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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar os processos de produção do sentido sobre a mulher 

em reportagens da revista Nova em dois períodos específicos: as primeiras edições 

brasileiras (outubro a dezembro de 1973) e exemplares dos anos de 2010 a 2012. Busca-se, 

com ênfase na abordagem da Análise do Discurso pela ótica de Michel Pêcheux, identificar 

as formações discursivas diversas e conflitantes que atravessaram os discursos em questão e 

refletir sobre as formações imaginárias presentes nas práticas discursivas e materializadas 

na linguagem sobre o sujeito “mulher” nesses discursos. O corpus da pesquisa é constituído 

por reportagens da revista Nova nos dois períodos e a escolha do mesmo justifica-se pela 

observação de um trajeto temático (GUILHAUMOU e MALDIDIER, 1997) que permitiu 

que reportagens antigas e atuais fossem comparadas em meio a um gesto de interpretação 

que possibilitou perceber como se constituem os sentidos nessa materialidade. Inicialmente, 

aspectos gerais sobre a história das revistas femininas são abordados, assim como questões 

referentes à projeção da mulher como sujeito consumidor. Em seguida, conceitos essenciais 

para a Análise do Discurso são trabalhados. Logo depois, percorre-se um trajeto temático a 

fim de justificar os recortes apresentados no corpus de análise, traçando um histórico das 

revistas femininas e os fatores que influenciaram na forma como as mesmas foram 

constituídas. Por fim, apresentam-se as considerações analíticas acerca do discurso sobre a 

mulher na revista utilizando os elementos teóricos da Análise do Discurso de Linha 

Francesa, que entende que a linguagem é constituída social e historicamente, estabelecendo 

uma relação necessária entre o dizer e as condições de produção desse dizer. Essa pesquisa 

é de grande relevância no momento em que busca refletir sobre os discursos em circulação 

na mídia, assim como analisar os discursos sobre a mulher na atualidade. Por meio das 

análises foi possível constatar que, embora a revista Nova projete em seu dizer a imagem de 

si mesma como difusora de um ideal de independência sexual e financeira do público 

feminino desde o seu lançamento, os sentidos construídos ao longo dos discursos presentes 

nas reportagens da revista são contraditórios. Os discursos sobre as mesmas, nos dois 

momentos da publicação são construídos tendo o sexo e o consumo como condição de 

felicidade e realização. Apesar da “roupagem” moderna, ainda se marcam nas páginas de 

“Nova” os velhos e cristalizados discursos sobre o sujeito mulher. 

 

 

Palavras-chave: Michel Pêcheux, Análise do Discurso, Mulher, mídia e Revista Nova. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze the processes of production of discourses about the woman 

through reports of Nova magazine in two specific periods: the first Brazilian editions 

(October-December 1973 ) and issues from the years 2010-2012. Based on the Discourse 

Analysis approach initiated by Michel Pêcheux, we search to identify the diverse and 

conflicting discursive formations that cross the corpus in question and reflect on the 

imaginary formations present in the discursive practices and materialized in the language 

on the subject "woman" in these discourses. The research corpus is composed of Nova 

magazine reports in both periods and the choice of it is justified by the observation of a 

thematic path (GUILHAUMOU and MALDIDIER , 1997) it allowed that old and current 

reports were compared among a gesture interpretation and made us perceive how meanings 

that constitute in this materiality. Initially, general aspects of the history of women's 

magazines are addressed as well as issues concerning the projection of the subject woman 

consumer. Then essential concepts for Discourse Analysis are worked. Soon after, we run 

up a theme path in order to justify the clippings shown in the corpus analysis, tracing a 

history of women's magazines and the factors that influenced the way in which they were 

constituted. Finally, we present the analytical considerations about the discourse about 

women in the magazine using the theoretical elements of Discourse Analysis of French 

Line, who believes that language is socially, and historically constituted, establishing a 

necessary relationship between the discourse and the conditions of production of it. This 

research is of great importance when it seeks to reflect about the discourses and their 

circulating in the media, as well as to analyze the discourses about women today. Through 

the analysis it was found that, although the discourses about women in Nova magazine 

show the image of herself as an ideal diffuser sexual and financial independence of the 

female audience since its launch, the meanings constructed through the discourses present 

in its issues are contradictory. Spite of a modern "garment", the pages of "Nova" are still 

marked for old and crystallized speeches about the subject woman. 

 

Keywords: Michel Pecheux, Discourse Analysis, Woman, Midia and Nova Magazine.  
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“Analisar o discurso é fazer com que desapareçam e reapareçam as 

contradições; é mostrar o jogo que nele elas desempenham; é mostrar 

como ele pode exprimi-las, dar-lhes corpo, ou emprestar-lhe uma fugidia 

aparência”. (Michel Foucault. Arqueologia do saber) 

 

 

 

 

… em linguagem, as questões nunca estão já sempre respondidas. Elas 

retornam. Não só as questões retornam, como análise do discurso 

proposta por Pêcheux é um campo aberto à reflexão, a uma práxis teórica 

não servil. (ORLANDI, 2012, p.12) 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O discurso sobre a mulher contemporânea é fruto dos diversos dizeres construídos 

sobre ela e também das transformações ocorridas na sociedade nas últimas décadas. As 

mudanças no universo feminino afetaram não apenas o estilo de vida de milhares de 

mulheres no mundo todo, mas também sua postura perante a sociedade e seus 

posicionamentos em relação a vários assuntos, entre eles, maternidade, sexo, fidelidade e 

muitos outros. Isso fez com que as mesmas tentassem sair das sombras de uma sociedade 

patriarcal e buscassem ocupar outros espaços, antes restritos aos homens. 

Vários fatores contribuíram para as transformações ocorridas na história das 

mulheres em nossa formação social. Dentre eles, tem-se a entrada dessas nas universidades 

no final do século XIX, a conquista do voto na década de 1930 e também a saída das 

mesmas para o mercado de trabalho, inicialmente impulsionada pela II Guerra Mundial. Em 

consequência dessas transformações, constituíram-se discursos outros sobre a mulher. Um 

dos lugares privilegiados de circulação desses dizeres é a mídia, que busca refletir sobre os 

acontecimentos do universo feminino de cada período, influenciando diretamente as 

práticas identitárias desse público. 

As publicações voltadas ao público feminino fizeram parte dessas transformações 

no momento em que retrataram tais mudanças, mostrando as lutas travadas pelas mulheres 

por mais liberdade e igualdade. As revistas femininas destacaram-se nesse sentido, pois 

representaram espaços de formulação, constituição e circulação de sentidos (ORLANDI, 

2010), atuando não apenas na difusão de informações, mas também na construção e 

perpetuação de imagens dominantes, influenciando de forma significativa o público ao qual 

se destinavam.  

           Na atualidade, o discurso sobre a mulher presente nessas revistas faz circular 

diferentes imaginários que procuram produzir junto ao leitor efeitos de sentido de que o 

espaço das mulheres na imprensa está assegurado. Todavia, segundo Oliveira (2005), por 

trás dessas representações, pode-se perceber que as mulheres são costumeiramente 

apresentadas por meio de estereótipos e categorias estanques, o que limita e fixa as 

identidades femininas, normalizando-as, mantendo-se o status quo.  
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               Podem ser citadas dentro dessa perspectiva as diversas revistas femininas em 

circulação no Brasil, como: Nova, Gloss, Marie Claire, Capricho e Viva Mais, por 

exemplo, que em seus discursos difundem um perfil de mulher em que essas características 

estão presentes. Nelas, encontram-se majoritariamente mulheres dentro dos padrões 

europeus de beleza, bem vestidas, com carreiras promissoras e sempre em busca de um 

relacionamento, como se pode depreender no fragmento a seguir, extraído de uma das 

edições da revista Nova: “mulher inteligente e bem resolvida para casar. Mergulhamos no 

“quase” indecifrável universo masculino e descobrimos que eles estão cheios de boas 

intenções, em busca da pessoa certa. Alguém se candidata?” (REVISTA NOVA n° 4 abril, 

2011, p.139.). 

        Cabe ressaltar, no entanto, que ao longo da história das publicações voltadas para o 

público feminino também existiram exemplares como a Ladies’ Magazine, lançada em 

1828 nos Estados Unidos, que buscava enaltecer as lutas das mulheres e romper com os 

paradigmas impostos pela sociedade, unindo assuntos comuns em revistas femininas a 

questões relativas aos direitos das mulheres e à importância da escolarização feminina. 

         Outro período relevante para as publicações femininas foi a década de 1960. Após o 

surgimento da pílula anticoncepcional e a possibilidade de a mulher atuar de forma mais 

significativa no mundo do trabalho, começam a circular periódicos que tratavam as 

mulheres não apenas como donas de casa e mães, mas como profissionais em busca de 

realização. Como exemplo, tem-se a revista Nova, que surge nos anos 1970, e que interessa 

nessa dissertação por abordar assuntos como: carreira, filhos e beleza, sendo pioneira em 

temas ligados ao sexo e ao relacionamento.  

A revista Nova apresenta outros elementos de validade para se constituir como 

publicação de interesse desta dissertação, como o fato de ela se autoproclamar inovadora na 

abordagem sobre a mulher e sua relação com a sociedade, apresentando, ainda, uma 

abordagem direta e agressiva sobre temas, até então, considerados como tabus, 

principalmente, o sexo.  Entretanto, cabe destacar que essas publicações buscam atingir um 

amplo mercado consumidor. Assim, faz-se necessário lembrar as palavras da historiadora 

Carla Bassanezzi, ao afirmar: 
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que as revistas femininas veiculam o que é considerado próprio do mundo 

feminino” pelos seus contemporâneos. Seu conteúdo é marcado pela 

história. Nunca surgem com ideias revolucionárias, não abrem caminhos, 

mas também não podem ficar muito distantes das transformações de seu 

tempo, pois correm o risco de perder seu público leitor. Ao mesmo tempo, 

essas são capazes de formar gostos, opiniões, padrões de consumo e de 

conduta. Acabam servindo muitas vezes como guias de ação, conselheiras 

persuasivas e companheiras de lazer”. (BASSANEZI, 1996, p. 15) 

 

É necessário considerar a função dessas revistas que, além de gerar lucro, colocam 

em circulação os valores e as práticas ideológicas vigentes em uma formação social. Desse 

modo, acabam legitimando as relações de poder existentes, atuando lado a lado com as 

instituições estatais, educacionais, religiosas, jurídicas, familiares entre outras. Os discursos 

em circulação nessas publicações se constituem nas relações que ocorrem entre diversas 

formações discursivas, influenciando e sendo influenciados por elas.  

        Essas revistas buscam, dentro do possível, refletir um aparente equilíbrio social, ou 

seja, as ideias dominantes sobre o masculino, o feminino, as relações entre homem-mulher. 

Logo, também são espaços nos quais as relações sociais, com sua distribuição de poder, se 

estabelecem, são produzidas, reforçadas e reproduzidas. As reportagens dessas publicações 

atuam como o espaço discursivo dos textos midiáticos introduzindo um saber que reforça 

determinados estereótipos femininos. Tais saberes expressam significados que são 

construídos culturalmente e socialmente, almejando atingir determinadas práticas sociais 

por meio de formas de representação variadas. 

     A fim de representar a figura feminina em suas páginas, essas publicações constroem e 

estabilizam uma determinada projeção de imagem social, em processos já constituídos 

histórico e culturalmente. As práticas sociais de representação vigentes de determinada 

época se cristalizam em formas textuais. Pode-se, inclusive, associar as representações a 

outros discursos que já se encontram em circulação, a outros dizeres já solidificados sobre o 

feminino. Essas práticas discursivas, além de influenciarem na construção social 

representam uma ação social.  

Nesta dissertação, pretende-se com ênfase na Análise do Discurso, utilizando por 

referencial teórico Michel Pêcheux, Eni Orlandi, e alguns estudiosos da mídia, como 

Marina Scalzo (2009) e Dulcília Buitoni (1986 e 2009), compreender os processos de 

produção dos sentidos sobre a mulher por meio da análise de reportagens da revista Nova 
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com circulação em diferentes períodos: os três primeiros exemplares da revista em 

circulação no Brasil (outubro a dezembro de 1973) e exemplares dos anos de 2010 a 2012.  

         Busca-se analisar o funcionamento das representações sobre a mulher nos textos 

selecionados utilizando os fundamentos teóricos da Análise do Discurso de Linha Francesa, 

que entende que a linguagem é constituída social e historicamente, estabelecendo uma 

relação necessária entre o dizer e as suas condições de produção. Pretende-se refletir sobre 

o entrelaçamento de saberes vindos de diferentes formações discursivas, as quais muitas 

vezes se contradizem e, outras vezes, se completam na produção de efeitos de sentidos para 

a mulher nessa publicação midiática.  

A escolha de dois períodos específicos de circulação da revista para a constituição 

do corpus a ser analisado deve-se à observação de trajetos temáticos (GUILHAUMOU; 

MALDIDIER, 1997) que comparecem na revista mesmo quase quarenta anos após o 

lançamento de seu exemplar inaugural. Pela materialidade das sequências discursivas que 

serão analisadas, pode-se perceber uma aparente repetição de temáticas e até mesmo 

reportagens cuja diferença dá-se pelo título das mesmas e as condições de produção nas 

quais foram publicadas. A reflexão sobre o trajeto temático ocorre pela maneira como esses 

dizeres, que aparentemente são os “mesmos”, se repetem e/ou se deslocam no decorrer da 

história da revista.  

Nesta dissertação, trabalha-se com a análise de textos da mídia, mais 

especificamente com textos que circularam na revista Nova, observando discursivamente o 

processo de construção de sentidos dos textos. Desse modo, interpreta-se o confronto dos 

textos produzidos nos diferentes contextos, os sentidos, construídos, desconstruídos e 

reconstruídos nessa trajetória, bem como as condições de produção dos discursos. Para 

Lagazzi (1988), cabe ao analista do discurso, com seus dispositivos, examinar, na prática da 

linguagem, quais sentidos são mais prováveis, quais se realizam e quais restam como 

possíveis, sem fechar o círculo, afinal o discurso é caracterizado pela incompletude e pelo 

movimento dos sentidos e dos sujeitos.  

Ainda conforme Lagazzi (1988), na Análise do Discurso, a delimitação do corpus 

ocorre com a própria análise, que abrange desde as condições de produção (reguladoras da 

relação da materialidade linguística de uma sequência discursiva) às condições históricas 
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que determinam sua produção, indicando os procedimentos de constituição do corpus 

discursivo. O corpus, por sua vez, é entendido como um conjunto de sequências discursivas 

dominadas por um estado dado, homogêneo e estável, das condições de produção desse 

discurso (COURTINE, 1982 apud LAGAZZI 1988, p. 59). Embora a constituição do 

corpus seja indicada pelas condições de produção, isso não significa que essas se 

encontrem formuladas previamente. Só simultaneamente ao corpus é que se torna possível 

fixar as condições de produção de um discurso. 

Segundo Orlandi (2010), a construção das montagens discursivas que compõem 

uma pesquisa em Análise do Discurso só é possível por meios teóricos e não empíricos 

(positivistas). Os enunciados que formam as sequências discursivas escolhidas para as 

análises devem considerar o que está dito e o que constitui esse dizer. “O fio discursivo é 

analisado de maneira vertical, ou seja, considera-se a relação entre os objetivos da análise e 

a sua temática" (ORLANDI, 2010, p. 63). Nessa perspectiva, os dados não representam 

simples ilustrações, mas respondem a fatos de linguagem com sua memória, sua espessura 

semântica e sua materialidade linguístico-discursiva. Desse modo, nas palavras da mesma 

autora, “a construção do corpus e a análise estão intimamente ligadas à escolha do que 

constituirá o corpus e acerca das propriedades discursivas.” (ORLANDI, 2010, p. 63). 

