também a proposição de mudança; mudança de si 

mesmas enquanto sujeitos. Isso porque a adesão ao conjunto de condições prescritas 

implica, para além da execução de tarefas, alteração no estilo de vida, no 

comportamento; implica, pois, a adoção de hábitos e a incorporação de ideias, 

princípios e valores. Em resumo, implica subjetivação: abandono de uma identidade – 

“ineficiente”, insatisfatória, “errada”, em detrimento de uma nova que ora se almeja. 

Essa, sim, “eficiente”, satisfatória e, sobretudo, “correta” (ORTEGA, 2003).  

No entanto, não há liberdade aqui. Esse processo encerra, antes, a objetivação 

do sujeito. Não se trata de subjetivação no sentido de transformação ética, descrito por 

Foucault (1995); ela recai sobre o sujeito mas é mais subjetividade ou sujeição que 

“libertação”.  
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FIGURA 17- Nova, Setembro de 2010, Seção: Beleza 

 

No que se refere à atividade física, como se evidencia, a história se repete. 

Nova recorre, outra vez à figura do especialista, que lhe empresta sua voz e seu 

saber/poder para que ela possa propagar, em alto e bom som, suas “dicas”. Desta vez é o 

personal trainer Fernando Conceição, de uma famosa academia da cidade de São Paulo 

que aparece como signatário das sugestões. Ambos, Fernando e Nova, propõem o que 

chamam de “treino focado”. Trata-se de um programa intensivo de treinamento e 

preparação física, cujos exercícios abarcam várias partes do corpo, especialmente uma 

das (se não a mais) alvejada na (nessa) cultura do corpo: a barriga. Ficar com a “barriga 

sarada”, “chapada”, “tanquinho”, parece ser questão de honra, a julgar pela ênfase dada 

ao condicionamento dessa região no plano de Nova. 

Porém, independente e para além disso, a vontade de verdade de apontar, reger, 

submeter suas leitoras aos seus (des)mandos é tão grande que se faz visível, tanto no 

plano da imagem, quanto no do verbo. No imagético, por exemplo, Nova disponibiliza, 

bem ao lado de cada exercício enunciado, desenhos de mulheres (semelhantes a 

avatares) – notadamente esguias – realizando “de forma correta” as atividades 

correspondentes. Já no verbal, o emprego recorrente dos verbos de ação no modo 

imperativo – como em “Eleve o tronco”, “Aumente a dificuldade”, “Empurre a barra 

para baixo” e “Faça de 3 a 4 séries [...]” – não deixa a menor dúvida de que não se 

trata apenas de uma sugestão, mas de uma “ordem”.  

A disciplina, tão necessária na/para a obediência ao cardápio da dieta proposta, 

aparece mais uma vez como componente fundamental. Mesmo porque, todos sabem – e 
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a revista não se exime em admitir isso – que a prática regular de exercícios não é fácil, 

tampouco prazerosa como o dizem os gurus do fitness; especialmente para os que 

são/foram sedentários por muito tempo e que estão apenas ensaiando os primeiros 

passos no campo da malhação. Porém, a mensagem subliminar parece ser a de que não 

importa o tamanho e/ou a intensidade do esforço. Em nome da beleza, do prazer de 

ser/sentir-se e ser visto belo e atraente, tudo é válido. Nesse invólucro a inversão é 

latente: a privação se converte em prazer e o prazer se converte em dor, sofrimento e 

abdicação. “A batalha da beleza pretende ser mais do que nunca, uma luta pessoal e 

cotidiana” (SANT’ANNA, 1995, P. 130), da qual não se pode esquivar.                     

Além dos aspectos atinentes ao fitness e à dieta alimentar, o Programa Nova de 

transformação contempla ainda  os vieses da estética cirúrgica e farmacológica. A 

revista, em acréscimo, apresenta uma seção inteira dedicada a apresentar o que há de 

mais novo no mercado em termos de tratamentos e produtos estéticos. A propósito, 

opções é o que não faltam, haja vista o crescimento do setor nos últimos anos.  

Demarcando claramente seu posicionamento favorável face ao universo do 

consumo (CASTRO, 2007), Nova não se limita em relatar as novidades. Antes disso, 

alude a técnicas, menciona marcas de produtos argumenta em favor delas, tal como o 

faz um  bom vendedor.  

Apresentados como verdadeiros antídotos para males terríveis, os tratamentos 

são colocados no mais alto posto. Os realizados na/pela leitora Ana Lúcia são a prova 

irrefutável de que a revista se utiliza. A moça, que “tinha manchas e sardas no rosto, 

todas resultantes do sol [e] quilinhos a mais e gordura localizada no abdômen e no 

dorso” e que, graças a seções conduzidas por equipamentos movidos a laser, viu seus 

“defeitos” desaparecerem, como que por encanto, atesta Nova. E, por isso mesmo, suas 

leitoras devem seguir o exemplo, efetuando a imitação prestigiosa de (do) sucesso. 
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FIGURA 18 - Nova, Setembro de 2010, Seção: Beleza 

 

Que Nova contempla em sua discursividade os imperativos da beleza, 

colocando o corpo feminino como “arma” de sedução utilizada na trama da sexualidade, 

como já havia sido observado por Fonseca-Silva (2007), parece-nos não  muito claro. 

Portanto, é hora de averiguarmos se esse aspecto se faz presente – e se o faz, de que 

modo – em Women’s Health. 

Perscrutando os discursos de Women’s, facilmente nos apercebemos de que 

esse aspecto se faz sim – e talvez de forma até mais ostensiva – parte do seu repertório 

discursivo. Inclusive, já afirmáramos isso em momento anterior quando discorríamos 

sobre o que aqui chamamos de ordem de saber-poder-dizer encabeçada pelas revistas.  

No caso de Women’s Health, o ideário hedonista e narcisista moderno do 

corpo, incrustado no seu discurso, toma uma direção diferente da adotada por Nova. 

Contudo, não há alteração significativa. Ou seja: as elucubrações possuem basicamente 

a mesma matriz. O corpo continua sendo a fonte de preocupação moral. A diferença 

reside basicamente no tipo de ação recomendada para a aquisição do corpo dos sonhos. 

É que, ao contrário do discurso (plano) de Nova que se voltava para mulheres que 

estavam excluídas do padrão de beleza estabelecido por excesso de peso, o de Women’s 

Health  se volta exatamente para o caso inverso. Quer dizer: o problema passa a ser o 

excesso de magreza, não de gordura. Ser franzina, esguia demais significa portar um 

corpo também feio, a exemplo da mulher com pneus e barriga saliente.  
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Em um contexto em que se valoriza a protuberância muscular, talhada à custa 

de malhação e de dietas alimentares ricas em proteínas e suplementos vitamínicos, ser 

uma mulher magra sem curvas também não é desejável. Essa ideia é reiterada na revista 

que, a propósito, devota uma página inteira, da sua seção mensal “Em foco: em forma” 

de Agosto de 2009, à exposição da situação de uma de suas leitoras. Bruna Gravina 

Matos da Silva Costa, de apenas 27 anos, abre sua vida ao público para falar da relação 

que travou ao longo da vida com a magreza. E mais: da reviravolta que deu ao 

conseguir ganhar peso em forma de músculo, alavancando, com isso, um corpo mais 

vistoso, por assim dizer.  