A análise do trajeto desses discursos sobre a mulher em circulação na revista Nova 

nos dois períodos considerados mostra que o sentido de uma palavra, expressão ou 

proposição não existe em si mesmo, porém é determinado pelas posições ideológicas 

colocadas em jogo no processo sócio-histórico em que são produzidas, ou seja, 

reproduzidas (ORLANDI, 2010, p.42-43). Assim, assume-se que os sentidos só podem ser 

interpretados discursivamente quando se recuperam as vozes que falam por meio do 

discurso produzido em determinado momento histórico, porque estão ligados diretamente 

às posições ideológicas. 

            À luz de Orlandi (1996, p. 14), qualquer modificação na materialidade textual 

“corresponde a diferentes gestos de interpretação, compromisso com diferentes posições do 

sujeito, com diferentes formações discursivas, diferentes recortes de memória, diferentes 

relações com a exterioridade”. A leitura e a análise comparativa das reportagens das 

edições selecionadas trazem logo à tona confrontos de sentidos, e tais confrontos não são 



14 

 

outra coisa senão uma prova de que ocorreram transformações não só em relação às formas 

como os sujeitos se relacionam com a ideologia, mas à própria conjuntura que marca a 

produção de conhecimentos.                     

           A partir da perspectiva teórica adotada, objetiva-se responder nesta dissertação às 

seguintes questões: Como são constituídos os sentidos nos discursos sobre a mulher em 

circulação na revista Nova? Qual é o imaginário construído sobre a mulher na revista Nova 

nos dois períodos considerados para análise? Quais são as formações discursivas que 

atravessam os dizeres sobre a mulher na revista? Isso será feito por meio das análises dos 

discursos em circulação na revista Nova, tendo em vista as relações de diferença e poder 

que são travadas em seus dizeres sobre a mulher em diferentes momentos históricos. 

         Da perspectiva teórica da Análise de Discurso, compreende-se que não há uma 

origem dos sentidos e dos sujeitos, visto que eles estão em movimento constante na 

história. Esse movimento constitui o foco de interesse do analista, que busca explicitar a 

determinação histórica dos sentidos e dos sujeitos, num “vai-e-vem” constante entre a 

descrição e a interpretação (PÊCHEUX, 1990), em busca pelos outros discursos que 

atravessam e constituem os diferentes dizeres. A análise constitui um gesto no qual o 

analista lança mão de diversos elementos a fim de compreender como os diferentes sentidos 

se constituem em um determinado discurso. 

Segundo Cruz (2006), a Análise do Discurso não tem a pretensão de, ao analisar um 

texto, dominar os sentidos que dele emergem, porém, construir possibilidades de apreensão 

dos possíveis sentidos nele presentes. Dentro desse conceito, será feita a análise das 

sequências discursivas retiradas das reportagens da revista Nova que buscam reproduzir um 

ideal de mulher a ser seguido por todas as leitoras. 

Ao escolher uma revista como objeto de análise, volta-se para uma visão de 

discurso no qual a palavra não é apenas um elemento estático, mas atua em constante 

movimento, uma prática social. Nessa perspectiva, apropriar-se da Análise do Discurso 

para o estudo dos textos midiáticos justifica-se pela compreensão da linguagem como 

processo produtivo. Conforme Orlandi (1988, p. 17), a linguagem é trabalho simbólico, ou 

seja, “(...) tomar a palavra é um fato social com todas suas implicações: conflitos, 

reconhecimentos, relações de poder, constituição de identidades etc”. 
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Por meio da fundamentação teórico-metodológica proposta pela Análise de 

Discurso torna-se possível pensar os discursos das revistas femininas como um mecanismo 

de práticas ideológicas que possibilitam o encontro de diferentes posições discursivas. E, 

também, instauram a ilusão de que se faz uso de uma linguagem clara, transparente e 

principalmente neutra, a fim de que as mulheres saibam como devem comportar-se em 

determinados contextos. A Análise do Discurso assume a linguagem, de acordo com 

Orlandi (2010, p.15), “como mediação necessária entre o homem e a realidade natural e 

social”. Essa mediação, segundo a autora, seria o próprio discurso tornando acessível à 

continuidade, à permanência, ao deslocamento e à transformação dos indivíduos e da sua 

realidade. Logo, ela opera com a não transparência de uma linguagem que não fixa os 

sentidos nos enunciados, porém que significa e produz sentidos, os quais são 

historicamente construídos. 

Assim, pesquisar uma revista de circulação nacional é uma forma de visualizar os 

efeitos de sentido produzidos pelos textos que nela circulam, identificando as formações 

discursivas e reconhecendo que o sentido das palavras não se encontra nelas próprias, mas é 

construído de acordo com as reações dos sujeitos diante do mundo: seus valores, suas 

crenças e suas condições de existência. Com base no conceito de formação imaginária, 

busca-se analisar as formações imaginárias (PÊCHEUX, 1969) presentes nas práticas 

discursivas e materializadas na linguagem sobre o sujeito “mulher”, por meio do “jogo de 

imagens” projetadas pelos sujeitos entre si, dos sujeitos com os lugares que ocupam na 

formação social e dos discursos já ditos com os possíveis e imaginados. 

 

1.1. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

A presente dissertação encontra-se dividida em três capítulos, além desta introdução 

na qual o tema da pesquisa é apresentado por meio de reflexões sobre o discurso sobre a 

mulher na mídia, assim como os objetivos e as justificativas que nortearam a pesquisa. No 

primeiro capítulo, a fim de considerar os fatores que influenciaram na construção desses 

discursos e analisar as suas condições de produção, é apresentado um histórico sobre as 

revistas femininas e a sua circulação no Brasil. O capítulo apresenta ainda algumas 
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considerações sobre a identificação da mulher como sujeito-consumidor e um breve 

histórico das revistas femininas no Brasil. 

No segundo capítulo, são abordadas as questões teórico-metodológicas que 

sustentam o trabalho. Inicialmente conceitos essenciais da Análise do Discurso são 

trabalhados com o intuito de observar a linguagem e seus efeitos de sentido, em seguida são 

discutidas questões referentes ao discurso e às suas condições de produção. Destacam-se 

também os procedimentos adotados para a constituição desse trabalho, desde a escolha do 

corpus de análise até a realização dos recortes para a compreensão do processo discursivo 

por meio do estabelecimento dos trajetos temáticos (GUILHAMOU; MALDIDIER, 1997). 

Além disso, são feitas algumas considerações sobre a organização das análises, por meio 

das marcas discursivas e dos recortes estabelecidos no corpus para a constituição das 

sequências discursivas a serem analisadas. 

 Ao longo do trabalho, são analisados recortes de reportagens antigas e atuais, 

observando-se o trajeto temático percorrido pela revista nesses e a maneira como tais 

discursos têm sido construídos. Segundo Orlandi: 

 

A análise é um processo que começa pelo próprio estabelecimento do 

corpus e que se organiza face à natureza do material e à pergunta (ponto 

de vista) que o organiza. Daí a necessidade de que a teoria intervenha a 

todo o momento para ‘reger’ a relação do analista com o seu objeto, com 

os sentidos, com ele mesmo, com a interpretação. (ORLANDI, 2010, p. 

64) 
 

A quarta seção do trabalho apresenta discussões sobre as condições de produção dos 

discursos sobre a mulher no Brasil em 1973, ano do início de circulação da revista Nova no 

Brasil, e as análises de sequências discursivas extraídas de reportagens da revista, que 

compõem o corpus analítico desta dissertação.  

A última parte do trabalho é dedicada às considerações finais, na qual são reunidos 

os resultados das análises e uma discussão geral sobre o funcionamento do processo 

discursivo nos dizeres sobre a mulher na revista Nova no ano de 1973 e no período 

compreendido entre 2010 a 2012. 
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Por fim, busca-se com essa dissertação refletir sobre os discursos em circulação na 

Revista Nova sobre a mulher, contribuindo, assim, para se compreender a maneira como 

tais discursos se constituem e, sobretudo, o que eles têm a dizer sobre mulher no Brasil. 

 

2. A HISTÓRIA DAS REVISTAS FEMININAS E A PROJEÇÃO DA MULHER 

COMO SUJEITO CONSUMIDOR  

 

Antes de tecer análises sobre o funcionamento das revistas femininas, sua história e 

o modo como essas influenciaram e influenciam na construção do sujeito-leitor é necessário 

conceituar o que seria uma revista. Segundo Marina Scalzo, estudiosa da área do 

Jornalismo, uma revista é um instrumento de comunicação, um produto, um negócio, uma 

marca, um objeto, um conjunto de serviços tendo com uma das principais características a 

mistura entre jornalismo e entretenimento (SCALZO, 2009). Porém, a definição do que 

seria uma revista não se limita às definições mencionadas anteriormente, afinal, o universo 

existente entre uma revista e seus leitores é muito mais amplo e a função que a mesma 

assume dentro de um determinado contexto social também deve ser considerada. Da 

perspectiva da Análise de Discurso, as revistas podem ser entendidas como espaços de 

formulação, constituição e circulação de discursos (ORLANDI, 2010). 

O formato das revistas também é um fator importante na diferenciação entre elas e 

um jornal. Rocha e Nogueira (1993) afirmam que as mesmas podem distinguir-se do jornal 

pelo seu formato, pois elas são geralmente menores, têm uma capa diferenciada do miolo, 

além terem uma durabilidade maior que os jornais, podendo ser colecionadas ou lidas 

durante meses e por várias pessoas. Além dos dois fatores já relacionados, a revista ganha 

destaque por sua qualidade no que diz respeito à impressão e ao tempo de vida; isso 

influencia diretamente na relação leitor-revista, fornecendo ao mesmo tempo prazer com 

imagens cada vez mais expressivas e com uma melhor qualidade; estas são as 

características mais valorizadas do ponto de vista comercial. 

O mercado editorial no Brasil pode ser caracterizado por sua diversidade e extensão; 

as publicações dividem-se em temáticas variadas, a fim de atingir públicos distintos. O 

início desse processo deu-se na década de 1970, período que pode ser considerado um 

referencial no que diz respeito aos periódicos brasileiros. Dentre essas publicações, as 
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revistas femininas emergem como uma forte representação do fenômeno da segmentação 

de mercado.  

Nessas revistas, a imagem apresentou-se como um dos fatores cruciais para que 

essas se estabelecessem no mercado editorial e ganhassem mercado. Por meio dessas 

imagens, os produtos e tendências são disseminados dentro de um determinado contexto 

fazendo com que a revista cumpra seu papel de não apenas entreter, mas também 

influenciar nas práticas daqueles que as lêem. Scalzo (2009) analisa que as revistas 

femininas foram aparecendo no Brasil aos poucos, a maioria delas escritas por homens. 

Também existiram as escritas por feministas preocupadas com sua condição social, mas 

foram poucas e tiveram vida curta. 

Nesta seção será apresentado um histórico das revistas femininas, contemplando 

desde as suas primeiras publicações até o seu aparecimento e sua consolidação no Brasil, 

seguido de algumas reflexões acerca da projeção da mulher como sujeito consumidor, em 

decorrência da inserção das revistas no mercado. O propósito desse balanço histórico é 

compreender um pouco melhor o contexto sócio-histórico de aparecimento da revista Nova 

Cosmopolitan, cujo discurso é objeto de estudo neste trabalho, bem como a relação entre as 

revistas femininas no Brasil e a projeção de um imaginário de mulher, que necessariamente 

passa pela  constituição como sujeito consumidor.  

 

 

2.1. DO ESPELHO DIAMANTINO À NOVA COSMOPOLITAN: UM HISTÓRICO 

GERAL DAS REVISTAS FEMININAS NO BRASIL 

 

Para lançar um olhar panorâmico sobre o surgimento das revistas femininas no 

Brasil, é necessário compreender como essa imprensa se constituiu e de que modo o 

contexto sócio-histórico internacional e, por conseguinte, brasileiro possibilitou o 

desenvolvimento da indústria editorial segmentada por gênero e idade no país.  

Até o final do século XVIII, uma centena de publicações já havia tomado o mercado 

internacional. Na à medida que os países se desenvolviam, o analfabetismo diminuía, 

crescia o interesse por ideias novas e a necessidade de divulgar as mesmas. Tanto nos 

Estados Unidos quanto na Europa, surgia uma população alfabetizada que queria ler e se 

instruir, porém, que não estava tão interessada na profundidade dos livros, muitas vezes 
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vistos como instrumentos elitizados e pouco acessíveis. Esses leitores buscavam, então, 

algo que suprisse suas necessidades. 

Para Cardoso (2004), o crescimento da quantidade de pessoas vivendo em espaços 

menores ocasionou transformações na natureza das relações entre elas; esses indivíduos 

viajavam da casa para o trabalho na companhia de desconhecidos em bondes e ônibus, o 

que gerava uma nova experiência urbana. O trabalho assalariado possibilitou que esse 

público tivesse acesso a mercadorias até então restritas a pequenas elites. “Entre as 

mercadorias cujo consumo mais se expandiu no século XIX estão os impressos de todas as 

espécies, pois a difusão da alfabetização nos centros urbanos propiciou um verdadeiro 

boom do público leitor.” (CARDOSO, 2004, p. 38-39). 

Já Marina Scalzo (2009, p. 20) observa que “com o avanço técnico das gráficas, as 

revistas tornaram-se o meio ideal, reunindo vários assuntos num só lugar e trazendo belas 

imagens para ilustrá-los”. As revistas tornaram-se a maneira mais apropriada de fazer 

circular, de forma concentrada, variadas informações sobre os novos tempos, as ciências 

modernas e as possibilidades que surgiam naquele período. Elas ocuparam, assim, um lugar 

entre o livro (visto muitas vezes como objeto sagrado, duradouro) e o jornal (uma notícia 

mais rápida, ou seja, mais efêmera).  

Mais especificamente, no que tange a imprensa feminina, pode-se afirmar, segundo 

Buitoni (2009, p. 30), que a sua origem data do final do século XVII, editada na Grã-

Bretanha, tendo como primeiro exemplar a Lady’s Mercury. Tratava-se de uma revista de 

pauta variada, que continha um consultório sentimental, o que futuramente viria a tornar-se 

uma das marcas das revistas desse segmento. Nela, uma jovem narra sua sedução por um 

“infame e lúbrico” que a teria deixado a ponto de abandonar “O Espírito da Beleza” e sua 

honra. Ela, então, pergunta se deveria confessar ao marido tal situação. 

 

O primeiro periódico francês, segundo Evelyne Sullerot, uma 

grande estudiosa da imprensa feminina na França, surgiu em 1758; 

intitulado Correio da Novidade, Folha semanal para Uso das 

Damas, dele sobraram apenas prospectos. Para essa autora, A 

história da imprensa feminina é apaixonante porque nela temos a história 

dos costumes: não a “pequena história” feita de anedotas sobre os grandes 

deste mundo, mas um reflexo significativo da vida cotidiana, da economia 

doméstica, das relações sociais, das mentalidades, das morais e dos 
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esnobismos apaixonados, no seu monótono frenesi de novidade. 

(SULLEROT, 1963, p. 5) 

 
 

O Jornal das Damas deixou mais memórias que exemplares. Inicialmente, era 

somente literário, contendo outros assuntos apenas a partir de 1774. Os iniciadores da 

imprensa feminina francesa foram os almanaques que continham conselhos de economia 

doméstica e de medicina caseira. Em outros países, tal movimento também se deu em 

período muito próximo, aproximadamente entre 1770 e 1781. Na Alemanha a revista 

Akademie der Grazien era mais voltada à divulgação para a leitora da literatura vigente – 

Werther de Goethe; e Nathan, de Lessings. Na Itália, foram lançadas as revistas Toilette 

(1770), Biblioteca Galante (1775) e Giornale delle Donne (1781).  