O título da matéria por si só, condensa a ideia central que norteia todo o 

discurso de Women’s, que enuncia: “Magrinha, Não. Sarada!” Na sequência, além de 

revelar aspectos do perfil da moça, a revista divide a reportagem em tópicos que irão dar 

conta de todo o processo de constituição do corpo de Bruna, desde os momentos 

anteriores, classificados como insatisfatórios e inquietantes, até o estágio atual, 

concebido como positivo e plenamente satisfatório. “Como era”, “A virada”, 

“Estratégia”, “Vida nova” e “Dicas” foram os tópicos delimitados.  

Em que pese a importância do conteúdo que perfaz cada tópico, nos detemos 

aqui, especialmente nos que remetem às proposições de Women’s Health relativas aos 

“cuidados de si” e aos jogos de verdade como componentes para o culto ao corpo, o 

exercício da sensualidade para o sexo-prazer e como mecanismo estratégico de/para 

subjetivação moderna. 
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FIGURA 19 – Women’s Health, Agosto de 2010; seção: Em foco: em forma 

 

O destaque central da matéria fica por conta da transformação de Bruna. O 

antes e o depois da moça é aludido de duas formas: em números e em imagens. Revela a 

revista que a moça saiu da casa dos 40 para a dos 51 quilos. Ganho de peso que, vale 

dizer, veio acompanhado de músculos, não de gordura – o que seria também execrável. 

E, como se os números não dessem conta de atestar a veracidade do que se falava, 

Women’s Health opta pelo recurso à imagem que, em sendo fiel ao provérbio popular, 

parece valer mais que mil palavras.  

De fato, a imagem fala muito no exemplo em questão. A revista apresenta duas 

fotografias de Bruna. Uma do tempo em que era magra e outra do momento atual. A 

mudança é visível.  

Na primeira, Bruna parece ainda uma menina-moça, “franzina e sem atributos 

corporais” aparentes – leia-se pernas, seios, glúteos, entre outros, comumente 

vinculados a uma conotação sexual.  
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Já na segunda, a impressão é completamente inversa. Agora sim, Bruna parece 

uma mulher na casa dos vinte anos. Com braços mais fortes –  embora não grossos – 

pernas firmes, bumbum nitidamente mais avantajado, seios salientes, cintura fina e 

barriga sequinha, a moça demonstra um físico invejável. Soma-se a isso, é claro, o fator 

da teatralização empregado pela na/para a composição das imagens.  

A mega produção da segunda fotografia contrasta com a casualidade da 

primeira. O capricho na montagem é evidente na imagem da Bruna atual. Da pose à 

indumentária, ela parece encarnar a própria mulher fatal, sensual e sedutora a toda 

prova; o que só contribui para o efeito de sentido que Women’s se esforça por produzir 

ao forjar uma “naturalidade” no endereçamento de suas prescrições, postas como 

verdades inquestionáveis (FLAUSINO, 2002). 

Até porque, subjacente a esse discurso de Nova está a concepção de que “ap 

beleza é um trabalho de autocriação e [ao mesmo tempo] um instrumento de sedução” 

(FONSECA-SILVA, 2007, p. 213, Grifo nosso).  

Em outras palavras, o “novo” corpo de Bruna é tanto um corpo belo – objeto de 

admiração/orgulho para si, como é também uma ferramenta de que ela dispõe para atrair 

o (olhar do) outro, fazer-se desejada e marcar sua inscrição ativa de sujeito nos jogos da 

sedução para o sexo.  

 

       
FIGURA 20 – Women’s Health, Agosto de 2010; seção: Em foco: em forma 
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Além do que, a ideia é mostrar que o corpo da moça – torneado, quase que 

esculpido – revela fielmente a transformação que se abateu não só sobre ele, mas sobre 

a vida da moça como um todo. Transformação frutífera – vale ressaltar.  

Contudo, não enfatiza – muito pelo contrário, tenta minimizar esse aspecto – o 

esforço, as doses de sacrifício de que teve de lançar mão sua leitora para alcançar o tão 

cobiçado corpão. De certo para uma pessoa que sempre teve dificuldade de ganhar peso 

– como ela mesma assegura em depoimento – conseguir aumentar onze quilos na 

balança não deve ter sido nada fácil.  

De pronto já podemos imaginar quão grandioso foi o seu esforço. Sem falar 

que, esse ganho de peso não significou – não podia mesmo significar, tendo em vista as 

imposições “fit” do momento –  engordamento, mas enrobustecimento, digamos assim. 

O que Bruna ganhou foi massa muscular, não gordura e foi isso que fez a diferença, 

conforme enfatiza Women’s, foi isso que a fê-la ficar “sarada”. 

No que respeita às razões que impeliram a moça a essa mudança radical – sim 

porque certamente essa metamorfose trouxe implicações para sua vida, a troca do 

guarda-roupa é uma delas – Bruna relata que, embora não tenha uma estatura 

considerada alta, seu peso era baixo. E por esse motivo muitos lhes “diziam que [...] 

estava muito magra”. Isso aos poucos foi deixando-a incomodada. Inclusive, chegou ao 

ponto de, em 2005, ano em que morou sozinha, alcançar a marca dos “incríveis 36 

quilos”. Sem nos determos nas razões que a conduziram a esse estágio, parece-nos 

merecer destaque dois fatores, citados por Bruna e reiterado pela revista. São eles: a 

alimentação e a atividade física.  

De acordo com a leitora, o descuido com a alimentação era o fator principal, 

responsável pelo seu baixo peso. Além dele, o sedentarismo contribuía para o seu mau 

condicionamento físico.  

Assim sendo, a partir do momento em que passou a cuidar desses dois 

aspectos, seu corpo – melhor dizendo – sua vida, tomou outro rumo. Hoje,“além de 

mais bonita [Bruna]está muito mais saudável”, afinal de contas, ela come“muito, a 

cada 3 horas,[sua] alimentação é regrada”  e [ainda frequenta] “a academia seis vezes 

por semana”, arremata Women’s. 

Nota-se que, no discurso de Women’s Health, beleza e saúde se misturam, se 

interseccionam, se atravessam. Como componentes centrais no/do ideário moderno do 

corpo enquanto locus da moral, da política (bio-política) e da ética (ORTEGA, 2003, 

2005; FOUCAULT, 1998b, 2004), ambos figuram como balizas para a disseminação da 
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cultura do corpo, do cuidado de si, do ascetismo, do hedonismo e do narcisismo 

contemporâneos.  

Num contexto em que “força, rigidez, juventude, longevidade, saúde, beleza 

são os novos critérios que avaliam o valor da pessoa e condicionam suas ações” 

(ORTEGA, 2005, p. 154), o diálogo, a paralelização destes elementos parece ser 

fundamental, pois possibilita o entrelaçamento e a efetiva atuação dos dois polos da 

governança: o da política (externa) e o do governo de si (supostamente interno). 

Além disso, cabe-nos acrescentar que esse discurso não só alude aos 

imperativos do cuidado de si e da vigilância no que respeita ao embelezamento 

feminino, como reatualiza-os. Seja pela inserção de novas modalidades – herdadas do 

filão do consumo que demarca as sociedades contemporâneas – ao repertório já 

consolidado de práticas, seja pela canalização de todas elas, de todos os elementos numa 

ritualização; ritualização que parece ter como objetivo primeiro a obtenção do absoluto 

controle sobre a gestão do corpo (COURTINE, 2005). Aliás, do corpo-vida-sexo, no 

caso feminino – em toda a sua dinâmica. Controle este que culmina na transformação da 

mulher em uma exímia gestora do seu próprio corpo. 