Cabe ressaltar que essas publicações, mesmo não utilizando o termo “revista” no 

nome (o que somente aconteceria em 1804 na Inglaterra), e serem muito parecidas com 

livros, deixaram nítida sua missão. Segundo Scalzo (2009, p. 19), seu objetivo era 

“destinar-se a públicos específicos e aprofundar os assuntos – mais que os jornais, menos 

que os livros”.  

Nos Estados Unidos, um dos primeiros títulos lançados foi o American Magazine, 

porém, o mais conhecido foi Ladies’ Magazine (1828), de Sarah Hale, mulher que lutava 

por mais qualidade de vida para as mulheres da época. A filosofia que norteou a imprensa 

feminina nesse período podia ser resumida em três pontos: entretenimento, esclarecimento 

e serviço. Sarah preocupava-se com o direito da mulher à educação; era feminista, porém 

não falava de política, acreditava que por meio do acesso à leitura os outros direitos viriam. 

No que se refere ao Brasil, a história das revistas está diretamente relacionada à 

história econômica e industrial do país. Com a chegada da família real, que se instalou no 

país fugindo da guerra e de Napoleão, vieram também os meios para que tais publicações 

fossem produzidas, e também o assunto a ser publicado, afinal até aquele momento não era 

permitida a imprensa na Colônia (SCALZO, 2009). 

Até meados do século XIX, a base da sociedade brasileira era a família patriarcal. 

Fora desse contexto, não havia instituições que permitissem a agregação de pessoas em 

torno dos mesmos interesses e que pudessem equilibrar a importância da família na 

construção dos discursos sobre a mulher. Além da esposa, dos filhos e netos do patriarca, a 
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família era formada por escravos e escravas, essas, muitas vezes, também concubinas e 

agregadas.  

Desse modo, na ótica de Hollenbach (2005), pode-se afirmar que no isolamento das 

casas-grandes e sob a influência de uma cultura herdeira das tradições mediterrâneas 

construiu-se no Brasil, durante séculos, um discurso sobre os papéis sociais reservados a 

homens e mulheres, atualizando representações que consideravam mulheres e crianças com 

seres inferiores, enquanto o patriarca era a encarnação de todas as virtudes. Os significados 

e papéis atribuídos a cada um eram dados pela tradição, que reservava à mulher a função de 

mãe e de esposa. 

Nas palavras de Buitoni, a imprensa feminina brasileira surge com a chegada de D. 

João VI, 

O século XIX foi acompanhado de mudanças na estrutura de nossa 

sociedade processo deflagrado principalmente a partir da vinda da família 

real para o Brasil. (...) A existência da corte passou a influir na vida da 

mulher do Rio de Janeiro, exigindo-lhe mais participação. O Rio estava 

deixando seu caráter provinciano para ser a capital em contato com o 

mundo. Dentro deste contexto a moda assume grande importância para a 

mulher que morava nas cidades. As tendências européias eram copiadas e 

aí entra o fator imprensa... (BUITONI, 2009, p. 31) 

 

             A primeira revista brasileira foi publicada em Salvador-Bahia no ano de 1812, e 

chamava-se As Variedades ou Ensaios de Literatura. Essa buscava publicar os discursos 

sobre os costumes e virtudes morais e sociais, entre outros temas, como novelas escolhidas 

de acordo com o gosto e a moral daquele período, alguns extratos de história antiga e 

moderna, nacional e estrangeira (BUITONI, 2009). Ganhava espaço em suas páginas 

também resumos de viagens, trechos de autores clássicos e estudos científicos que 

pudessem proporcionar aos leitores o contato com as novas descobertas filosóficas.  

                A presença da corte portuguesa no Brasil impôs um novo modo de vida no Rio de 

Janeiro, diante da influência da moda europeia, não apenas no que dizia respeito à moda, 

mas também à literatura por meio de novelas, poesias e contos. O modelo francês norteou 

os valores culturais vigentes na época, e permaneceu até o modernismo da década de 1920, 

uma vez que os modernistas buscavam uma nova maneira de pensar. Até esse momento, o 

Rio de Janeiro aspirava ser uma “Paris nos Trópicos”. Segundo Mariani, 
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  Ao invés de propiciar a inscrição do Brasil na modernidade do século 

XIX, o surgimento oficial (e oficioso) da “imprensa brasileira” reinstalou, 

reforçou as diferenças entre a corte e a Colônia, entre o velho e o Novo 

Mundo, uma vez que não deu voz aos brasileiros. Nos raros momentos em 

que se tematizava o Brasil, tratava-se mais de um discurso sobre o Brasil e 

não um discurso jornalístico brasileiro propriamente dito. (MARIANI, 

2003, p. 32) 

 
  

No contexto do século XIX, muitos membros da elite brasileira circulavam pela 

Europa e viajavam para vários lugares com o objetivo de conhecer outras formas de 

sociabilidade e outros modos de vida. Muitos relatos de viajem foram feitos registrando as 

impressões tidas a cada visita, sendo possível perceber a presença da imprensa feminina, 

tanto em referência à França como referência cultural, quanto no afastamento dos fatos do 

ponto de vista temporal. Esse afastamento pode ser atribuído ao modo precário como a 

imprensa feminina constituiu-se, e também pelo papel destinado à mulher daquela época 

em um cenário cercado de diversas limitações sociais. 

Pode-se afirmar que entre tais limitações encontra-se o moralismo patriarcal que 

imperava na mentalidade dominante do Brasil no século XIX. Ao longo da história da 

imprensa feminina brasileira, é possível encontrar muitos personagens masculinos. Mesmo 

que as mulheres buscassem se estabelecer de forma independente, muitos eram os entraves 

materiais e simbólicos que restringiam o lugar da mulher na sociedade brasileira. 

A segunda revista publicada no Brasil foi O Patriota, em 1813, com a colaboração 

da elite intelectual da época. Esse exemplar propunha-se a divulgar autores e assuntos da 

terra. Com a ascensão da elite, surgia o interesse por espaço nas publicações, não apenas 

por parte dos bacharéis de Direito, mas outros grupos que também almejavam um “lugar” 

de destaque na Colônia que acabara de romper os laços de dominação portuguesa, com a 

vinda da Família Real e a abertura dos portos em 1808.  

Um dos fatos mais relevantes para a trajetória das revistas femininas no Brasil 

ocorreu em 1827, quando aconteceu a primeira segmentação por tema. Nesse momento 

surge O Propagador das Ciências Médicas, vinculado à Academia de Medicina do Rio de 

Janeiro, e dedicado aos médicos que atuavam no país, podendo a mesma ser considerada a 

primeira revista brasileira especializada em um público específico. No mesmo ano, surge 

também a primeira revista feminina brasileira: O Espelho Diamantino, tendo como 
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subtítulo “periódico de política, literatura, belas-artes, teatro, moda, dedicado às senhoras 

brasileiras” (BUITONI, 2009); ela continha um texto suave e trazia informações didáticas 

sobre política nacional e internacional, fragmentos de romances estrangeiros, críticas 

literárias, música, belas-artes, teatro e notícias sobre moda.  

Buitoni (1986; 2009) afirma que publicações como essas, no entanto, não duravam 

muito tempo devido à falta de recursos, saindo muitas vezes apenas uma vez, com baixas 

tiragens, durando no máximo um ano ou dois. Existiu também O Correio das Modas, que 

como o próprio nome indica, trazia assuntos sobe moda, bailes da época, literatura e teatros. 

Era distribuído aos sábados e foi uma das publicações mais constantes do período, 

refletindo as transformações daquele momento.  

Ao longo dos anos, outras publicações femininas foram surgindo, muitas inspiradas 

nos folhetins. Esses tiveram seu age no século passado, tendo início na França, por volta de 

1820, cujo objetivo era atrair o público, afinal os jornais da época eram muito enfadonhos e 

necessitavam aumentar a circulação. Com a proximidade mantida entre o jornalismo e a 

literatura era comum que ambos se confundissem. Buitoni diz que, 

 

  Os títulos sucediam-se na imprensa feminina. Entre a moda e a literatura, 

duas incentivadoras da fantasia, a imprensa feminina brasileira caminhava. 

Com nomes de flores, pedras preciosas, animais graciosos, todos 

metáforas da figura feminina ou mencionando a mulher e seus objetos, 

tivemos no Rio, São Paulo e outras cidades, A Camélia, A  Borboleta, O 

Beija-Flor, A Esmeralda, A Grinalda, O Leque, O Espelho, Primavera, 

Jornal das Moças, Eco das Damas e assim por diante.( BUITONI, 1986, p. 

40). 
  

As imagens projetadas para as mulheres da época podem ser depreendidas dos 

títulos dessas publicações. Seja por meio de objetos presentes no cotidiano feminino 

(esmeralda, grinalda, espelho) ou animais (borboleta, beija-flor) entre outros termos que 

expressem delicadeza e outros atributos esperados e admiráveis nas mulheres naquele 

período. Nada que pudesse levá-las a reflexão ou buscar transformações sociais, apenas 

estabelecer a manutenção de padrão de comportamento já esperado por parte das mulheres. 

Os temas abordados nas revistas femininas estavam centrados na formação 

imaginária da mulher enquanto esposa e mãe: um eixo conservador em relação à imagem 

da mulher, cuja ênfase estava nas virtudes domésticas, na criação dos filhos, na educação 
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dos alunos e nos deveres de uma boa esposa. Essas publicações desaprovavam qualquer 

ideia mais progressista; no máximo diziam que a educação beneficiava a mulher. 

O século XIX foi marcado pela imprensa artesanal, com publicações que raramente 

ultrapassavam quatro páginas. Os conteúdos abordados nessas revistas podiam ser 

divididos em dois períodos quanto às representações ideológicas da imprensa feminina: a 

tradicional, que não permite à mulher liberdade de ação fora do lar, na qual há um 

engrandecimento das virtudes domésticas e das qualidades “femininas”, com a mulher tida 

como mãe e esposa; e a segunda, na qual o foco estava centralizado nos direitos da mulher, 

na emancipação e na igualdade de direitos entre mulheres e homens. Nela, é dada grande 

ênfase à necessidade de que as mulheres tenham acesso à educação. 

Já o século XX foi marcado pelo início da utilização da fotografia na imprensa 

brasileira. Entre 1900 e 1901 é fundada no Rio de Janeiro A Revista da Semana, que 

continha notícias, editoriais, comentários, e como característica comum dos primeiros 

exemplares femininos, críticas literárias. Possuía ainda uma seção cujo título era “Cartas de 

Mulher”, que apresentava uma espécie de crônica, e o espaço “Jornal das Famílias”, 

contemplando temáticas como: moda, beleza, trabalhos manuais, etc. (SILVA, 2003). 

Percebe-se, nesse período, além de uma melhoria considerável na apresentação 

gráfica dos exemplares, a presença de grandes ícones da literatura nas páginas das revistas, 

como Olavo Bilac, Euclides da Cunha, Coelho Neto, Capistrano de Abreu, entre outros. 

Kosmos, publicada em 1904, é um exemplo disso. Tem início também nesse período Malho 

(1902), Fon-Fon (1907) e Careta (1908), que introduziram novas formas de linguagem 

humorística, marcada muitas vezes por caricaturas mordazes da sociedade carioca.  

O começo do século XX foi marcado pela Belle Époque, o que trouxe uma série de 

mudanças científicas e tecnológicas, que refletiram de maneira direta no cotidiano e na 

maneira como as cidades foram constituídas. As revistas acompanharam esse fenômeno. As 

transformações ocorridas no panorama político e econômico criaram uma nova dinâmica 

em relação à mídia. Para Bronstein (2008, p. 22), enquanto capital da república, a cidade 

adquire aos poucos um perfil cosmopolita e com o aumento da população, a cidade cresce 

em extensão territorial. Isso acarreta outras consequências, como o aumento do público 

leitor e a segmentação deste de acordo com a localização do mesmo na cidade. Começam a 
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surgir então os jornais de bairro e cresce também o acesso dos consumidores a revistas de 

diversos tipos, inclusive àquelas mais sofisticadas.   

À luz de Buitoni (2009), pode-se afirmar que essa década assistiu ao crescimento e à 

popularidade das revistas ilustradas e a perpetuação dos jornais, que já eram considerados 

empresas industriais e comerciais. As folhas operárias, embora de vida curta, continuavam 

sendo publicadas em todo o país. No Rio de Janeiro e em São Paulo, estavam presentes, 

também, as revistas de humor, além dos diversos jornais. 

A imprensa feminina, nesse período, foi marcada pelo uso de metáforas cujo 

objetivo era aproximar a ideia de feminilidade ao paraíso. A mulher presente nos textos das 

revistas da época é uma “mulher simbólica” (BUITONI, 2009). São atribuídas à mulher tudo 

o que há de mais nobre na natureza, comparando-a sempre a elementos positivos e 

necessários ao que se quer apresentar. Além de características ligadas à pintura e a música, 

atribui-se à mulher atitudes desejáveis, como qualidades morais, nas quais se acentuam a 

passividade, a suavidade e a falta de ação. Tal imagem relaciona-se ao conceito de 

formação imaginária, noção teórica formulada por Pêcheux (1969) para explicar o 

funcionamento do discurso, no qual imagens como as construídas pela revista sobre o 

sujeito mulher resultam em projeções que marcam no dizer os lugares dos sujeitos dentro 

de um determinado contexto histórico social a um “já dito”, um determinado saber 

discursivo sobre a mulher. 

Ela, nesse contexto, é tida como um ser etéreo, abstrato, não personificado, 

chegando muitas vezes próximo ao divino, estando, desse modo, distante dos fatos do seu 

tempo, o que já comparecia nas publicações destinadas ao público feminino no século XIX. 

São atribuídas à mulher características belas e agradáveis, sem uma ligação fixa ao um 

determinado contexto, podendo, desse modo, ser publicadas em qualquer tempo. É uma 

mulher atemporal, como se vivesse em um mundo a parte, não importando também a classe 

social, a nacionalidade, entre outras condições do contexto em que esse discurso sobre o 

sujeito mulher circula. 

Com a ampliação da imprensa brasileira, surge a primeira grande revista feminina, 

criada em junho de 1914, tendo circulado pelos vinte e dois anos seguintes. Chama-se 

Revista Feminina e foi fundada por uma mulher, Virgilina de Souza Salles. Essa publicação 
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pode ser considerada o exemplo mais perfeito da vinculação imprensa, indústria nascente e 

publicidade; pois teve sua base comercial bem estruturada, tendo uma tiragem de 30.000 

exemplares distribuídos em âmbito nacional. Ela apresenta-se como um diferencial de 

leitura feminina na época, seu esquema comercial permitiu sua longa sustentação, além de 

conter certo idealismo em defesa dos direitos das mulheres. 

A Empresa Feminina Brasileira, proprietária da revista, também fabricava produtos 

destinados às mulheres, como cremes de beleza, livros de culinárias e romances, cujas 

propagandas recheavam as páginas da revista. O bom relacionamento da família Moreira 

Salles com pessoas influentes em diversas áreas permitiu que a revista tivesse diversos 

colaboradores, entre eles, Olavo Bilac, Coelho Neto, Couto de Magalhães, Menotti del 

Picchia, além das escritoras: Júlia Lopes de Almeida, Francisca Júlia da Silva, Presciliana 

Duarte. Nas palavras de Buitoni, 

 

  Era a primeira vez que uma indústria específica de produtos femininos 

influía tão decisivamente num veículo destinado às mulheres. (...) A 

Revista Feminina apresentava um toque de modernidade não só nos 

produtos que anunciava, mas na diagramação bastante inovadora para a 

época. Sua força estava demonstrada no número de suas páginas, 90 em 

média. Essa publicação pode ser considerada como precursora das 

modernas revistas brasileiras dedicadas à mulher. (BUITONI, 1986, p. 

45). 
         