Mesmo porque, apesar de aparentemente dirigir-se tão-somente à Bruna 

Gravina, sua “cobaia” da vez, os discursos de Women’s, seus elogios, congratulações e 

invocações, se estendem, na realidade, a todas as suas leitoras – situação que se repete 

em Nova, como se viu.  Bruna apenas figura como o exemplo no qual se devem esmerar 

suas consortes que, assim como ela, estão excluídas dos padrões estéticos em voga.  

E, por último, conforme se observa, o rito da confissão (FOUCAULT, 2010) 

está também contemplado no discurso de Women’s Health, a partir do momento em que 

ela incita sua leitora a relatar suas experiências para com o seu corpo.  

Ao fazer isso, mais do que dá voz a outrem, a revista põe essa voz anônima, 

porém crível por ser de um sujeito real, recrutada entre seu público cativo, ao seu 

serviço.  

Ao serviço de suas proposições, de seu projeto discursivo. Assim sendo a 

revista passa a funcionar como espaço de confissão e publicização dos sacrifícios, dos 

itinerários tortuosos que o sujeito tem de percorrer para alcançar o corpo-total; 

itinerários relatados como verdades absolutas.  

 

 

 



172 
 

3.6. Saberes-poderes implicados nos dizeres de Nova e Women’s Health sobre o sexo  

 

 
FIGURA 21: Nova, Fevereiro de 2009; Seção: Jornal de Nova 

 

Que Nova mobiliza conhecimentos modernos, oriundo de uma fonte de saber-

poder também essencialmente modernos, a Ciência médica – componente por 

excelência da Ciência Sexual de que falava Foucault (2010), não constitui novidade 

alguma. Inclusive, essa é uma estratégia recorrente no discurso não apenas de Nova, 

mas do midiático de maneira geral.  

Entretanto, na formulação acima isso se faz ainda mais evidente, uma vez que a 

temática central sobre a qual se desenrola toda a discursivização/discussão é 

remanescente da medicina; mais precisamente de uma de suas especialidades, a 

Ginecologia. Aliás, a uma, não. A duas, pois como falar em Ponto G nos dias de hoje 

sem remeter-se à Sexologia? Quase impossível, não? Pois bem, como dissemos, é em 

torno do Ponto G que Nova constrói sua matéria da seção Jornal de Nova de sua edição 

de Fevereiro de 2009. Tudo tem início com o enunciado: 
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FIGURA 22: Nova, Fevereiro de 2009; Seção: Jornal de Nova 

 

Aparentemente “despretensioso”, o enunciado lança sobre suas leitoras uma 

pergunta um tanto quanto dúbia. Tão dúbia quanto o é o próprio objeto de sua 

elucubração. Afinal de contas o famoso e reverberado ponto G feminino é um objeto 

controverso e de existência duvidosa. Enquanto para alguns ele é um dado real, validado 

pelos métodos infalíveis da ciência, para outros não passa de uma invenção da (dessa) 

mesma ciência que, contagiada pelo ranço sexista milenar, instituiu e institucionalizou o 

ponto G para justificar os comportamentos sexuais da mulher e classificá-los conforme 

seu “rendimento”. Mas, polêmicas à parte, o fato é que Nova, na oportunidade, não só 

ressuscita como reanima esse debate inserindo outros elementos/argumentos recém-

engendrados na/pela ciência.  

Trata-se do relato de pesquisas realizadas em instituições internacionais de 

renome cujos dados são apresentados como sendo absolutamente inquestionáveis. 

Infalibilidade típica das alegações da ciência, vale lembrar e, que, no caso em pauta, 

Nova aceita de bom grado e endossa. Prova de que ela concebe os resultados dos 

referidos estudos de que se faz porta-voz como verdades absolutas é sua veiculação 

numa seção que, como seu próprio nome sugere, destina-se a apresentar informações; 

verídicas, é claro, tais como as que se espera sejam divulgadas em veículos de 

informação críveis como os jornais. Por isso mesmo é que os relatos forma enquadrado 

na seção Jornal de Nova, espaços mensal empregado para propagar novidades, em sua 

maioria, relativas a sexo, como haveria de se supor considerando o seu ethos discursivo, 

com forte conotação sexual (FONSECA-SILVA, 2007).  

A propósito da disposição em ser fiel ao seu ethos discursivo, demarcado pela 

insistência em tomar a sexualidade feminina como objeto, Nova, desde o princípio, 

deixa pistas de sua posição. A vontade de conduzir a discussão para além dos limites da 

Anatomo-fisiologia é visível. A expressão “isto é quente” que aparece no alto da 

página, antes mesmo do anúncio do nome da seção é um destes indícios. A palavra 

quente, escrita em letras grandes e em rosa pink, não nos remete - e logo na sequência a 

revista nos dá mostras de que nossas desconfianças fazem sentido – à temperatura em si 

e per si. Não! Não é dessa temperatura (dos lugares, das pessoas)  a que Nova se refere. 

Ela pode até referir-se à temperatura corporal, à sensação térmica humana, mas não 
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enquanto estado físico vinculado à saúde e/ou doença de indivíduos isolados, mas, sim, 

enquanto sensação provocada no/pelo encontro carnal, de corpos que se tocam/chocam 

no ato sexual. E é exatamente a essa última temperatura que a revista parece fazer 

menção. O quente de Nova é, antes, o quente da paixão, da fúria, da volúpia, do desejo, 

do prazer. Mais uma prova de que o que se diz/dirá sobre o ponto G naquela reportagem 

se vincula/rá às artes do sexo-prazer. 

E como se já não tivéssemos provas suficientes para atestar o que vimos 

afirmando, a imagem veiculada na matéria surge-nos como mais uma. Nova agrega à 

matéria uma fotografia no mínimo sugestiva.  

 

 
FIGURA 23 – Nova, Fevereiro de 2009; Seção: Jornal de Nova 

 

Respeita à foto de uma mulher – anônima – com parte do corpo à mostra. 

Semi-ajoelhada, a mulher aparece trajando apenas uma calcinha vermelha a qual se 

esforça por tirar, abaixando-a na parte frontal com uma das mãos até quase o limite da 

virilha. A cena não deixa de ser um tanto quente, o que corrobora com o anúncio de 

Nova. O corpo escolhido – esbelto e curvilíneo – a julgar pelas partes que nos são dadas 

a conhecer, a pose – indubitavelmente sensual, a cor da calcinha – vermelho é a cor 

símbolo do pecado e da volúpia em nossas sociedades e o fundo escuro por sobre o qual 

a moça foi “flagrada” – em menção ao secreto, ao privado, nos remete a pensar em um 

ambiente e em uma situação realmente “quentes”, a um quarto negro, fechado; a um 

momento de plena ardência do desejo, que antecede ao prazer, não a um consultório ou 

a uma clínica médica.  
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Logo se vê que a abordagem acerca do ponto G, em Nova, tenderia muito mais 

para o âmbito da prática sexual, do que da médica propriamente dita, embora os saberes 

divulgados fossem frutos da medicina. 

Após interpelar sua leitora sobre o seu posicionamento frente à polêmica 

existência do ponto G, Nova faz o que considera um importantíssimo anúncio. Trata-se 

de “duas notícias”, sendo uma positiva e uma negativa. Dando  prioridade à primeira, a 

revista revela que a boa notícia “é que uma pesquisa italiana provou que, sim, o ponto 

G existe”. Já a ruim “é que parece que nem todas [as mulheres] têm um!”. As que o 

têm são classificadas como “felizardas”  e identificadas como àquelas que são passíveis 

de ter orgasmos vaginais. Segundo a revista o ponto é de difícil localização e por isso 

mesmo muitas mulheres recorrem a exames sofisticados para “encontrá-lo”. As 

européias são citadas como exemplo nesse quesito, visto que “para saber se estão no 

time das felizardas recorrem a um exame simples, rápido e barato: o ultrassom da 

região uretrovaginal”. Exemplo inimitável por suas leitoras, cabe dizermos, haja vista 

“o ultrassom uretrovaginal não está disponível no Brasil”, conforme confessa a própria 

revista a certa altura da matéria.  

Como se observa, mais uma vez o desejo de governar o corpo, tão em voga 

desde a Antiguidade e reiterado na era moderna,  está presente na discursividade de 

Nova. A exposição da verdade sobre o ponto G vem acompanhada de altas doses de 

insinuações, antecipações, injunções. O veredito da ciência, que ela toma como seu, não 

visa (como supõe a revista) tão-somente informar as mulheres da sua composição 

anatômica. Ou seja: se elas têm ou não o tal ponto.  Antes disso, seu propósito é político 

(FOUCAULT, 2004). Em comunhão com a medicina, Nova, como representante da 

prática institucional midiática que é, se propõe a instaurar um controle dos indivíduos 

não só em nível de/da doença, mas, sobretudo, da sexualidade, do prazer; do uso do 

corpo para o prazer, para melhor dizermos.  

A propósito, a máxima do prazer, uma das “bandeiras” da ciência sexual 

contemporânea, é aludida por diversas vezes ao longo do pronunciamento de Nova. O 

mais evidente parece ser mesmo o momento em que ela – contrariando a afirmação que 

fez no início da matéria quando, em nome da ciência, anunciava que o orgasmo vaginal 

é privilégio de poucas mulheres haja vista apenas algumas gozarem da sorte de contar 

com o ponto G em sua anatomia – assegura ser possível, mesmo para as 

“desafortunadas” obterem elevados níveis de prazer – leia-se orgasmos. A esse despeito 

a revista atesta que “há controvérsias”, pois “quando o assunto é sexo, existem mais 
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opções de gatilhos de excitação entre os dedos dos pés e os fios de cabelos do que 

julgam os cientistas”.  

Mas, é válido ressaltar que mesmo essas “saída” alternativas estão/riam sujeitas 

a condições. Quer dizer: não é toda mulher que, além de desfavorecida pela natureza 

pela ausência do ponto do prazer, terá a “chance” de desfrutar do ápice do prazer 

feminina – que conforme se cria desde o Cristianismo concentra-se na vagina, pela 

penetração via frontal. Esse “medo”, contudo, não deve fazer parte da vida da leitora de 

Nova. Mesmo porque a “mulher autêntica mulher de Nova, conhece inúmeros jeitos de 

tornar a transa i-n-c-r-í-v-e-l – e sem necessariamente depender desse ponto”. Ora, 

mais uma vez a fala de Nova é carregada de um quê de presunção. Relegando para si a 

condição de guru, de mestra nas artes do sexo, a revista assevera ser a sua leitora uma 

privilegiada por contar com ensinamentos tão valiosos; tão valiosos ao ponto de darem 

conta de suprirem “ausências”, “falhas” naturais que exercem influência decisiva 

na/para a plenitude do sujeito vivenciada no campo da sexualidade, do prazer. 

Para que não reste nenhuma dúvida acerca do seu papel de mestra do sexo, 

aquela que sabe tudo, que conhece todos os truques, domina todas as artimanhas e 

estratégias para driblar o possível infortúnio de não portar o ponto G, no  

desdobramento “saberes” indispensáveis a mulher que deseja vasculhar sua intimidade 

fisiológica e descobrir a “mapa da mina”, ou melhor, a “mina” do tesouro, o ponto X 

(G, na verdade) do prazer.  

 

 
FIGURA 24 – Nova, Fevereiro de 2009; Seção: Jornal de Nova 

 

Nova compila os “saberes” de que dispõe a esse respeito numa espécie de guia 

a partir do qual seria possível à sua leitora, segundo argumenta, “achar o seu [ponto G] 

agora”. O guia, constituído por 4 itens, fornece uma descrição detalhada de todo o 
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processo de investigação da área. O passo-a-passo, antes de traduzir saberes, termos e 

procedimentos típicos da medicina, remete-nos ao universo da sexualidade. A presença 

tácita dos componentes da sedução e do erotismo é evidente e se faz sentir, inclusive, 

em cada um dos “4 passos”, expressos em formulações como as que seguem: “desfie 

seu rosário de fantasias”; “insira um dedo dentro dela (vagina), fazendo um 

movimento como se estivesse chamando alguém. [...] Voilá!”; “ Vale pressioná-lo, usar 

o vibrador ...” e Lembre-se: a prática leva à perfeição”.  

Ora, como se vê, há uma sobreposição de saberes. Os científicos atinentes ao 

corpo e a sexualidade – não mais dispensados em nosso tempo apenas aos médicos e 

sexólogos, como bem pontuou Foucault (2004) – são transformados em 

“pseudossaberes” (pseudocientíficos) e como tais, passam a ser aplicados aos atos 

sexuais. Em sendo assim, passam a servir a propósitos outros que não o da 

“preservação” da vida em seu substrato primeiro, essencial. Propósitos correlatos ao 

dispositivo da sexualidade – ora reformulado – cujas estratégias de controle-dominação  

passaram a assumir a forma de estratégias de controle-incitação ao sexo (FONSECA-

SILVA, 2007).  

Ademais, os jogos de verdade que perfazem a (esta) discursivização de Nova, 

se marcam por uma vontade de verdade de “dizer” quem o sujeito é; de “defini-lo” 

conforme seu nível de experiência – no caso, experiência no sentido de relação 

(conhecimento) do seu corpo e do uso que dele se tem feito no/para o sexo-prazer.   Isso 

porque, apesar de não serem “impostos de fora para o sujeito por uma causalidade 

necessária ou determinações estruturais, [tais jogos] abrem um campo de experiência 

em que sujeito e objeto [...] não param de se modificar um em relação ao outro” 

(FOUCAULT, 2004, p. 238, Grifo nosso).  

Quer seja: no ínterim desse processo/jogo, há a instituição e consequente 

disseminação de regras do para o verdadeiro e o falso; reras que induzem o sujeito a 

“diagnosticar-se”, “decifra-se”, como a, tomando-as como parâmetro, modificar-se, 

através da mobilização de procedimentos que tendem para o governo de si e que, em 

extensão, dos outros e para os outros.  

No exemplo em tela, no/pelo discurso de Nova, somos levados a crer que a sua 

contribuição para o controle-incitação ao sexo ocorre na medida exata da sua 

disposição. “Ao colocar “o sexo no circuito da mercadoria, articulando prazer na lógica 

do mercado”, Nova assegura sua posição de quem toma o corpo como investimento, a 
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sexualidade como capital e  o “sexo ou verdade do sexo” [como] mercadorias” 

(FONSECA-SILVA, 2007, p. 295, Grifo nosso). 

Uma vez analisado posicionamento de Nova a despeito dos saberes agregados à 

sua ordem de saber-poder-dizer sobre o corpo- sexo feminino, é hora de verificarmos 

como isso se manifesta em se tratando de Women’s Health. 