A Revista Feminina pode ser considerada uma das publicações mais dimensionadas 

a atingir um público específico, e evoluía junto a economia capitalista que se consolidava 

naquele período. Dentre outros acontecimentos, a campanha sufragista em meio a qual a 

professora Leolinda Daltro funda, em 1910, o partido Republicano Feminino, e organiza 

em 1917 uma passeata em favor do voto feminino no Rio de Janeiro, também influenciava 

as publicações da época. A advogada Myrthes de Campos, primeira mulher a ser aceita na 

Ordem dos Advogados do Brasil, havia solicitado o seu alistamento eleitoral em meados de 

1905, sendo esse negado. As movimentações por parte dessas mulheres eram 

acompanhadas pela imprensa que as noticiava e comentava, tanto em jornais quanto em 

revistas femininas. 

Na década de 1920, a imprensa feminina trabalhava com a imagem da mulher como 

uma sacerdotisa da beleza. Com a influência da Semana da Arte Moderna, inicia-se um 
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movimento de mudança nos padrões culturais brasileiros que ainda estavam sob a 

influência dos padrões franceses, buscando uma essência brasileira. A Revista Feminina, de 

São Paulo, seguia com um púbico fiel e uma apresentação gráfica a cada dia mais moderna, 

assemelhando-se às revistas americanas. Em 1929, surge a revista Vida Doméstica, também 

em São Paulo. No entanto, a revista Fon-Fon continua sendo a mais popular, tendo capas 

ilustradas, fotos, em papel couchê, de acontecimentos sociais da época. 

Nessa época, começam a surgir também revistas mais diversificadas e até mesmo 

com conteúdo picante e pornográfico. Era possível vislumbrar ainda o lançamento de 

periódicos em que fosse perceptível uma estratégia comercial. Dentre esses, três revistas 

gozaram de grande popularidade: O Cruzeiro, A Cigarra e Carioca. A primeira tinha como 

proposta apresentar de forma ágil e dinâmica os acontecimentos da semana, tendo como 

característica o seu jornalismo ilustrado com muitas fotos e recursos gráficos. A segunda 

estava menos atrelada aos assuntos atuais, contendo textos mais densos e ligados à 

literatura. As duas tinham seções destinadas às mulheres, porém, na revista A Cigarra, 

essas ocupavam um espaço maior. Na revista Carioca ganhavam espaço assuntos referentes 

ao cinema e ao rádio e matérias sobre artistas, o que possibilita atribuir a mesma o título de 

antecessora das “revistas de fofoca” da televisão atuais. (BUITONI, 1986, p. 47) 

Em 1932, o decreto de Getúlio Vargas garantiu às mulheres o direito de votar nas 

eleições para a Assembleia Constituinte. Algumas se candidataram, porém, apenas a 

médica paulista Carlota Pereira de Queiroz foi eleita, sendo a única mulher entre os 254 

constituintes de 1934. A Revolução de 30 e em seguida o Estado Novo causaram mudanças 

no cenário brasileiro, afetando o campo da publicação. Surgia uma propaganda ufanista que 

buscava enaltecer, de maneira geral, as características brasileiras e em termos de mídia 

feminina, criar um estereótipo da mulher brasileira. Cria-se um ideal de mulher associado 

ao romance de José de Alencar Iracema; a personagem caracterizada como “A virgem dos 

lábios de mel”; há nesse período a busca por algo que pudesse dar conta da fundação 

cultural brasileira, e isso é refletido nas revistas femininas (BRONSTEIN, 2008). 

A década de 1940 sofre grande influência do jornalismo americano e, 

consequentemente, a literatura, que até esse momento era presente nas revistas, torna-se 

mais escassa, comparecendo apenas na presença de uma poesia ou conto. O padrão 
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hollywoodiano chega ao Brasil e atinge até mesmo revistas como O Cruzeiro, que tinham 

uma dose de nacionalização. Além das mudanças em termos de notícias, fotos e 

diagramação, há a invasão dos padrões de estética estrangeiros nas revistas brasileiras. 

Buitoni (2009) observa que um dos grandes exemplos desse período surgiu em 1947, 

quando a editora Vecchi lançou a revista de fotonovelas “Grande Hotel”. A mesma autora 

afirma: 

Grande Hotel já nasceu como um veículo especificamente feminino de 

geração originada com a revista francesa Confidences (1938), que trazia 

relatos “verdadeiros” de problemas sentimentais, tornando-se um dos 

maiores sucessos editoriais da época, ultrapassando desde logo um milhão 

de exemplares semanais. (BUITONI, 2009, p. 90) 

     

Esse panorama refletiu diretamente nos diversos veículos de comunicação da época, 

e principalmente nas revistas femininas. Pode-se perceber o início do que seriam hoje as 

revistas de fofoca sobre astros e estrelas que são tão comuns atualmente, assim como a 

ascensão das fotonovelas, essas já bem conhecidas pelo púbico feminino. Outra 

característica que marcou esse período foi a inauguração de um psicologismo que 

comparece através dos testes de personalidade, muito populares nas publicações 

contemporâneas, como na revista Nova, objeto de estudo dessa dissertação.  

Os testes de personalidade buscam estabelecer uma identificação daquela que o 

responde com um determinado modo de ser ou de viver que, por sua vez, é rotulado por 

categorias. Os testes apresentados pela revista “Grande Hotel” dividiam as leitoras em sete 

rótulos propostos: 1) a esposa, 2) a amorosa, 3) a inteligente, 4) a camarada, 5) a mulher-

criança, 6) a deslumbrante, 7) a maternal. Por meio da descrição de algumas características, 

esses testes sugerem como a mulher deve se comportar ou quais atitudes tomar para ser 

feliz (BUITONI, 2009). 

Os folhetins ainda faziam muito sucesso nesse período, o clima romântico que 

vigorava nessas publicações ganhou mais um aliado com o surgimento da revista Capricho, 

em 1952, que se tornaria uma das maiores representantes da grande imprensa feminina 

brasileira. A Editora Abril estava começando, tendo iniciado com a publicação dos 

quadrinhos da Walt Disney, que foram seus primeiros produtos. O que diferenciava a 

revista Capricho das outras, e fez com que essa atingisse recordes de vendas, foi o fato de 
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ela publicar uma fotonovela completa por edição, diferente das concorrentes, além da 

mesma ter como público alvo as leitoras adolescentes. A revista Capricho ainda está em 

circulação e manteve seu público alvo. 

Na década de 1950, assiste-se a uma vinculação maior entre o consumo e a 

imprensa feminina. A mulher começa a ser vista como consumidora e o crescimento das 

indústrias relacionadas à mulher e à casa faz com que isso seja reconhecido pelas 

publicações votadas para elas. Em 1959, também lançada pela Editora Abril, nasce a revista 

Manequim, presente até hoje no mercado. Havia, porém, outra revista no mercado com 

perfil semelhante, Cláudia. Essa se inicia mantendo o estilo tradicional da outras revistas, 

publicando artigos sobre moda, novelas, ideias para decoração e conselhos de beleza. 

Paulatinamente ela vai se transformando e começa a publicar seções que buscam auxiliar na 

vida da mulher de uma maneira geral com consultas jurídicas, saúde, orçamento, etc. 

(SCALZO, 2009). 

Desde o nome, Cláudia diferencia-se das outras revistas já publicadas, por ter nome 

de mulher, “nome de gente” (SCALZO, 2009), e vir com o objetivo de buscar uma 

identificação com a brasileira de classe média urbana e o consumo emergente. Nos 

discursos da revista, era possível perceber a apologia à insatisfação das mulheres, 

sentimento explorado pela revista para atrair mais leitoras. A emancipação da mulher era 

assunto frequente nas páginas da revista, sempre utilizando como exemplo a tristeza e 

insatisfação daquelas que, ao verem-se infelizes no papel de donas de casa, passavam a 

assumir outras funções sociais que até aquele momento estavam restritas ao universo 

masculino. 

Para Bassanezi, Cláudia pode ser considerada a sucessora do Jornal das Moças, 

considerada na época de sua circulação a “revista da mulher no lar e na sociedade”. Em 

seus dizeres, vangloriava-se de seus anos de tradição como “arauto das coisas boas que só a 

família pode proporcionar”, e foi sucedida por Cláudia, como “revista amiga”, que desde o 

início se apresentou como uma revista moderna, diferente, dos novos tempos e vista como 

ma amiga, uma aliada das leitoras. (BASSANEZI, 1996, p.64) 

Ainda segundo a autora supracitada, transformações como o aumento da classe 

média no mercado de trabalho, o desenvolvimento do capitalismo e das áreas urbanas, o 
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nascimento da pílula anticoncepcional, as influências estrangeiras, as rebeldias de alguns 

segmentos e as novas propostas para os relacionamentos entre homens e mulheres 

interferiram na condição das mulheres, nas ideias sobre feminilidade e masculinidade, nos 

valores morais e trouxeram novas definições às versões dominantes sobre as relações entre 

homens e mulheres. 

Os anos 1970 trazem espaço para duas características marcantes na imprensa 

feminina: o consumo e o sexo. Com a afirmação da mulher no mercado de trabalho e o 

grande crescimento do mercado de revistas femininas, essa começa a ir além dos assuntos 

relacionados ao lar ou aos filhos. As publicações desse período são semelhantes a catálogos 

de produtos, muito pouco é colocado em termos de informação.  

 

O auge do consumo das revistas brasileiras acontece nessa década. Cada 

revista nova a ser lançada é precedida de pesquisas que determinam certos 

assuntos, linguagem, tamanho, capa etc. (...) As revistas já existentes 

também são pesquisadas e redimensionadas de acordo com as expectativas 

do público. Então, se existe interesse detectado por trabalhos manuais, a 

revista passará a publicá-los; se as leitoras não querem saber de direitos do 

consumidor, elimina-se a seção de defesa do consumidor, e assim por 

diante. As revistas passaram a ser um produto industrial, antes de mais 

nada; o problema cultural é meramente secundário; as necessidades reais 

vêm atrás das necessidades artificialmente criadas pelos meios de 

comunicação. (BUITONI, 2009, p. 114) 

 

Porém, de todos os assuntos mais publicados nesse período, o sexo foi o principal 

produto editorial. O lugar alcançado pelo sexo nas revistas femininas, em um período até 

então marcado pela ditadura que reprimia a circulação de certos assuntos, fez com que 

temas relacionados à sexualidade ganhassem espaço de diferentes formas em diferentes 

publicações, e de certo modo  desviassem a atenção da sociedade para o que realmente 

acontecia no país. Nasce nesse período a revista Nova Cosmopolitan, objeto de interesse 

desse trabalho e sobre a qual serão abordados pontos cruciais para a realização das análises 

pretendidas no capítulo 4 dessa dissertação. 
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2.2. A PROJEÇÃO DA MULHER COMO SUJEITO CONSUMIDOR NAS 

REVISTAS FEMININAS 

       

Em consonância ao histórico apresentado sobre as revistas femininas, e segundo 

Maria Celeste Mira (2001), a imprensa feminina passou por dois grandes períodos de 

expansão: na segunda metade do século XIX quando a mulher estava imergindo como 

sujeito consumidor, e no pós-guerra, quando buscava sua cidadania. É nos anos 1970, 

momento em que houve um grande desenvolvimento no setor de publicações voltadas para 

o público feminino, que essas revistas começam a direcionar seus discursos de forma a 

atingir esse novo mercado que se formava e, consequentemente, as mulheres começam a 

ser projetadas como propensas consumidoras. Atualmente, o mercado editorial feminino 

ocupa o segundo lugar na venda de revistas, perdendo apenas para as revistas de 

informações (SILVA, 2003).  

O ingresso de maneira mais acentuada da mulher no mercado de trabalho brasileiro, 

a elevação na expectativa de consumo, a abertura de novos empregos, o movimento 

feminista dos centros estrangeiros, a queda da fecundidade e a expansão da escolaridade, 

com o ingresso da mulher nas universidades estão entre as questões que influenciaram 

diretamente na busca pela independência feminina, e interferiram no desenvolvimento dos 

veículos midiáticos daquele período.  

As revistas femininas, em geral, constituíram e constituem uma instância discursiva 

que exerce influência na vida desse público. Ao mesmo tempo em que elas retratam o papel 

que a mulher desempenha na sociedade, elas ajudam a moldar esse papel, transmitindo 

diferentes imaginários, e contribuindo para a manutenção de certas relações de poder, 

atualizando antigos costumes. De acordo com Silva (2002) 

 

Os enunciados e/ou enunciações que nela circulam, em suas diversas 

materialidades, assumem o sentido de “produtos para consumo”, através de 

elaborações discursivo-textuais normatizadas e socialmente legitimadas, 

configurando “mensagens” específicas (publicitárias, jornalísticas etc.) ao 

sujeito. (SILVA, 2002, p. 50) 

  

As revistas posicionam-se como espaços de constituição e circulação de discursos 

nos quais determinadas práticas ideológicas encontram-se presentes e são transmitidas para 
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um sujeito, nesse caso, as leitoras, que assumem a posição de sujeito-consumidor, sendo 

essas também influenciadas pelos diferentes sentidos presentes nos discursos das mesmas. 

Pode-se afirmar que os dizeres presentes nessas publicações fazem uso de imagens com o 

objetivo de difundir seus valores, entre eles, o consumo, que é tido como elemento 

essencial para a realização pessoal.  

Diante de tais mudanças e das transformações no imaginário construído sobre a 

mulher nas páginas das revistas femininas, pode-se encontrar em muitas delas um discurso 

de liberdade e modernidade em relação ao feminino, porém, ao mesmo tempo, são impostas 

“novas” regras e padrões de comportamento às quais as mesmas devem se submeter. É 

possível afirmar que se antes as mulheres eram submissas inicialmente aos pais e depois 

aos maridos, hoje em geral elas travam uma verdadeira “batalha” contra a balança (afinal se 

estiverem fora dos padrões não conseguirão um marido), vivem presas a tratamentos 

estéticos caros e dolorosos, além dos cosméticos e cirurgias que buscam retardar ao 

máximo o envelhecimento. Cabe ressaltar que existem também mulheres que lutam contra 

esses padrões e não se enquadram aos padrões impostos por essas publicações. 

Há ainda uma necessidade por parte dessas revistas em fazer com que suas leitoras 

desejem construir uma imagem que se assemelhe às celebridades que estampam suas capas 

e um incentivo ao consumo de bens e produtos como principal meio de satisfação pessoal. 

Nas palavras de Silva (2002), a publicidade produz uma imagem do produto a ser 

consumido (no caso dessa dissertação, a “imagem de mulher de Nova”), através das 

imagens construídas nos comerciais, e nos gestos de consumo que atuam na perspectiva do 

discurso a partir da identificação do sujeito com essas imagens.  