 

   
FIGURA 25 - Women’s Health, Março de 2011, Seção: Sexo, p. 86-91 

 

Na extensa reportagem acima, flagramos como Women’s Health, assim como 

Nova, também se esforça para divulgar conhecimentos sobre o sexo e a sexualidade 

feminina; conhecimentos modernos, oriundos de uma fonte de saber-poder também 

essencialmente modernos, a Ciência médica – componente por excelência da Ciência 

Sexual de que falava Foucault (2010).  

Na matéria – distribuída em cinco páginas, preenchidas uma após outra por 

uma intercalação entre imagem e verbo – a revista enfatiza a importância de a mulher  

se conhecer a fundo, de conhecer pormenorizadamente a sua intimidade anatômica, a 

sua genitália. E para tanto lança mão de uma gama de argumentos que objetivam 

convencer a sua leitora a aceder ao seu convite ao autoexame. Se esse convite de 

Women’s se prestasse somente a fins correlatos à saúde, ao bem-estar, e à própria 

dinâmica corporal – aspectos inerentes e advindos da área de saber médico – não 

haveria porque nos espantarmos. Ocorre que, curiosamente, ele estabelece relação – e 

essa ligação é declarada e se sobressai ante a qualquer outra – com o ato sexual, o 

prazer, o desempenho, o erotismo e mesmo a sedução. Tanto é verdade que no 

enunciado de abertura da reportagem, temos: 

 



179 
 

 
FIGURA 26- Women's Health, Março/2011, Seção: Sexo 

 

Embora se aluda à saúde, os termos destacados em cores bem vivas são 

exatamente os concernentes à sexualidade: “área de lazer” (em vermelho, cor associada 

à paixão, à volúpia, à carne) correlato à vagina; “sexual” (em verde, cor que se vincula 

à selva, às matas, logo à selvageria, à pulsão, a impulso) donde parte uma seta que vai 

dar na palavra orgasmo repetida e exclamada por três vezes e parte (em amarelo, cor da 

riqueza, do ouro, dos tesouros) da qual parte outra seta onde se pode ler o convite 

“vamos dar uma olhada?” para o autoexame.  

Além disso, merece destaque o fato de Women’s Health mencionar logo no 

princípio da sua exposição em nome de quem está falando, quem está por trás, 

sustentando a sua voz, as “verdades” que difunde. Ora, quem mais poderia ser? Os 

especialistas, os tão afamados e valorizados especialistas modernos que se devotam a 

falar de sexo. São tantos, afinal: sexólogos, médicos – das mais variadas 

especificidades, psicólogos, psiquiatras etc., que mal daríamos conta de listar, caso 

fosse a isso que nos propuséssemos aqui. Nesse caso em particular é a Ginecologista 

Dra. Rosa Maria Neme, consultora permanente da Women’s, que empresta seu saber-

poder ao discurso da revista. 

E, como se o convite verbal não tenha a força perlocucionária suficiente para 

convencer o público a quem se dirige a autoexaminar-se, a revista traz, logo na página 

subsequente, uma imagem – que ocupa todo o espaço da página. 
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FIGURA 27- Womens's Health, Março/2011, Seção: Sexo 

 

Imagem enigmática, mas, acima de tudo, sugestiva, como, aliás, todas as 

demais. A imagem, de duplo sentido, é a de uma bolsa de bolso, dessas que utilizamos 

para guardar moedas e/ou objetos de pequeno porte. A priori, pode-se pensar que nada 

há de estranho na fotografia de uma bolsa, certo? Errado! Uma bolsa? Mas parece ser 

que um objeto comum, de uso corriqueiro, não é? Sim, é bem verdade. Contudo, esta 

bolsa, colorida de amarelo por fora e de um vermelho-sangue por dentro, escancarada, 

com o zíper aberto e à mostra e com as partes internas levemente enrugadas nos remete, 

aliás, remete a qualquer um, mesmo aqueles que a olhem de revés, a outra coisa, 

completamente diferente. Como se vê, ela nos remete a uma vagina – e  isso não 

significa que somos aficcionados por sexo ou que pensávamos/pensamos nele quando 

demo-nos de cara com ela. Muito pelo contrário, qualquer um, que conheça ao menos 

minimamente uma vagina, certamente fez/fará essa associação, quer seja: tomou a 

vagina em lugar da bolsa. 

Ora, mas que significado tem e/ou pretende que se tenha com aquela imagem 

dúbia? Mostrar como é uma vagina por dentro? Mas isso provavelmente toda mulher já 

o terá feito ao menos uma vez ao longo da vida, não? Possivelmente. Demonstrar como 

ela deve/pode ser examinada mais de perto e que isso requer uma atitude mais 

minuciosa, então? Quem sabe. O tópico da página 88 intitulado “Investigação Privada” 

aponta para isso. Nele, Rosa Neme, a consultora signatária da matéria, assegura que a 

vagina é um órgão interno, não externo, como, segundo ela, muitas mulheres crêem, e 

que, portanto, seu vislumbre prescinde de uma análise de si para si, voltada para dentro.     
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Mas a “transmissão de saberes” não cessa por aí. Em continuação, podemos 

acompanhar ensinamentos que se apresentam como regras a serem seguidas. É o caso da 

definição do perfil da vagina. Isso mesmo. O exame proposto em Women’s tem, 

obviamente, um fim, para além da mera constatação, do mero (re)conhecimento do 

terreno que constitui seu corpo. Ele visa levar as mulheres a detectarem o tipo de vagina 

que têm a partir da sua anatomia e, desde que necessário – caso sua genitália esteja fora 

dos padrões considerados normais, belos, atraentes – corrigi-la. A este despeito, a 

imagem de uma abóbora gigante, de um amarelo estranho em seu interior, subtraída de 

um pequeno pedaço é a imagem escolhida, desta vez, para ilustrar a vagina anormal, 

feia, gorda, necessitada de correções. Uma imagem bastante esquisita, grotesca até, que 

ratifica a ideia de que ainda hoje, “a irregularidade sexual é percebida, mais ou menos, 

como pertencendo ao mundo das quimeras” (FOUCAULT, 2004, p. 85) esteja ela 

expressa no plano dos comportamentos ou da anatomia.  

 

 
FIGURA 28 - Womens's Health, Março/2011, Seção: Sexo 

 

Eis o que parece ter sido a real finalidade de toda essa discussão travada 

pela/na revista: instituir o princípio da normalização. Princípio segundo o qual os 

indivíduos carecem estar enquadrados em moldes preestabelecidos, “dentro do normal”, 

mesmo que para isso seja necessário, de sua parte, um investimento e que esteja este 

vinculado às tecnologias modernas, cirúrgico-estéticas – conforme foi sugerido no 

exemplo em foco. 

A propósito, no intuito de não deixar suas leitoras à deriva quando da 

detectação dos “problemas” em suas vaginas, Women’s Health, aconselha que recorram 
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aos procedimentos médicos modernos, inclusive os cirúrgicos, já que, “alguns casos 

têm indicação de cirurgia, mas só um médico pode fazer essa avaliação”. Em 

continuidade, ela ainda explica o funcionamento dos “dois procedimentos mais 

realizados” para corrigir tais imperfeições: a Vaginoplastia e a Labioplastia. Ambos, de 

acordo com a revista, além de embelezar o órgão genital feminino, facilitam o alcance 

do prazer pela mulher, seja porque “os músculos do canal vaginal são ‘apertados’ para 

que a mulher volte a ter maior sensibilidade durante o sexo”, como ocorre quando da 

realização da Vaginoplastia; seja pelo fato de que ter lábios muito grandes “pode ser 

desconfortável para a mulher e comprometer sua autoestima e até atrapalhar nas 

relações”, como é o caso típico de indicação para a Labioplastia.  