Nesse período, o mercado das revistas femininas percebeu no sexo feminino em 

ascensão o desejo por produtos e serviços que lhes proporcionassem respostas a questões 

ligadas ao sexo, às relações amorosas, beleza, moda e saúde. A publicidade teve um papel 

crucial na história dessas revistas, financiando as mesmas com seus anúncios. Por meio de 

sua linha editorial a publicidade produz efeitos de sentido, os dizeres presentes nessas 

publicações fizeram e fazem com que determinados estereótipos e valores sejam 

reafirmados e “vendidos” como verdades soberanas às mulheres. 
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A revista Nova, já em 1973 e ainda hoje, destina seções inteiras a fotos e imagens 

que ilustram os padrões de moda, cabelo, acessórios entre outros elementos que necessitam 

de imagens para atingir seu objetivo: apresentar o imaginário da “mulher de Nova” às 

leitoras. Além disso, o ideal de beleza almejado pelas mulheres em todas as épocas impõe 

modelos de perfeição quase impossíveis de serem alcançados. A mídia e a publicidade são 

responsáveis por divulgar esses modelos. A beleza não é mais algo natural, mas sim, um 

produto que pode ser comprado como qualquer outro; e isso pode ser facilmente 

identificado nas páginas da revista. Nas Sequências Discursivas (SDs) a seguir têm-se 

exemplos de como a revista Nova atua nesse sentido: 

 

SD 1 

Deixar você irresistível é apenas parte da estratégia. A escolha do perfume e do esmalte 

certos podem despertar paixões, aumentar sua autoestima, conquistar a admiração das 

pessoas à sua volta e até garantir um ponto extra na entrevista de emprego. Pronta para dar 

o xeque-mate? (REVISTA NOVA n° 6 junho, 2011, p. 114, grifo meu) 

 

SD 2 

Se você quer ter o cabelo de capa de Nova o ano inteiro, precisa saber a hora exata de 

tingir, cortar e tratar seus fios. A seguir, a agenda, mês a mês, das mechas saudáveis 

brilhantes, lindas, perfeitas!  (REVISTA NOVA n° 12 dezembro, 2011, p.76, grifo meu) 

 

SD 3 

Mulher de Nova que se preze não se rende a um bad hair day ( um dia de cabelo ruim) de 

jeito nenhum! (REVISTA NOVA n°12 dezembro, 2011, p. 88, grifo meu) 

 

SD 4 

Aprenda com as famosas: a roupa faz toda diferença na hora de parecer mais magra, mais 

alta, mais curvilínea... (REVISTA NOVA n° 4 abril, 2012, p. 59, grifo meu) 

 

Pode-se perceber que a imagem construída da “mulher de Nova” nos recortes 

apresentados baseia-se no consumo de produtos da moda que a façam se encaixar nos 
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padrões de beleza e moda vigentes, sendo as escolhas dessas mulheres projetadas como 

imprescindíveis para que consigam conquistar o “homem dos sonhos”, fazer amigos ou até 

mesmo conseguir um emprego.  

Em todas as SDs, confirma-se o objetivo da revista de fazer com que as leitoras se 

identifiquem com aquele ideal de beleza e com os hábitos de consumo apresentados e os 

tome para si, sem grandes questionamentos sobre as funções da mulher na sociedade ou 

sobre os problemas que as mesmas enfrentam diariamente em busca de melhores condições 

de vida e trabalho. 

Desse modo, a revista Nova, assim como outras que constroem efeitos de sentido 

semelhantes, seria apenas um simples instrumentos de defesa, reprodução e manutenção do 

sistema. Elas têm características próprias que fazem com que as mesmas sejam diferentes 

de outros espaços nos quais as relações de poder ente os indivíduos são construídas. De 

acordo com Bassanezi,  

As revistas não só devem parecer justas e neutras como também precisam 

mostrar-se amigas das leitoras, dando-lhes uma sensação de bem-estar, 

correspondendo de certa forma aos seus interesses e inquietações, levando 

em conta suas expectativas – situação que acaba por colocar limites aos 

discursos das revistas e aos valores que difundem. As revistas tentam 

corresponder à demanda do público leitor, considerando seu modo de agir 

e pensar, ao mesmo tempo procuram discipliná-lo e enquadrá-lo nas 

relações de poder existentes, funcionando como um ponto de referência, 

oferecendo receitas de vida, impingindo regras de comportamento, 

dizendo o que deve e principalmente o que não deve ser feito. Em geral, 

essas publicações evitam ou descaracterizam conflitos e insatisfações, 

promovendo uma aparente “coesão social” (BASSANEZI, 1996, p.16) 

 

Assim, revistas femininas como a Nova, cujos discursos são objeto de estudo dessa 

dissertação, não buscam promover mudanças sociais ou pensar criticamente a sociedade na 

qual se encontram. Elas simplesmente procuram auxiliar a leitora a se enquadrar na 

formação social em que vive, exercendo de maneira “correta” algumas das funções 

atribuídas a ela pela sociedade, como os sacrifícios de mãe, a escrava sexual, a profissional 

bem sucedida e competente, o símbolo sexual, entre outros. 

Dentro de uma perspectiva discursiva de estudos da linguagem, questiona-se o 

discurso midiático que, por sua vez, se constitui, segundo Dela-Silva (2008), por meio da 

formação ideológica capitalista, pela necessidade da venda para gerar capital. Constitui o 
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sujeito consumidor aquele que deseja os bens e produtos e consome ainda que apenas 

através de sua imagem, exposta nesse caso nas páginas das revistas femininas, pelos 

anúncios de produtos e serviços presentes nas mesmas. Nas palavras de Silva, 

 

A imagem do sujeito consumidor é constituída nas propagandas em uma 

formação ideológica capitalista, que sustenta a formação discursiva da 

modernidade, da modernização e do progresso do país, e que aponta para 

a necessidade de se consumir para integrar-se socialmente e tornar-se um 

cidadão moderno. (Dela-SILVA, 2008, p. 194) 

 

As leitoras de Nova constituem-se como sujeito consumidor no momento em que 

almejam ser como as mulheres estampadas nas páginas das revistas e viver o estilo de vida 

presente nelas. A revista, que por suas características, projeta uma mulher jovem, mulheres 

entre vinte e cinco e trintas anos, independentes, em busca de um relacionamento sério ou 

não, não tão preocupadas com afazeres domésticos ou filhos, projeta como principal 

objetivo da “mulher de Nova” estar bela, magra, sedutora, desfrutando sempre o melhor da 

vida e consumindo. 

Além disso, o apelo à imagem emerge como um importante elemento de 

comunicação, dialogando com as palavras e gerando efeitos de sentido. No mercado 

editorial essas publicações alcançaram notoriedade também, entre outros fatores, ao 

influenciar as escolhas de suas leitoras e estabelecer um diálogo com as mesmas. As 

mulheres que leem essas revistas criam um vínculo maior com a publicação, por meio da 

compra ou da assinatura, iniciando nesse momento uma espécie de vínculo afetivo, é como 

se a mulher conquistasse uma nova “amiga”. 

Em conjunto com os laços afetivos estabelecidos entre as leitoras e as revistas, os 

periódicos femininos também passaram a representar espaços de exposição de produtos e 

de novos valores sociais. É comum a presença em todas as suas matérias de produtos que a 

mulher encontraria facilmente em qualquer lugar do Brasil e de alguma forma fariam com 

que ela se identificasse com a revista, funcionando como um verdadeiro guia de compras, 

influenciando suas leitoras a adotarem determinado padrão de consumo, ao associar o ato 

de consumir ao de ser moderno. 

Nas palavras de Scalzo (2009), as revistas femininas estabelecem um elo com quem 

as assina, ou seja, elas, muitas vezes, são guardadas ou colecionadas como objetos 



36 

 

queridos, fáceis de carregar; são, também, ótimas para recortar e copiar. Além de ajudar a 

construir uma identificação, a revista dá a sensação de que a leitora pertence a um 

determinado grupo. 

A revista Nova, por exemplo, tem desde o lançamento em 1973 seções destinadas ao 

lançamento não apenas de produtos, mas profissionais como cabeleireiros e esteticistas, 

como também consultores de moda e comportamento, além de trazer dicas de livros, sobre 

músicas, passeios e afins, tudo que leve a leitora a almejar e identificar-se com os padrões 

da mulher de “Nova”. 

Embora tenham ocorrido diversas mudanças na sociedade e até mesmo no que diz 

respeito ao universo feminino, as revistas ainda ocupam um papel importante na vida da 

mulher contemporânea. A imagem da mulher vem sendo culturalmente construída ao longo 

dos anos e os valores consumistas da sociedade contemporânea têm reforçado a função da 

mulher como protetora do lar e da família. Nas publicações voltadas ao público feminino, 

grande parte dos discursos dirige-se à mulher como um sujeito consumidor, principalmente 

pelo fato dessa ser, muitas vezes, a responsável pelo consumo de toda a família.  

Segundo Carvalho (1996, p. 23), “a sociedade de consumo identifica e reforça o 

papel feminino que vem se desenvolvendo historicamente a partir da organização patriarcal 

da sociedade, o de sustentáculo interno da estrutura familiar”. O grande número de 

anúncios presentes nessas publicações reforça essa idéia. Na revista Nova, pode-se 

encontrar inúmeros anúncios de marcas nacionais e importadas nos quais perfumes, roupas, 

calçados e acessórios, aparelhos celulares, cremes anti-rugas, tinturas de cabelo, remédios e 

vitaminas, xampus e absorventes íntimos são anunciados mensalmente, divulgando 

repetidamente padrões de comportamento de consumo, buscando promover alterações nos 

hábitos e, em consequência, na visão de mundo do receptor.  

No decorrer de sua história, a Revista Nova demonstra a inserção da mulher no 

mercado de trabalho, trazendo já primeira edição uma reportagem totalmente dedicada a 

essa mulher que estaria deixando o ambiente doméstico e entrando no acirrado mercado de 

trabalho. Cabe destacar que a mulher trabalhadora presente nas reportagens da maioria das 

revistas femininas aparece ocupando cargos de alto prestígio. Porém, raras vezes são 
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salientados pontos relativos à profissão ou à capacitação, mas sim como a mulher deve 

vestir-se para ir ao trabalho ou comportar-se nele.  

Como exemplo dessa afirmação tem-se a reportagem “Amanhã você começa a 

trabalhar. Pra quê?” escrita por Julieta de Godoy Ladeira e publicada na Revista Nova em 

1973. Nessa reportagem a revista apresenta dicas para as mulheres que decidiram começar 

a trabalhar: 

Muita gente trabalha, mas nem pensa em carreira. Você decidiu trabalhar 

para fazer carreira e começa amanhã. Vai entrar no escritório pensando 

nisso. Vai aprender a ser uma pessoa muito importante: você mesma 

daqui a alguns anos. E esta criatura precisa ser respeitada. Ser ajudada. 

Vocês duas vão enfrentar juntas uma parada sensacional: o seu futuro 

profissional, a carreira que você quer fazer com êxito. (...). (REVISTA 

NOVA n°1, p. 40, 1973). 

 

A linha editorial trabalhada na revista em questão, assim como os anúncios 

publicados nela, reflete uma versão particular da realidade construída de acordo com 

presumíveis atitudes e valores dos sujeitos-leitores. Os estereótipos construídos na 

representação da mulher expressam a conduta adequada, o perfil psicológico, o status social 

e o padrão estético aceitável, nos quais toda mulher precisa se encaixar para ser bem 

sucedida.  

Além disso, a identificação da mulher como sujeito consumidor mostra-se cada vez 

mais presente no momento em que o consumo emerge como uma das práticas ideológicas 

presentes nos discursos das revistas femininas. Ele se torna condição essencial para a 

felicidade e umas das principais razões pelas quais a mulher lançou-se no mercado de 

trabalho, conforme o trecho da revista Nova de 1973: 

 

É lógico os motivos que a levaram a procurar um emprego. Você quer 

ganhar dinheiro, mas também quer fazer carreira, vencer na vida. 

Felizmente arranjou um trabalho que abre muitas perspectivas para o 

futuro. Aliando a necessidade (ganhar dinheiro) ao prazer (fazer aquilo 

que você gosta) já é meio caminho andado. (REVISTA NOVA n°1, p. 40, 

1973). 

 

No fragmento apresentado tem-se uma representação da entrada da mulher no 

mercado de trabalho. Ele apresenta um olhar sobre os motivos que levam as mulheres ao 
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mercado de trabalho e, como não poderiam faltar, cartilhas de como elas devem se 

comportar no ambiente de trabalho.  

Os ideais defendidos pela revista em análise demonstram o consumo como condição 

essencial para a felicidade. A mulher de Nova representa uma “nova” geração de mulheres 

que trabalham fora e consomem. Poder consumir o que deseja faz com que a mesma sinta-

se inserida no mundo, o que faz com que suas próprias práticas estejam ligadas ao 

consumo. Embora tenham se passado quase quarenta anos e a postura da mulher em relação 

ao trabalho tenha mudado, a questão do consumo e da perspectiva de carreira como cargos 

reconhecidos, de grande prestígio social e altos salários continua vigente, como fica 

marcado no fragmento a seguir: 

 

O que as mulheres que você admira têm em comum? Pense na Ana 

Hickman, na Grazi Massafera ou na Cláudia Leite. O que as torna 

parecidas, além do cabelo loiro? Apenas duas coisinhas: são bonitas e 

poderosas! Você adoraria ser como elas, claro. Os fios platinados você 

consegue em um bom cabeleireiro. Mas a conta bancária tão polpuda 

parece distante, certo? Norma Sit, autora de Linda, Sexy e Rica (Gente), 

diz que isso não é uma loucura e que você pode alcançar altas cifras – 

não importa a sua renda. Para ela o que faz você ficar rico é o nível de 

independência financeira. Norma não se refere apenas ao fato de você 

ganhar sua grana e pagar as contas em dia, mas de chegar a um patamar 

em que terá dinheiro guardado e investido, não ficará no sufoco e 

ainda comprará os mimos tããão necessários para você mesma. Veja 

algumas regras para você ter sucesso financeiro agora! (REVISTA NOVA 

n°7 julho, 2011, p. 86 – grifo meu)  

 

A mulher da revista Nova de 2011 já atingiu seu espaço no mercado de trabalho, 

diferente daquela de 1973 que ainda almeja a entrada e o reconhecimento no mesmo. 

Porém, a semelhança presente nos dois fragmentos é a questão do consumo relacionada à 

mulher. A realização para a mulher de Nova está em trabalhar para poder consumir. Os 

sentidos construídos pelos discursos sobre a mulher nas revistas femininas colocam-na no 

papel de sujeito consumidor. Ser mulher na atualidade para essas publicações é antes de 

tudo, ser consumidora, seja de produtos e serviços anunciados nas páginas das revistas, seja 

do estilo de vida estereotipado e apresentado à leitora como um ideal a ser alcançado. Os 

anseios da mulher contemporânea foram transformados em produtos pela Revista Nova. 

 



39 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA: ANÁLISE DO DISCURSO 

        

Busca-se nesse momento apresentar e discutir os conceitos teóricos que sustentam a 

análise do discurso das reportagens sobre a mulher em circulação na revista Nova. À luz de 

Orlandi que conduz suas concepções teóricas fundamentadas em Michel Pêcheux, pode-se 

afirmar que a Análise do Discurso procura a partir da superfície linguística (no caso desse 

trabalho, recortes de reportagens da revista Nova), chegar ao objeto discursivo. 

Ao trabalhar com a Análise do Discurso, deve-se considerar sempre que o discurso 

é apenas uma construção ideológica da realidade, e não a realidade em si, sendo, portanto, 

imprescindível estar atento a questões como: quais são as condições de produção do 

discurso em questão? É preciso compreender as condições de produção como o quadro 

institucional, o aparelho ideológico no qual ele se inscreve, as representações que 

interferem na sua elaboração, a conjuntura política, as relações de força e os efeitos de 

sentido constituídos. Em seguida, é necessário atentar para a inserção social e política do 

sujeito que está elaborando o discurso, como também para os objetivos e os resultados 

almejados, levando-se em conta o campo ideológico em que atua o sujeito do discurso. 

Cabe ressaltar, ainda sob a ótica de Orlandi (1994), que a Análise do Discurso 

trabalha justamente em um lugar no qual o equívoco faz parte da língua e esta se encontra 

inserida na história. Lugar esse em que a língua constrói seus sentidos 

 

É este fato que significamos quando dizemos que a materialidade 

discursiva é linguística e histórica. E é desse modo que consideramos o 

discursivo como lugar de explicitação da relação da língua com a história. 

(ORLANDI, 1994, p.306) 
 

 

O objetivo não é limitar-se à análise de significados pretendidos pelo autor, mas 

sim, por meio da Análise do Discurso, compreender os diversos sentidos que atravessam os 

discursos presentes nas reportagens das revistas analisadas, apontando para o modo como 

os objetos simbólicos produzem sentidos, ou seja, como as formações ideológicas 

conduzem os processos de significação. Desse modo, este instrumento de análise procura 

entender a língua fazendo sentido, compreendendo a linguagem entre os indivíduos e a 

realidade natural e social. (ORLANDI, 1999 e 2010). 
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Essa maneira de analisar os discursos busca tentar entender por que algo foi dito de 

uma maneira e não de outra, indo muito além da simples análises do conteúdo linguístico. 