Mais que um esclarecimento, a exposição feita na/pela revista possui o que 

poderíamos chamar de “segundas intenções”. A primeira delas: inculcar nas cabeças de 

suas leitoras a ideia de que ter uma genitália bem aparentada, “normal”, atraente, é uma 

necessidade premente. A segunda: impelir àquelas mulheres a quem sua fala alcança, a 

aceder à convocação que receberam a propósito da harmonização do seu corpo com os 

padrões vigentes. Em suma, a revista está pautada e a serviço de interesses comerciais. 

Prova de que há, por trás das aparências, uma (essa) oreintação, 

engenhosamente “mascarada”, é o tom que demarca os enunciados da revista, inclusive 

na matéria que ora analisada que traz enunciados como: “Desfrute momentos para lá de 

intensos com a mais misteriosa parte do seu corpo”, “Seu centro de prazer mora no 

clitóris” “Puxe gentilmente para trás o capuz (a pele de proteção) do clitóris”, “Se 

você ainda não teve o que acha que é um orgasmo do ponto G, não se preocupe” e 

“Permita que a vagina capte um pouco dos holofotes sexuais!”. Como se pode notar, 

trata-se de um tom imperativo, firme, direto e altivo.  

Soma-se a isso o fato de que Women’s, na maioria das vezes, à sombra da voz 

do especialista – autoridade no assunto que goza de notabilidade e prestígio elevados na 

Ordem de discursividade social – se apresenta como a voz da verdade, aquela a quem 

não se deve, sob hipótese alguma,  questionar. A propósito, o argumento de autoridade é 

um recurso recorrente na discursividade da revista, presente em enunciados como: 

“Mulheres que removem seus pelos pubianos tendem a receber mais sexo oral, diz a 

pesquisadora Debby Herbenick”, “A vagina é um órgão interno, diz a ginecologista 

Maria Neme, consultora de WH”, “Mulheres que tiveram partos vaginais podem sentir 

os órgãos levemente mais soltos porque algumas terminações nervosas foram 

destruídas, diz Debra Hoppe”. As (essas) vozes especializadas reforçam a força do 
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discurso de Women’s Health e aumenta seu poder de persuasão. Isso tudo a leva a ver-se 

como “a dona da verdade”, aquela que pode/deve interferir na vida de suas leitoras, 

determinando-lhes o que fazer e o que não deve ser feito, o como e o porquê fazê-lo.  

O que Women’s Health faz, é inscrever seus dizeres – que assumem a forma de 

dizeres de verdade – em jogos de saber-poder, dentre os tantos existentes na sociedade 

contemporânea em torno do corpo, da sexualidade e da beleza. O que está em jogo, via 

de regra, nesses jogos é o status do sujeito: status do belo e do feio, do são e do 

enfermo, do útil de do inútil, do jovem e do velho, do desejado e do rejeitado. No caso 

em pauta, o do belo/feio e o do desejado/rejeitado parecem ser os que melhor se 

aplicam, como temos em: “Uma nova pesquisa encontrou ligação entre aparência da 

área genital e satisfação sexual”; “Minha vagina parece gorda”; “A sua vagina não 

vai ser igual a da sua amiga. [...] A maior diferença é nos pequenos lábios [...] Essa 

paranóia é culpa dos filmes pornôs, que mostram vulvas perfeitamente simétricas. Mas, 

acredite, a maioria de nós não é toda bonitinha” 

Na proposição ao autoexame por Women’s está implícita a necessidade de 

aptidão do indivíduo para realização desta tarefa. Aptidão não no sentido de vocação 

e/ou capacidade inata, mas de habilitação, capacitação, preparo. Ora, para fazer essa 

autoanálise – supostamente pela primeira vez pelo que dá a entender o discurso da 

revista – a mulher precisa estar preparada para isso; o que implica conhecer, por 

exemplo, os procedimentos a serem empregados e, sobretudo, as tipologias das vaginas 

que possibilitará a classificação da sua e o enquadre em uma das inseridas no rol de 

classificação. Ou seja,  a proposição aventada é acompanhada de uma codificação de 

estilos; codificação que parte de elementos como tamanho, dimensão, aparência e a qual 

se delega a responsabilidade por fatos vinculados a esferas da vida que extrapolam o 

âmbito corporal propriamente dito, incidindo-se sobre a conduta sexual do sujeito.  

 

 
FIGURA 29 - Women's Health, Março/2011, Seção Sexo 
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Como se pode ver através do excerto 4, a codificação – reconhecidamente uma 

estratégia de largo uso emprestada das técnicas de poder modernas devotada ao 

corpo/sexualidade – sugerida pela revista, visa ainda – e talvez esse seja o foco principal 

de todo esse trabalho – operar mudanças nas vidas dos indivíduos. O enunciado é bem 

claro: não importa como “você se refere à sua vagina” – é assim mesmo que Women’s 

se dirige à sua leitora, nesse tom de intimidade total; se faz uso dos termos formais ou 

vulgares, o que importa é que o costume com o “shape” dela não deve inviabilizar a 

preocupação com a sua aparência, que deve ser uma constante na vida, diz a revista. 

Acerca das técnicas de poder às quais nos referíamos acima, elas respeitam às 

técnicas de vigilância e controle que compõem o que Michel Foucault (1998b) 

denomina de Disciplina; técnicas que o Ocidente desenvolveu em função e em paralelo 

ao Capitalismo e que tiveram – e ainda hoje têm – como objetivo domesticar o 

indivíduo, discipliná-lo, domesticá-lo, torná-lo dócil, convertê-lo em sujeito produtivo 

dentro de uma economia de (da) utilidade que inscreve, a uma só vez, o corpo e a 

sexualidade humana. Até porque, como assevera Ortega (2005), ao contrário do passado 

em que o poder se exercia sobre o corpo e seus prazeres, na contemporaneidade, esse 

mesmo corpo e seus prazeres, com o auxílio de alguns dispositivos recém-instituídos, se 

transformam em produto desse poder.  

A este despeito, a medicina, fonte de saber de onde emanam praticamente todas 

as informações (a)enunciadas por Women’s Health na reportagem em questão, está 

indissoluvelmente ligada, de acordo Foucault (1998b), ao regime econômico capitalista 

que fomentou e possibilitou a otimização da disciplina e a sua conversão em 

instrumento de/para a gerência dos homens, na medida em que  tomou o corpo 

“enquanto força de produção, força de trabalho” (FOUCAULT, 1998b, p. 80) e institui 

o controle da sociedade sobre os indivíduos. 
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CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 

“[...] compreendo melhor porque eu sentia tanta 
dificuldade em começar, há pouco. Sei bem, 

agora, qual era a voz que eu gostaria que me 
precedesse, me carregasse, me convidasse a 

falar e habitasse meu próprio corpo”. 
Michel Foucault 

 

A mídia constitui mesmo uma das instâncias discursivas de maior envergadura 

na/da contemporaneidade. Ao responder pela produção de uma parcela significativa dos 

discursos em franca circulação na sociedade, a mídia exerce influência inegável sobre a 

dinâmica social, incluindo-se aí a esfera privada da vida dos indivíduos. Além do que, 

funcionando como uma espécie de fábrica de verdades, a mídia, através do seu discurso, 

institucionaliza, codifica e dissemina ideias, valores e princípios morais e de conduta 

que passam  a determinar os modos de ser, agir, pensar e sentir dos sujeitos. 