Para Orlandi (2010), o analista do discurso busca compreender quais seriam as regras de 

uma enunciação, procura mostrar como um objeto simbólico produz sentido dentro de uma 

determinada materialidade discursiva. 

Pode-se afirmar que a Análise do Discurso buscou reelaborar criticamente outras 

áreas, e diferente da Linguística, que adota como objeto de trabalho a língua viu no sentido 

seu alvo principal. Do materialismo histórico, buscou uma nova visão de ideologia, 

apontado diferentes sentidos por meio da demarcação manifestada no dizer dos sujeitos, e 

da Psicanálise considerou o sujeito da linguagem e do inconsciente e não o empírico, as 

condições de produção foram priorizadas (posições histórico-sociais). O analista de 

discurso se propõe a analisar os efeitos de sentidos da linguagem.  As respostas para as 

questões relativas à Análise do Discurso residem na relação entre as condições de produção 

do discurso – sociais e históricas – que possibilitam que ele seja elaborado e produza 

determinados efeitos de sentido em não outros. 

Os gestos de interpretação são o principal objeto de estudo de uma pesquisa em 

Análise do Discurso, ou seja, o analista do discurso pretende compreender como os gestos 

de interpretação constituem os sentidos e os próprios sujeitos em suas posições no discurso. 

Orlandi (1999, p.9) destaca que os sentidos não são instâncias livres, soltas ao longo de um 

discurso, mas sim “determinados ideologicamente, sendo a ideologia a condição para a 

constituição do sujeito e dos sentidos”.  

Assim, é possível afirmar que as palavras têm sentidos variados segundo as posições 

daqueles que as utilizam. Este sentido é utilizado de acordo com essas posições, 

influenciado pelas formações ideológicas nas quais tais posições sujeito comparecem. A 

autora supracitada também destaca a questão da memória, afinal todo discurso é um 

deslocamento na rede de filiações, tal afastamento leva a uma memória, que sustenta a 

possibilidade de produzir sentidos. (ORLANDI, 2010). 

Partindo dessa premissa, cabe ao analista observar as condições de produção do 

discurso e verificar o funcionamento da memória. Não haveria texto ou discurso que não 

estivesse ligado a outros, que não estivesse relacionado de algum modo a outros dizeres, 
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sendo a natureza dessas relações essencial para o analista. Diferente do leitor comum, o 

analista atravessa os sentidos, para que por meio da linearidade do texto, seja esse oral ou 

escrito, depreenda os sentidos que ali se encontram. 

Ao fazer uma análise pautada nos conceitos teóricos da Análise do Discurso 

propõem-se a construção de um dispositivo de interpretação (ORLANDI, 2010). Tal 

dispositivo teria como característica colocar o dito em relação ao não dito, ou seja, o que o 

sujeito diz em um lugar com o que é dito em outro lugar, o que é dito de uma maneira com 

o que é dito de outra, buscando ouvir naquilo que o sujeito diz, aquilo que ele não diz, 

porém constitui de maneira idêntica os sentidos de suas palavras. 

Baseando-se em Orlandi (2010), pode-se afirmar que a Análise do Discurso não 

almeja encontrar o sentido “verdadeiro”, porém o real do sentido em sua materialidade 

linguística e histórica. Não há como se aprender a ideologia ou controlar o inconsciente 

com o saber. A língua atua ideologicamente, sendo em sua materialidade que o jogo dos 

sentidos acontece. Para Pêcheux (1997) todo enunciado pode ser descrito linguisticamente 

como uma série de pontos de deriva possíveis que oferecem lugar à interpretação. O 

enunciado pode sempre tornar-se outro, e é exatamente nesse lugar do outro enunciado 

onde ocorre a interpretação, manifestação do inconsciente e da ideologia na produção de 

sentidos e na construção dos sujeitos. 

Entre as tarefas de um analista do discurso está construir um dispositivo de escuta 

discursiva, explicitando os gestos de interpretação que se ligam aos processos de 

identificação dos sujeitos, suas filiações e seus sentidos, descrevendo, desse modo, a 

relação do sujeito com sua memória.  Nesse gesto de análise, descrição e interpretação 

estão inter-relacionadas, sendo também tarefa do analista distingui-las em seu objetivo de 

atingir a compreensão. 

Para Orlandi, a interpretação acontece em dois momentos da análise: em um 

primeiro momento em que é necessário considerar que a interpretação faz parte do objeto 

da análise, em outras palavras, o sujeito que fala interpreta, cabendo ao analista procurar 

descrever esse gesto de interpretação do sujeito que constitui o sentido que está sendo 

submetido à análise. Já em um segundo momento, é necessário compreender que não há 

descrição sem interpretação, desse modo, o próprio analista está envolvido na interpretação. 
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O que torna necessária a inserção de um dispositivo teórico que consiga intervir na relação 

do analista com os objetos simbólicos que analisa. O que produz um deslocamento em sua 

relação de sujeito com a interpretação: “esse deslocamento vai permitir que ele trabalhe no 

entremeio da descrição com a interpretação” (ORLANDI, 2010, p. 61). 

 Desse modo, o que se espera do dispositivo de um analista, segundo a autora, é que 

ele permita que o mesmo trabalhe não numa posição neutra, mas que seja relativizada em 

relação à interpretação: “é preciso que ele atravesse o efeito de transparência da linguagem, 

da literalidade do sentido e da onipotência do sujeito e no efeito metafórico, ou seja, no 

equívoco, na falha, na materialidade. No trabalho e na ideologia (ORLANDI, 2010, p. 61). 

Com a construção desse dispositivo, tem-se a alteração na posição do leitor para o 

lugar construído pelo analista. Nele, mostra-se a alteridade do cientista, a “leitura outra” 

que ele pode produzir. Nesse lugar o analista não reflete, apenas situa, compreende o 

movimento de interpretação inserido no objeto simbólico que é seu alvo. Isso possibilita ao 

analista a capacidade de teorizar e descrever os efeitos da interpretação, atuando dentro dos 

limites dessa. Esse analista não se coloca fora da história, do simbólico ou da ideologia, 

mas atua em uma posição deslocada que lhe possibilita contemplar o processo de produção 

de sentidos em suas condições. Nas palavras de Orlandi: 

Sem procurar eliminar os efeitos de evidência produzidos pela linguagem 

em seu funcionamento e sem pretender colocar-se fora da história, fora da 

língua – o analista produz seu dispositivo teórico de forma a não ser 

vítima de seus efeitos, dessas ilusões, mas tirar proveito delas. E o faz 

pela mediação teórica. Para que, no funcionamento do discurso, na 

produção de efeitos ele não reflita apenas no sentido do reflexo, da 

imagem, da ideologia, mas reflita no sentido do pensar. Isso significa 

colocar em suspenso a interpretação. Contemplar. (ORLANDI, 2010, p. 

61). 

 

Uma pesquisa em Análise do Discurso, como é o caso dessa dissertação, só pode 

ocorrer se houver uma mediação teórica permanente, em todos os momentos da análise, 

trabalhando a intermitência entre descrição e interpretação que constroem, em conjunto, o 

processo de compreensão do analista. Tendo isso em mente, o analista pode construir seu 

dispositivo de análise, que ele particulariza, partindo da questão escolhida face à 

materialidade de seu corpus e que ele buscará compreender, tendo como base o domínio 

científico ao qual ele vincula o seu trabalho. Tendo em mãos esse dispositivo, ele poderá 
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colocar em prática sua análise, e é a partir do mesmo que ele fará a interpretação dos 

resultados a que chegar por meio da análise do discurso que ele se propôs a fazer. 

Nesta dissertação, pretende-se constituir um dispositivo teórico por meio de um 

gesto de interpretação que possibilite “colocar o dito em relação ao não-dito” (ORLANDI, 

2010, p.59). Ao analisar os dizeres sobre a mulher na revista Nova nos dois períodos em 

questão, almeja-se compreender o modo como os sentidos se construíram e ainda se 

constroem, e por meio da materialidade linguística e histórica, atravessar o efeito de 

transparência da linguagem, da literalidade do sentido e da onipotência do sujeito 

compreendendo qual é o imaginário de mulher presente nas páginas da revista, quais 

dizeres atravessam esse discursos e os efeitos de sentidos que se desdobram ao longo das 

publicações. 

Em Análise do Discurso, a metodologia não representa uma simples leitura 

horizontal, em outras palavras, em extensão, do início ao fim do texto tentando 

compreender o que o mesmo quis dizer, uma vez que todo discurso é incompleto. Todavia, 

realiza-se uma análise profunda, que só é possível pela correlação descrição/interpretação 

em que se verifica, por exemplo, posições sujeito assumindo imagens e lugares constituídos 

a partir das regularidades discursivas evidenciadas nas materialidades. 

Em outras palavras, o analista faz uso de dada teoria, ou melhor, de procedimentos 

teóricos que subsidiarão a análise conforme o enfoque da pesquisa observando seu objeto. 

Ao analisá-lo, é necessário recorrer novamente à teoria; tem-se desse modo, o 

procedimento analítico que é construído nesse vai e vem entre descrição e interpretação. 

A constituição dos corpora representa um dos primeiros pontos a ser trabalhado em 

uma pesquisa em Análise do Discurso. Ela não deve seguir critérios empíricos, mas sim 

teóricos. Desse modo, pode-se afirmar que a análise e a constituição do corpus estão 

intimamente ligadas, segundo Orlandi, “decidir o que faz parte do corpus já é decidir acerca 

das propriedades discursivas” (2010). 

Nessa dissertação, foram construídas montagens discursivas com reportagens da 

revista Nova que obedeceram a critérios decorrentes de princípios teóricos da Análise do 

Discurso face aos objetivos da análise, e que possibilitam chegar a sua compreensão. Esses 

objetivos, de acordo com Orlandi, em consonância com o método e os procedimentos não 
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visa à demonstração, mas a mostrar como o discurso funciona produzindo sentidos. (2010, 

p.63).  

 

3.1. O DISCURSO COMO OBJETO TEÓRICO  

 

O estudo do discurso surge da necessidade histórica de um determinado período da 

sociedade de ir além aos estudos referentes à linguagem. Segundo Ferreira, 

 

“do ponto de vista político, a AD nasce, assim na perspectiva de uma 

intervenção, de uma ação transformadora, que visa combater o excessivo 

formalismo linguístico então vigente, visto como uma nova facção de tipo 

burguês. Ao lado dessa tendência revolucionária, a AD busca 

desautomatizar a relação com a linguagem (...). A rigor o que a AD faz de 

corrosivo é abrir um campo de questões no interior da própria lingüística 

operando um sensível deslocamento de terreno na área, sobretudo sobre os 

conceitos de língua, historicidade e sujeito, deixados à margem pelas 

correntes em voga na época”. (FERREIRA, 2007, p. 2). 

 

O marco inicial para o surgimento dessa nova ciência foi a publicação da obra de 

Michel Pêcheux “Análise automática do discurso”, assim como da revista Languages, por 

Jean Dubois, e a publicação de seu artigo: “Lexicologia e análise do enunciado”. A Análise 

do Discurso surgiu tendo como base uma formação filosófica que objetiva uma visão crítica 

sobre a Linguística, e segundo Mussalim (2004), a instituição desta disciplina não seria um 

progresso natural permitido pela linguística. O nascimento dessa ciência exigiu de Pêcheux 

uma ruptura epistemológica que levou o estudo do discurso para um terreno no qual as 

questões relativas à ideologia e ao sujeito são de suma importância.  

As duas obras são consideradas marcos iniciais nos estudos da Análise do Discurso; 

Jean Dubois contribuiu com sua formação em lexicologia e lexicografia, já Pêcheux, como 

filósofo, trouxe a influência de Althusser acerca dos aparelhos ideológicos do Estado. 

Trouxe também os diálogos que traçou com a epistemologia, a psicanálise, a linguística e a 

filosofia. Nas palavras de Mussalim (2009), o projeto da Análise do Discurso desenvolve 

um questionamento crítico sobre a linguística, e embora possa ser atribuída a essa ciência 

uma dupla paternidade, as ideias de Pêcheux diferenciam-se das de Dubois, pois o mesmo 

não pensa a instituição da Análise do Discurso como um progresso natural permitido pela 
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Linguística, em outras palavras, não concebe que o estudo do discurso seja uma passagem 

natural da Lexicologia (estudo das palavras) para a Análise do Discurso. 

Já na visão de Maldidier, a instituição da Análise do Discurso não seria apenas uma 

“superação da linguística saussuriana”. Segundo a autora: 

 

“O discurso construído por Michel Pêcheux não invoca de forma alguma a 

‘superação’ da dicotomia língua/fala. Saussure é, para ele, o ponto de 

origem da ciência linguística. A seus olhos, o deslocamento operado por 

Saussure, da função para o funcionamento é um adquirido irreversível. O 

essencial daquilo que, nos termos da epistemologia da época, ele chamará 

de “o corte saussuriano” reside na ideia de que a língua é um sistema. 

Michel Pêcheux constitui o discurso como uma reformulação da fala 

saussuriana, desembaraçada de suas implicações subjetivas”. 

(MALDIDIER, 2003, p. 22). 

 

Pêcheux afirmou, no momento da publicação de Análise Automática do Discurso, 

que ali se encontrava seu principal objetivo profissional. Ele tinha como ambição abrir uma 

fissura teórica e científica no campo das ciências sociais e, em particular, da psicologia 

social, a “máquina discursiva da Análise Automático do Discurso é a oficina em que se 

apreende um objeto novo” (MALDIDIER, 2003, p. 22). Nessa tentativa, ele queria se 

apoiar sobre o que lhe parecia já estipulado, uma “reviravolta” na problemática dominante. 

O materialismo histórico, tal como Louis Althusser o havia renovado a partir de sua 

releitura de Max; a psicanálise, tal como a reformulou Lacan através de seu “retorno a 

Freud”, bem como certos aspectos do grande movimento chamado, não sem ambiguidades, 

de estruturalismo. (HENRY, 1997). 

Nesse contexto nasceu a Análise do Discurso, disciplina constituída a partir de 

diálogos entre diferentes autores de diversas áreas. Segundo Gregolin, é um lugar de 

enfrentamentos teóricos que Pêcheux chamou de “tríplice aliança”, isto é, a relação entre os 

teóricos que o influenciaram: Saussure, Marx e Freud (GREGOLIN, 2006a, p. 35). 

Devido às rupturas estabelecidas no surgimento da Análise do Discurso foi possível 

compreender que a língua não é transparente, ela é marcada por uma materialidade que lhe 

é própria. Por meio do marxismo foi possível perceber que a história tem sua materialidade 

e que essa é feita pelo homem, porém a mesma não lhe é transparente. Orlandi observa que 

a “Análise do discurso pressupõe o legado do materialismo histórico, isto é, o de que há um 
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real da história de tal forma que o homem faz sua história, mas esta também não lhe é 

transparente. Daí, conjugando a língua com história na produção de sentidos...”. (2010, 

p.19). 

A psicanálise mostrou que o sujeito coloca-se como tendo sua opacidade, ou seja, 

ele não é transparente nem para si mesmo. Essas diferentes formas de materialidade, de não 

transparência, constituíram o interior do conhecimento de cada um desses campos do saber 

e não apenas isso; essas formas de conhecimento deram base ao lugar teórico propício ao 

nascimento da Análise do Discurso, ou melhor, para a formulação do que seja discurso. 