A propósito, falar da mídia implica, necessariamente, falar de sentido(s), tendo 

em vista a natureza do seu trabalho, todo ele orientado em função do sentido, da 

(re)construção de sentidos, como bem nos afirmaram Gregolin (2003, 2004) e Navarro-

Barbosa (2004, 2010). Por esta razão, refletir sobre o papel desempenhado por ela 

converte-se em questão premente para os que (como nós) se propõem a compreender a 

dinâmica da (re)produção e circulação dos sentidos no curso da história.  

E, por falar em sentido, na atualidade, a mídia tem se encarregado de atualizar 

muitos sentidos, dentre os quais se destacam os atinentes  à sexualidade, abordados com 

singular apreço, interessando-nos, especialmente aqui, os relacionados à sexualidade 

feminina. Há em nossos dias a disposição – insistente – do discurso midiático – em se 

debruçar sobre esta questão. Inclusive, a (aparente) concessão de visibilidade à mulher, 

muitas vezes prefigurada como sujeito de desejo, nos levou (ingenuamente) a pensar 

que estávamos diante de uma reviravolta nos quadros da sexualidade feminina. Ou seja, 

pensamos que a mídia estivesse, de fato, encetando – ou em vias de encetar – um 

movimento de (re)construção/(re)contação da história da sexualidade feminina (e, por 

conseguinte, do sujeito mulher), ambos profundamente alvejados historicamente por 

normas rígidas e impiedosas, por injunções, privações e vetos de toda sorte.  

No entanto, tão logo nos aproximamos do Arquivo (FOUCAULT, 2005a), a 

partir do qual se deu a montagem do nosso corpus, tão logo nos demos conta de que 
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estávamos diante de uma falsa ilusão. Em sendo assim, tratamos de aventar uma nova 

hipótese para este trabalho: a mídia estaria, apenas supondo restituir o lugar de sujeito 

de desejo negado outrora para a mulher. Na verdade, o que estaria fazendo era dar uma 

nova roupagem aos velhos discursos/sentidos formulados a esse respeito, vez por outra 

ainda “flagrados”, graças a memória, nos discursos ora em curso. Hipótese esta, sim, 

“confirmada” ao final de nossas averiguações, sempre a título provisório, é claro, 

considerando o devir e a trama com suas formas e cores.  

Em observância ao discurso midiático moderno, pudemos constatar que a 

ostensiva discursivização aplicada à sexualidade feminina não é/foi suficiente para 

“liberar” o sujeito mulher da tirania do mercado. O que ocorreu, foi, na verdade, uma 

mudança estratégica na disposição e localização do (desse) poder. Antes concentrada 

nas mãos do Estado, da Igreja e da família, o poder, a verdade sobre a sexualidade 

(feminina e, por extensão masculina), fica a cargo, agora, de instituições com ares 

tipicamente modernos, como a Ciência – em suas incontáveis ramificações –, e a mídia 

– em suas múltiplas manifestações; instituições de onde emanam a maior parte dos 

saberes validados na nossa era.  

Além do que, a articulação destes saberes é frequente, uma vez que ambas 

(Ciência e mídia) estão, na contemporaneidade, a serviço do dispositivo da sexualidade 

– maquinário complexo e difuso de controle disciplinar – engendrado pelo Ocidente 

que, em conjunto com a Ciência Sexual, agem com vistas a inserir os corpos numa 

economia da utilidade (FOUCAULT, 2010).  

Para compreendermos como o discurso médico galgou o status privilegiado de 

que goza na modernidade, a “desmontagem” da hipótese repressiva, feita por Michel 

Foucault nos três tomos da sua História da Sexualidade, foi-nos fundamental.  Ela 

permitiu-nos inferir que vivemos numa sociedade expressamente orientada na/para a 

sexualidade, donde os principais mecanismos de poder estão voltados para o corpo e a 

vida e donde o exercício intensivo da sexualidade, sua vivência máxima, passam a ser as 

prerrogativas da vez.  

As investigações que ora realizamos nos atestam isso. O dispositivo da 

sexualidade, rememorado por Nova e Women’s Health, nos faz ver a eficácia disciplinar 

de que ambos gozam ao tornarem-se aliados. A união dos dois (dispositivo da 

sexualidade e mídia) representa uma potencialização dos efeitos de poder que um e 

outro embargam (FOUCAULT, 1998b).  



187 
 

A propósito, na mídia, a ativação do dispositivo se dá pelo viés discursivo e essa 

parece ser a razão principal de sua eficácia. Os efeitos de naturalização e verdade que a 

sua prática enceta, possibilitam-na exercer o controle dos sujeitos com certa facilidade. 

Sua função disciplinadora se apaga em meio aos mecanismos de que se utiliza. Disso 

resulta uma (falsa) impressão de isenção, de descomprometimento com as questões 

sobre as quais discorre.  

Assim, ao mesmo tempo em que traz à baila o dispositivo visando controlar a 

vida dos indivíduos em sua instância físico-biológica, o aparelho midiático, aqui 

representado por Nova e Women’s Health, faz incidir seu poder sob o âmbito da 

subjetivação. No caso em foco, nota-se que há um agenciamento, por parte das revistas, 

de suas leitoras, em relação aos seus componentes/comportamentos sexual e de gênero. 

Por meio deste, as leitoras são tacitamente convocadas a assumir posições-sujeito que 

lhes são disponibilizadas, conforme determinações exteriores, restando-lhes, quando 

muito, a alternativa de inventariar/experienciar os novos estatutos de subjetividade que 

as aguarda.  

Ademais, ao investigarmos os processos de constituição e discursivização das 

revistas Nova e Women’s Health, que perfazem o corpus desta pesquisa, nos foi 

possível vislumbrar, por um lado, peculiaridades, inerentes a cada uma delas; e por 

outro, aspectos recorrentes em ambas. Dentre as regularidades, destacam-se o apelo aos 

componentes corpo, beleza e sexualidade feminina.  Em face da reiterada 

discursivização sobre estes elementos, fomos levados a afirmar que estávamos diante da 

manifesta instauração de uma ordem – que tomamos a liberdade de, em harmonia com 

Fonseca-Silva (2007), denominar de ordem de saber-poder-dizer sobre o 

corpo/beleza/sexualidade feminina. Instituída, em primeira mão por Nova, revista 

pioneira no Brasil a fazer da sexualidade feminina seu objeto de/para discursivização, 

desde o princípio de sua trajetória nos anos 1970, esta ordem foi prontamente abraçada 

por Women’s Health, embora não sem alterações. Em função das circunstâncias 

temporais, Women’s, veiculada mais de vinte anos após, em 2008, sentiu a necessidade 

de incorporar a esse projeto um outro componente: saúde; resultando na configuração de 

uma ordem mais ampliada, a ordem de saber-poder-dizer sobre o 

corpo/beleza/saúde/sexualidade feminina. 