Recorrendo-se novamente a Orlandi, pode-se afirmar que a Análise do Discurso, 

“seja ela considerada como um dispositivo de análise ou como a instauração de novos 

gestos de leitura”, se apresenta como uma forma de conhecimento que se faz no entremeio 

e que considera o confronto: “a contradição entre sua teoria e sua prática de análise”. 

Atuando no entremeio seja no campo das disciplinas, no da desconstrução, ou mais 

precisamente “no contato do histórico com o lingüístico, que constitui a materialidade 

específica do discurso” (ORLANDI apund PÊCHEUX, 2008, p. 8). 

A fim de compreender as questões trabalhadas nesta pesquisa, consideraremos as 

diversas reformulações sofridas pela Escola Francesa de Análise do Discurso. Não se 

pretende tratar aqui de questões históricas, mas de refletir sobre as três épocas pelas quais 

passou essa disciplina constituída por meio dos diálogos e duelos que Pêcheux tem com 

Althusser, Foucault e Bakhtin. 

A primeira época ocorre com a publicação de Analyse automatique du discours, de 

Pêcheux. Caracteriza-se pela intensa relação que Pêcheux estabelece com Louis Althusser 

acerca do conceito de ideologia. Como objetos de análise, eram tomados grandes textos 

políticos escritos e os dispositivos de análise estavam centrados unicamente nesses. Esses 

discursos vistos como mais “estabilizados”, no sentido de serem pouco polêmicos, 

permitiam uma menor carga polissêmica, isto é, uma menor abertura de variação do sentido 

devido a um maior silenciamento do outro (outro discurso/outro sujeito). Mussalin (2004) 

observa que esses discursos ditos mais “estabilizados” são tidos como produzidos em 

condições de produção mais homogêneas, ou seja, no interior das posições ideológicas e de 

lugares sociais menos conflitantes. 
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Nesse momento, havia uma preocupação com a questão do método estruturado, o 

que pode ser observado na segunda parte do livro “Analyse automatique du discours”, em 

que o processo discursivo é descrito por algoritmos e cálculos matemáticos, tem-se um 

dispositivo de análise automatizado. Esse método realizava-se através de recursos 

informáticos que auxiliavam no processamento de uma grande quantidade de corpora. 

Depois apreendidos os dados, cabia ao analista interpretá-los após esses serem 

automatizados, relacionando-os posteriormente com a ideologia, com os sujeitos e com as 

condições de produção. A partir dessa interpretação, construíam-se formulações do tipo: 

naquele momento histórico, naquele lugar, estava em jogo a questão X, para a qual 

convergiam enunciados do tipo A, B e C; contra o qual se posicionavam outros, do tipo D, 

E e F. (MAZZOLA, 2010, p. 28). 

A análise linguística de cada sequência é um pré-requisito indispensável para 

formular uma análise discursiva do corpus: essa é considerada como uma operação 

autônoma, efetuada exaustivamente de uma vez por todas. Essa análise considera a 

neutralidade e a independência discursiva da sintaxe; ela é opaca em relação à enunciação e 

às restrições subjacentes ao fio discursivo. Nas palavras de Pêcheux, pode-se concluir que 

 

a primeira fase da Análise do Discurso consistiu em um procedimento por 

etapa, com ordem fixa, restrita teórica e metodologicamente a um começo 

e um fim predeterminados, e trabalhando num espaço em que as 

‘máquinas’ discursivas constituem unidades justapostas. A existência do 

outro é o primado do mesmo. (PÊCHEUX, 1997, p. 309 – grifo do autor) 

 

A transição da primeira época para a segunda é marcada pelo lançamento do livro 

“Les vérites de La Palice” em 1975, que constitui uma crítica à semântica formal, 

reiterando as teses althusserianas e a questão do sujeito assujeitado. Consiste na última 

defesa de Pêcheux ao período de 1969 a 74, motivo pelo qual esse período pode ser 

considerado o fechamento da primeira época. Na edição publicada em língua inglesa, 

aproximadamente três anos depois, foi acrescentado um anexo denominado: “Só há causa 

daquilo que falha ou o inverno político francês: início de uma retificação”, nele Michel 

Pêcheux reconsidera algumas formulações e desconstrói a teoria lá presente. (MAZZOLA, 

2010). 
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A segunda época dá-se no período entre 1975 a 1980, no qual Pêcheux publica um 

anexo a “Les vérites de La Palice” e um artigo em conjunto com Catherine Fuchs. Esse 

trabalho, denominado “A propósito da análise automática do discurso: atualização e 

perspectivas”, em conjunto com outros textos, inicia a segunda época da Análise do 

Discurso. Houve uma necessidade de refletir e reformular esse campo teórico em meio às 

dúvidas que surgiram a partir dos trabalhos concebidos com base na análise automática do 

discurso. Segundo os autores 

 

Nestes últimos anos, a “análise automática do discurso” (abreviadamente: 

AAD) produziu um  certo número de publicações, tanto no nível teórico 

quanto no das aplicações experimentais. Parece-nos, que as observações, 

interpretações, críticas ou mesmo deformações que suscitaram nestes dois 

níveis precisam de uma reformulação de conjunto, visando a eliminar 

certas ambiguidades, retificar certos erros, constatar certas dificuldades 

não resolvidas e, ao mesmo tempo, indicar as bases para uma nova 

formulação da questão, à luz dos desenvolvimentos mais recentes, 

frequentemente não publicados, da reflexão sobre a relação entre a 

linguística e a teoria do discurso. Daí, a presença indispensável de um 

linguista no balanço que empreendemos. (PÊCHEUX; FUCHS, 1997, p. 

159). 
 

Pêcheux e Fuchs apresentam um “quadro epistemológico geral” nomeado como 

“empreendimento”, isso se referindo à Análise do Discurso. Eles buscam nesse momento 

uma reformulação dos conceitos já apresentados. Isso fez com que, por meio da articulação 

entre três regiões do conhecimento científico, fosse dado à Análise do Discurso um lugar 

como disciplina de entremeio. O quadro epistemológico que permitiu essa classificação 

deve-se à articulação com as seguintes áreas: 

 

1. o materialismo histórico, como teoria das formações sociais e de suas 

transformações, compreendida aí a teoria das ideologias; 

2. a linguística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de 

enunciação ao mesmo tempo; 

3. A teoria do discurso, como teoria da determinação histórica dos 

processos semânticos. 

Convém explicitar ainda que estas três regiões são, de certo modo, 

atravessadas e articuladas por uma teoria da subjetividade (de natureza 

psicanalítica). (PÊCHEUX; FUCHS, 1997, p. 160-161). 
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Nesse período, foram reformuladas questões centrais como aquelas referentes à 

leitura, ao efeito leitor como constituído de subjetividade e inserido em determinadas 

condições de produção que permitam que tal efeito ocorra. A abordagem do sujeito ainda 

dá-se através da interpelação pela ideologia. Consoante Gregolin é nesse artigo, também, 

que Pêcheux refina a análise das relações entre língua, discurso, ideologia e sujeito, 

formulando sua teoria dos ‘dois esquecimentos’: sob a ação da interpelação ideológica, o 

sujeito pensa que é a fonte do dizer, pois este se apresenta como uma evidência”. (2006b, p. 

62).  

Também entra em questão nesse momento a noção de formação discursiva, 

podendo-se considerar esse conceito, na visão de Mussalin (2004), o desencadeador do 

processo de transformação na concepção do objeto de análise da Análise do Discurso. A 

“maquinaria estrutural” é amplamente difundida, e a causa disso é a própria noção de 

formação discursiva. Pêcheux exemplifica esse fenômeno ao afirmar: “uma Formação 

Discursiva não é um espaço estrutural fechado, pois é constitutivamente ‘invadida’ por 

elementos que vêm de outro lugar (isto é, de outras Formações Discursivas) que se repetem 

nela, fornecendo-lhe suas evidências discursivas fundamentais”. (1997, p. 308).  

Na segunda época da Análise do Discurso, em vista disso, o objeto de análise passa 

a ser as relações entre as máquinas discursivas, ganhando ênfase nesse momento, o 

conceito de Formação Discursiva; conceito que será trabalhado de maneira mais detalhada 

no decorrer dessa pesquisa.  

A noção de efeito de sentido também é problematizada no momento em questão, 

sendo essa constituída da relação no interior de uma família parafrástica que, segundo os 

autores, seria um conjunto de sequências selecionadas entre si por operações de 

substituição. Ela funciona como “uma matriz de sentido para a produção de novas 

sequências que significam a partir de relações de paráfrase que estabelecem com as demais 

sequências da família” (PÊCHEUX; FUCHS, 1997, p. 169). Tem-se também um 

enfrentamento entre a questão da análise dos efeitos de sentido e a possibilidade de realizar 

uma leitura subjetiva do corpus. Isso traz para o debate o papel da semântica na análise 

linguística. Para Pêcheux, a segunda época da Análise do Discurso manifestou poucas 

inovações: o deslocamento é, principalmente, sensível ao nível da construção dos corpora 
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discursivos que permitem trabalhar sistematicamente suas influências internas desiguais 

ultrapassando o nível da justaposição contrastada. (PÊCHEUX, 1997, p. 311). 

A fim de eliminar a duplicidade de sentidos que o uso de determinados termos como 

– superfície linguística, objeto discursivo e processo discursivo poderiam causar – os 

autores buscaram incorporar mais dois conceitos que foram de suma importância para suas 

reflexões: os aparelhos ideológicos de estado (Althusser) e a noção de Formação 

Discursiva, tendo como base as releituras de Foucault. 

A terceira época traz a emergência de novos procedimentos nos estudos em Análise 

do Discurso através da desconstrução das maquinarias discursivas; o momento exato em 

que se deu essa nova fase ainda não está bem definido. Alguns estudiosos consideram que 

esse período tenha ocorrido com a morte de Michel Pêcheux entre 1980 e 1983; já outros 

historiadores defendem que este período vigora até hoje (MAZZOLA, 2010, p. 31). 

Incorporaram-se à teoria discursiva elementos oriundos dos trabalhos de Michel Foucault e 

de Mikhail Bakhtin, esses abordando a questão da heterogeneidade dos discursos. Tal 

penetração deu-se por meio de Jacqueline Authier-Revuz; esse encontro de teóricos 

permitiu uma desconstrução de alguns dogmas defendidos até então e principalmente uma 

desconstrução total da maquinaria discursiva. Segundo Pechêux (1997, p. 315) assim, a 

insistência da alteridade na identidade discursiva coloca em causa o fechamento desta 

identidade, e com ela a própria noção de maquinaria discursiva estrutural e talvez também a 

de formação discursiva.  

Estabelece-se na terceira época da Análise do Discurso uma interdependência entre 

os discursos que atravessam uma Formação Discursiva e formam-se de maneira regulada 

no interior de um interdiscurso. O sujeito encontra-se dividido, clivado e marcado pela 

heterogeneidade. Nas palavras de Pechêux (1997, p. 311) o primado do outro sobre o 

mesmo se acentua empurrando até o limite a crise da noção de máquina discursiva 

estrutural. É mesmo a condição de novos algoritmos enquanto “máquinas paradoxais”. 

Surgia a necessidade de uma reformulação nos conceitos teóricos e metodológicos que até 

aquele momento nortearam essa disciplina. 
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Orlandi destaca que, na França, os estudos em Análise do Discurso atuais 

distanciam-se daqueles iniciados nos anos 60/70 do século XX, tendo deixado de ser 

características fundamentais: 

 

... o esquecimento político, o esvaziamento do ideológico nas análises, a 

perda da noção de sujeito dividido, descentrado, ou, mais geralmente, a 

falta de ligação da linguagem com a exterioridade, enquanto ligação 

constitutiva. (ORLANDI, 2012, p.9) 

             

Os “estudos brasileiros” em Análise do Discurso tiveram início aproximadamente 

no início da década de 1980. A ordem na leitura dos textos realizou-se de maneira diferente 

do que ocorreu na França entre 1969 e 1983, houve diferenças também na maneira como a 

disciplina foi recebida, questões técnicas interferiram no modo como a Análise do Discurso 

foi constituída aqui. Mazzola (2010) afirma que o início desse campo de análise no Brasil 

foi muito influenciado pelo regime militar que vigorou no país de 1964 até meados da 

década de 1980. Pode-se afirmar que no final dos anos 70 e início dos anos 80, a Análise do 

Discurso foi implantada no Brasil (mais especificamente na Unicamp), onde Eni Orlandi 

introduzia os primeiros cursos da disciplina. Essa situação deu-se diante do 

enfraquecimento pelo qual passava a ditadura militar nesse momento. 

Em relação às características dessa teoria no Brasil, Orlandi afirma que diferente do 

que ocorreu na França, onde houve um distanciamento em relação a determinados 

dispositivos presentes nos estudos iniciais da disciplina, existiu um grande 

desenvolvimento na ligação constitutiva com a exterioridade, na importância do sujeito 

dividido, decentrado, na relação com a política e a ideologia. Isso tem possibilitado aos 

estudos brasileiros em Análise do Discurso uma precisão e abrangência teórica e 

metodológica cada vez mais forte e bem fundada. (ORLANDI, 2012). 

Para Maria Cristina Leandro Ferreira (2007), não é exagero afirmar que a Análise 

do Discurso brasileira tem uma história consistente que vem sendo construída há 

aproximadamente 30 anos, estendendo-se por diversas partes do território. O início dessa 

história dá-se em Campinas, tendo como figura central Eni Orlandi, no final da década de 

1970, e segue institucionalizando-se por meio dos docentes e pesquisadores que, formados, 

retornam as suas origens e organizam seus próprios grupos de pesquisa.  
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Tal percurso permitiu que hoje fosse possível realizar pesquisas como a proposta 

nessa dissertação, na qual os sentidos construídos pela materialidade das sequências 

retiradas de recortes da Revista Nova serão analisados a fim de que se permita que sejam 

depreendidas as lateralidades de seu entorno e os “discursos-outros” que o atravessam. 

 

3.2. O DISCURSO E SUAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO 

 

O conceito de discurso em Análise do Discurso é muito amplo, deve-se considerar a 

dualidade constitutiva da linguagem. Não é possível para um estudioso dessa disciplina 

desenvolver qualquer trabalho sem considerar os fatos histórico-sociais que compõem 

aquele contexto. Nas palavras de Brandão, na perspectiva dessa teoria o discurso não 

constitui um universo de signos que funcionam como instrumento de comunicação ou 

suporte de pensamento; “a linguagem enquanto discurso é interação, um modo de produção 

social” (BRANDÃO, 2004, p.11), não sendo neutra, inocente, nem natural; por esse motivo 

o lugar privilegiado onde as ideologias se manifestam. 

A Análise do Discurso, ao desligar-se dos paradigmas do estruturalismo 

saussuriano, deu início a uma visão de discurso como uma prática na qual o sujeito age 

sobre o mundo, marcando seu posicionamento, acolhendo determinados sentidos para si e 

excluindo outros. Sobre tal questão, Orlandi afirma que o discurso é definido não como 

transmissor de informação, mas como efeito de sentido entre locutores. Assim, se considera 

que o que se diz não resulta só da intenção de um indivíduo em informar outro, mas da 

relação de sentidos estabelecida por eles num contexto social e histórico. (ORLANDI, 

1989, p. 63). Ainda segundo a mesma autora, pode-se afirmar que o discurso, não é apenas 

um simples conjunto de frases; ele é uma totalidade linguística específica, que vai além da 

soma das frases que o constitui. 

 Embora não seja da mesma perspectiva teórica, um dos nomes de grande influência 

nos estudos da Análise do Discurso foi Michel Foucault que concebia o discurso como uma 

dispersão, isto é, como sendo formado por elementos que não estariam ligados por nenhum 

princípio de unidade, cabendo à Análise do Discurso descrever essa dispersão, 

estabelecendo regras capazes de reger a formação dos discursos. Ainda para Foucault, o 

discurso seria um conjunto de enunciados cujos princípios apresentam certa regularidade. 
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Analisar um discurso é fazer com que surjam e desapareçam contradições, é demonstrar 

como essas se articulam, é manifestar como ele pode exprimi-las, dar-lhes sustância, ou 

ceder-lhes uma fugidia aparência. (FOUCAULT, 2005). 