Nessa nova ordem, recém-instaurada, na qual o corpo é transformado em 

“espaço de inscrição de acontecimentos em que beleza e saúde estão associados” 

(FONSECA-SILVA, 2007, p. 209), o princípio da vigilância e do cuidado de si, se 
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mesclam, se interpenetram, se recobrem para converter, a todo custo, o indivíduo num 

sujeito dócil, previsível, enquadrado nos “padrões”. A despeito disso, o que se entende 

pelo “cuidar de si”, por exemplo, é arrebatado por novos feixes de sentidos e 

atribuições, bem como o que se entende por sujeito de desejo. Zelar pelo corpo, no 

sentido de não só mantê-lo são, mas de cultuá-lo, transformá-lo em objeto de 

admiração/adoração de si para si e de si para os outros é uma das prerrogativas correntes 

do momento.  Quer seja, “o desejo está ligado à produção de corpos dóceis, submissos e 

disciplinados” (ORTEGA, 2003, p. 61).  

Além disso, a politização da vida, a autorreflexividade concedida ao corpo, o 

culto à vontade de adaptação e uniformidade às normas configuram um cenário de 

biossociabilidade (Ortega, 2003, 2005). Nas práticas ascéticas modernas, inversamente 

às da Antiguidade, o self é fruto de um processo de disciplinamento, não de um 

processo de conquista e deliberação pessoais. É/foi exatamente isto o que vislumbramos 

nos discursos analisados de ambas, até mesmo de Nova para quem saúde não faz – ou 

pelo menos não fazia – parte do seu repertório discursivo.   

Outra prerrogativa bastante em voga é a de incitar (ou sugerir isso), “autorizar” 

a mulher a fazer parte da trama da sexualidade, não como agente passiva, mas como 

sujeito que age, que aprecia, que deseja e que busca o sexo/prazer. Nova é uma das 

principais representantes – senão a principal – por encampar esse movimento, embora 

seguida bem de perto por Women’s Health.  

Lançando mão dos jogos de verdade (FOUCAULT, 2005a), as revistas 

interpelam sua leitora a descobrir, revelar e, em extensão, modificar suas 

particularidades, sejam em termos anatômico-fisiológicos, psicológicos e/ou 

comportamentais. Fazendo as vezes de gurus, ambas de prestam ao papel de mestras da 

verdade, de autoridade inquestionável as quais a leitora precisa seguir.  

  O discurso midiático opera estas manobras na medida em que apela pelo 

recurso à superexposição do sujeito, do “eu”, realizada involuntária e/ou 

“voluntariamente”.   Uma vez instituído o princípio da governabilidade de si e dos 

outros, o indivíduo passa a integrar um tenso e complexo jogo que o dispõe a ocupar um 

duplo lugar nessa Ordem. Um lugar que fica a meio caminho da objetificação e da 

sujeição. Ao ser alvo de uma intensa discursivização/exposição, o indivíduo é tomado 

como objeto.  Contudo, este processo de objetificação não visa a mera contemplação, 

mas a sujeição, a rendição, o controle do indivíduo.  
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Além disso, analisando as discursividades de Nova e Women’s Health pudemos 

constatar uma adaptação pela mídia do dispositivo da sexualidade. Da função de 

controle-dominação, passou-se a assumir a função de controle-incitação ao sexo. Ou 

seja, ao invés de simplesmente exercer o veto, importa controlar a frequência e as 

formas de manifestação/execução. O (esse) interesse, manifesto tacitamente mediante a 

erotização ostensiva, elemento basilar na trama de discursiva de ambas, é o principal 

responsável pela reconstrução dos significados simbólicos mobilizados na/para a 

constituição da sexualidade feminina [e pela disposição do] sexo como uma mercadoria 

a ser consumida, insistentemente, no interior de uma economia na qual “o prazer sexual 

[entre] na lógica do mercado” (FONSECA-SILVA, 2007, p. 270, Grifo nosso), uma vez 

que traduz uma vontade de verdade, nascida e nutrida das/pelas malhas do poder, de 

manter o sujeito feminino, incondicionalmente, ao alcance de suas vistas e do seu 

domínio.   

Assim, os ares despudorados que demarcam os discursos tanto de Nova, quanto 

de Women’s Health, pudores devidamente recalcados e ocultados, falam de sexo, que 

supondo pronunciarem-se em favor do sexo feminino, da liberação do desejo, da 

vivência plena do prazer, ignorando, de uma vez por toda, os resquícios de uma cultura 

machista, enraizada na formação do imaginário social. E,  ao tomar a mulher no mesmo 

pé de igualdade que os homens, seus discursos não passam de “truques”.  

Na realidade, os dizeres das revistas não inauguram e/ou produzem “novos” 

sentidos ao ponto de viabilizarem a constituição de genuínas novas posições para o 

sujeito mulher no âmbito da sexualidade. Através do acompanhamento atento ao 

processo de (re)produção dos discursos, pudemos constatar, sobretudo pela 

movimentação da memória, a presença de elementos relacionados à sexualidade, corpo 

e gênero, (re)tomados e (re)elencados do grande Arquivo memorial, que, antes de  

reescrevem uma nova história do sujeito da sexualidade feminina, reproduzem-na no 

seu essencial, alterando tão-somente as estratégias, reformuladas ao sabor das 

determinações sociohistóricas.  

Por meio de um processo de rememoramento de “já ditos”, cujos sentidos estão 

“já lá”, (re)encetaram-se outros dizeres, promovendo, sobretudo, a emergência de novos 

sentidos. Ora, o retorno aos sentidos já estabilizados é inevitável, tendo em vista que os 

sentidos não nascem do/com o sujeito (ORLANDI, 1999), mas, antes disso, se 

inscrevem em redes de memória, sendo eles mesmos condição precípua para o brotar de 

outros (novos) sentidos.  
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A (essa) dinâmica da memória não permite a aplacação de todos os percursos 

de sentido que se produzem no âmbito geral dos discursos, haja vista que os sentidos 

flutuam, escapam, metamorfoseiam-se a cada (nova) montagem/emergência. É isso o 

que tem ocorrido com os sentidos sobre a sexualidade feminina. Ao longo dos tempos, 

eles vêm sendo (re)memorados, (re)alocados. A força do dispositivo da sexualidade, 

maciçamente presente nas práticas discursivas analisadas, tem recaído e pesado sobre os 

ombros dos indivíduos-sujeitos mulheres, reprimindo-lhes certas condutas e impelindo-

os a adoção de outras, com ares (supostamente) renovados de modernidade, mas que 

remetem e repetem, no fundo, antigas e reiteradas práticas de controle e sujeição.  

Dito de outro modo, não há em Women’s Health, tampouco em Nova, como 

promete seu projeto discursivo, o delineamento de um sujeito mulher protagonista, que 

deseja e sente o prazer por vontade própria. Mas, um sujeito que permanece na condição 

de coadjuvante, que é nulo do/para o seu corpo-sexo, que age por coação a 

determinações externas.  Se não há, como defendemos, uma conformação, mais altiva, 

menos subserviente destinada à mulher, então, não há como negar que estamos diante 

de uma releitura; releitura para a qual foi mantido o mesmo roteiro, no qual prevalecem 

as modalidades de objetivação/subjetivação destinadas ao sujeito mulher. 

Por fim, resta-nos dizer que estamos certos de que as investigações 

empreendidas nesta pesquisa nos fornecem subsídios importantes para pensar o 

funcionamento da mídia e seu papel na (re)produção e circulação de sentidos no cerne 

social contemporâneo, especialmente no que respeita a sexualidade feminina. Contudo, 

cabe-nos registrar que as discussões e os apontamentos feitos não pretendem ser 

conclusivos. Antes disso, entendemos que esta temática pode render ainda muitos outros 

debates/trabalhos futuros. Por ora, porém, pensamos ter conseguido elementos suficientes 

para (re)animar algumas questões pertinentes. 
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