Assim, cabe retomar as palavras de Lagazzi (1988, p. 51), ao afirmar que “é na 

linguagem que o sujeito se constitui, e é também nela que ele deixa as marcas desse 

processo ideológico”. A linguagem configura as pistas para que possamos chegar um pouco 

mais perto do sujeito, e a Análise do Discurso possibilita que o conhecimento constitua-se 

além do “achar” de cada pesquisador e fora de qualquer modelo pré- concebido. 

Das diversas correntes oriundas dessa teoria, afinal ao longo dos anos diferentes 

linhas de pesquisa foram sendo formadas, todas comungam da mesma visão no que tange à 

linguagem: um instrumento que permite a construção e a transformação das relações entre 

interlocutores, seus enunciados e seus referentes (HORIKAWA, 1999, p.86-88). 

Desse modo, o discurso para a Análise do Discurso consiste na dispersão de textos e 

a possibilidade de compreendê-los como efeito de sentido entre os interlocutores, objeto 

histórico e social. Pêcheux critica a evidência de sentido nos discursos e a intencionalidade 

dos sujeitos como origem dos sentidos. Segundo o autor, o termo discurso não se trata de 

uma transmissão de informação entre sujeitos, mas de uma forma geral, os efeitos de 

sentidos que se são compreendidos como posição no discurso. 

Outro fator de suma importância na construção de sentidos para a Análise do 

Discurso são as condições de produção; elas compreendem fundamentalmente os sujeitos e 

a situação em que o discurso é produzido, estabelecendo as relações de força no interior do 

discurso e mantendo com a linguagem uma relação necessária. Em relação à materialidade 

constitui-se com ela diferentes efeitos de sentido do texto. Para Pêcheux, um discurso é 

sempre pronunciado a partir de condições de produção dadas (PÊCHEUX, 1997). 

            Além das condições de produção, as formações imaginárias constituem dispositivos 

de suma importância nos estudos em Análise do Discurso. Elas designam os lugares que os 

sujeitos A e B ocupam no processo discursivo e também o lugar que cada um se atribui e 

atribui ao outro. Na esfera da imprensa feminina que ora serve de exemplo, encontra-se 

representado o lugar do editor (ou criador, produtor, redator, designer da revista, etc), do 

cliente (dono da empresa, anunciante), do leitor (a) e do consumidor(a) do produto 
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anunciado, todos marcados por um jogos de imagens projetadas que se diferenciam umas 

das outras, mas que parecem como em um jogo de espelhos, ou seja, um movimento 

constante e contínuo de imagens que cada um faz de si mesmo e do outro. 

           As formações imaginárias na Análise do Discurso estão diretamente relacionadas às 

formações ideológicas, formando “um conjunto complexo de atitudes e de representações 

que não são nem ‘individuais’ nem ‘universais’ mas se relacionam mais ou menos 

diretamente a posições de classe.” (PÊCHEUX e FUCHS, 1997, p. 166, grifo dos autores). 

Essas formações ideológicas vão apreender o funcionamento da ideologia no discurso, 

colocando o homem na relação imaginária com suas condições materiais de existência. 

(ORLANDI, 2010).  

É necessário compreender que, devido ao jogo das formações imaginárias, um 

referente, um objeto imaginário, é visto e considerado com apenas um sentido, o qual é tido 

como transparente. A projeção de sentidos construída pela Formação Imaginária forma não 

uma realidade, mas uma Formação Imaginária que projeta os sentidos construídos.  

No confronto de forças, o sentido das palavras é regulado segundo o lugar social no 

qual o sujeito-falante se encontra (ORLANDI, 2010). Dentro dessa perspectiva, a posição 

social ocupada pelo sujeito-falante é inerente ao seu dizer. Determinados dizeres 

sobrepõem-se a outros dizeres, de acordo com a representação que é feita do lugar social 

ocupado por aquele que enuncia a variação de dominância das palavras (PÊCHEUX, 

1969/1993). 

Na ótica de Bassanezi (1996), as revistas atuam como a porta de entrada para as 

chamadas “verdades absolutas”, também, das normas sociais e da “natureza” dos sexos. Por 

meio de um gesto de leitura que considere a Análise do Discurso, como referência, surgem 

diferentes formações imaginárias que retratam a “boa esposa”, a “moça de família”, a 

“jovem rebelde”, o “bom partido”, o “marido ideal”, a “leviana” – ou seja, aquelas que os 

rapazes gostam de namorar, porém não assumem relacionamento sério, a outra, a “ 

felicidade conjugal”, as “infidelidades”, o “jeitinho feminino”, além das relações de poder 

entre homens e mulheres, valores e posturas  da sociedade de classe média urbana da época. 

         Através de revistas como a Nova é possível perceber as transformações e as 

permanências de sentidos nos dizeres sobre o relacionamento entre homens e mulheres. 
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Essas refletem por meio de regras de comportamento, das imagens, das funções atribuídas a 

esses sujeitos e também das projeções imaginárias sobre namoro, casamento, maternidade, 

juventude, sexo, carreira, estética, consumo e felicidade, questões sobre as quais incidem os 

dizeres nessas publicações. 

A relação entre esses lugares encontra-se altamente definida no discurso por meio 

das “formações imaginárias”, essas nomeiam “o lugar que destinador e destinatário 

atribuem a si mesmo e ao outro, a imagem que eles fazem de seu próprio lugar e do outro”. 

Segundo Orlandi (2010, p. 39), “não há discurso que não se relacione com outro”, ou seja, 

todo discurso resulta de relações, apontando para outros discursos que o amparam, assim 

como para dizeres que ainda virão.  

Ainda para a mesma autora (idem, p.39), “um dizer tem relação com outros dizeres 

realizados, imaginados ou possíveis”, porém pode ocorrer uma antecipação, na qual todo 

sujeito teria a capacidade de avaliar, em outras palavras, colocar-se no lugar onde o seu 

interlocutor escuta suas palavras. Desse modo, ele antecipa-se ao seu interlocutor quanto ao 

sentido que suas palavras podem produzir. Isso regula a argumentação de modo que o 

sujeito poderá dizer de uma maneira ou de outra, de acordo com os efeitos que pensa 

produzir em seu ouvinte. 

A partir dessa noção, na qual prevalece uma relação de forças, pode-se retomar  

Orlandi (2010, p. 39),  quando a mesma afirma que o “lugar a partir do qual se fala o sujeito 

é constitutivo do que ele diz”, isso faz com que um sujeito fale a partir do lugar que ocupa, 

como um médico em relação ao seu paciente, suas palavras têm um significado diferente do 

que se o mesmo fosse o paciente; o mesmo ocorre com um professor ao falar com seus 

alunos, ou o patrão com um empregado. 

Todas essas relações levam ao conceito de Formação Imaginária, na qual não são os 

sujeitos físicos ou seus lugares empíricos que importam como tal, ou seja, como se 

constituem na sociedade, podendo até mesmo ser sociologicamente descritos em seu 

funcionamento no discurso, mas sim nas projeções criadas, nas suas imagens. Elas 

permitem que o sujeito transite das situações empíricas (os lugares que os sujeitos ocupam) 

para as posições ocupadas por ele dentro de um determinado discurso.  O que dá 

significado ao discurso são essas posições, representado um saber discursivo, o já dito. 
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No caso da revista Nova, tem-se a presença de uma série de já-ditos sobre a mulher 

que auxiliam na construção da formação imaginária dessa “nova mulher” defendida pela 

publicação. O estereótipo clássico da mulher sexy, bonita e independente, difundido pelas 

revistas femininas, em especial pela revista Nova, objeto de estudo desse trabalho, é o da 

mulher com corpo escultural, sem excesso de peso, o modelo da “mulher violão”, com 

seios fartos, cintura fina e os cabelos esvoaçantes, realçados pelas roupas de grife e jóias 

caras, deixa transparecer a Formações Imaginárias construída sobre a mulher nos discursos 

proferidos por ela. 

Pêcheux (1997) define que as formações imaginárias sempre resultam de processos 

discursivos anteriores. Elas manifestam-se no processo discursivo por meio da projeção, 

das relações de força e de sentido. Na antecipação, o emissor projeta uma representação 

imaginária do receptor e, através dela, estabelece suas estratégias discursivas. O lugar de 

onde fala o sujeito determina as relações de força no discurso, enquanto as relações de 

sentido pressupõem que não há discurso que não esteja relacionado com outros. 

Nas sequências discursivas (doravante SD) a seguir, têm-se exemplos das 

Formações Imaginárias construídas sobre a mulher na revista Nova: 

SD 5 

 

Estamos cansadas de saber que o relacionamento entre homens e mulheres está difícil. Nós 

conquistamos nosso território, invadimos o espaço deles e nos tornamos mais agressivas 

e competitivas – do trabalho à conquista... (REVISTA NOVA n°446 novembro, 2010, 

p.84, grifo meu) 
 

Na SD5 comparece a formação imaginária de uma mulher independente e bem 

sucedida, justamente alguns dos ideais mais defendidos nos discursos da revista Nova. O 

consumo e a ascensão financeira emergiram como temas centrais na imprensa feminina 

desde o lançamento da revista em outubro de 1973. A entrada da mulher no mercado de 

trabalho também foi tema da revista desde início, perpetuando-se ao longo dos anos.  

Porém, em relação ao propósito a revista restringe-se (tanto os exemplares iniciais 

quanto os atuais), na maioria das vezes, em dar dicas e sugestões de como conseguir uma 

boa colocação no mercado (sempre se referindo a cargos de alto prestígio e status) 

utilizando de uma de suas características marcantes: as cartilhas. Nelas, por meio de um 

“passo-a-passo” a leitora vai sendo orientada sobre como agir e principalmente como 
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vestir-se e maquiar-se. Questões sobre qualificação e formação são abordadas de maneira 

superficial, como fica marcado na SD 6: 

 

SD 6 

 

Para ser indispensável em qualquer empresa (inclusive na sua), é simples: você só precisa 

se aproveitar dos seus pontos fortes e combiná-los com outra habilidade que nem sabe 

que tem. Tão fácil (e certeiro) quanto unir um vestido vermelho a uma biju prateada. 

(REVISTA NOVA n°9 setembro, 2010, p.2012, grifo meu) 
 

Pode-se inferir que, segundo as marcas presentes na SD6, entrar no mercado de 

trabalho para a mulher de Nova assemelha-se a combinar uma roupa com sapatos. 

Características relacionadas à ética e profissionalismo não são enfatizadas, dentro das 

formações imaginárias presentes sobre a mulher na revista Nova (“moderna”, 

“independente” – emocional e financeiramente, “liberada”), sugerem que a mulher utiliza 

de seus pontos fortes (não deixando claro se são características profissionais ou o famoso 

charme / jeitinho feminino) a fim de conseguir uma colocação profissional. 

Segundo Ferreira (2007, p.16), há um jogo de imagens: dos sujeitos entre eles 

mesmos, dos sujeitos com os lugares que ocupam na formação social e dos discursos já-

ditos com os possíveis e os imaginados. As formações imaginárias, enquanto mecanismos 

de funcionamento discursivo, não dizem respeito aos sujeitos físicos ou lugares empíricos, 

porém às imagens resultantes de suas posições. Elas consistem no conjunto de 

representação de idéias que uma classe tem do mundo e é através do discurso e pelas 

formações discursivas que tais visões serão materializadas. O sujeito constrói seus 

discursos e no dizer desse, manifesta-se o dizer do grupo social no qual o mesmo está 

inserido.  

As condições de produção, para Orlandi (2010), implicam o que é material (a língua 

sujeita ao equívoco e à historicidade), o que é institucional (a formação social, em sua 

ordem) e o mecanismo imaginário. Tal mecanismo discursivo produz imagens dos sujeitos, 

assim como do objeto do discurso, dentro de uma conjuntura sócio-histórica que permite 

identificar a imagem da posição sujeito locutor, mas também da posição sujeito 

interlocutor, assim como do objeto do discurso. Tudo isso consiste num jogo imaginário 

que preside a troca de palavras; ainda segundo a autora: 



58 

 

 

... Não são os sujeitos físicos nem os seus lugares empíricos como tal, isto 

é, como estão inscritos na sociedade, e que poderiam ser sociologicamente 

descritos, que funcionam no discurso, mas suas imagens que resultam de 

projeções. São essas projeções que permitem passar das situações 

empíricas – os lugares dos sujeitos - para as posições dos sujeitos do 

discurso (ORLANDI, 2010, p. 40). 
 

Os protagonistas do discurso, segundo Pêcheux, não apresentam apenas presença 

física; eles representam lugares determinados na estrutura da formação social que ocupam. 

E segundo o conceito de formação imaginária, é possível que o emissor, ao longo do 

processo discursivo, antecipe as representações do receptor e, nessa previsão do 

“imaginário” do outro, construa estratégias discursiva.        

De acordo com Pêcheux (1997a, p. 76), um discurso é sempre pronunciado a partir 

de condições de produção dadas: por exemplo, o deputado pertence a um partido político 

que participa do governo ou a um partido da oposição; é porta-voz de tal ou tal grupo que 

representa tal ou do tal interesse, ou então se encontra isolado etc. Estando, desse modo, 

situado no interior de uma “relação de forças” existentes entre os elementos antagonistas 

de um campo político dado: o que diz, o que anuncia, promete ou denuncia não tem o 

mesmo estatuto conforme o lugar que ele ocupa.  

Uma mesma declaração pode ser uma arma temível ou uma comédia ridícula, 

segundo a posição do orador e do que ele representa em relação ao que se diz: um discurso 

pode ser um ato político direto ou um gesto vazio. Consoante Pêcheux (1997a), as 

condições de produção do discurso englobam o contexto histórico social e ideológico, os 

interlocutores e as imagens pressupostas, e também, o lugar que os interlocutores ocupam 

na sociedade enquanto espaços de representação social. O texto, então, adquire significado 

a partir de suas condições sócio-históricas e não apenas por sua materialidade linguística. 

Assim como as condições de produção são cruciais para a construção dos sentidos, a 

ideologia assume um papel importante nos estudos referentes à linguagem.  Sob uma 

perspectiva histórica, pode-se afirmar, segundo Marilena Chauí (CHAUÍ, 1981, p. 23), que 

tal conceito teria sido criado pelo filósofo Destutt de Tracy em 1810 na obra “Elementos de 

ideologia”. Nascido como sinônimo da atividade científica, esse conceito buscava analisar a 

faculdade de pensar, tratando as ideias como fenômenos naturais que retratam a relação do 
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corpo humano, enquanto organismo vivo, com o meio ambiente. Tal conceito opunha-se à 

metafísica, à teologia e à psicologia e era vista como “ciência positiva do espírito”, tendo 

como característica o abandono ao rigor científico que outras ciências propunham como 

método. 

Ao longo da história, o termo ideologia ganhou diferentes sentidos, entre eles um no 

qual havia uma relação à tradição marxista. Nesse o fenômeno da ideologia é apresentado 

de um modo mais restrito e particular; compreendido como o mecanismo que leva ao 

encobrimento da realidade social, retirando as contradições que lhe são inerentes. Tal 

concepção de ideologia leva à existência de um discurso ideológico em particular, que ao 

utilizar-se de diversas estratégias, pode ser usado para legitimar o poder de uma classe 

social.                                   

Na Análise do Discurso a ideologia é o elemento determinante do sentido, ela está 

presente no interior do discurso e, ao mesmo tempo, reflete-se na exterioridade. Ela não 

pode ser vista como algo exterior ao discurso, mas sim como elemento constitutivo da 

prática discursiva; não é consciente, podendo ser entendida como efeito da relação entre 

sujeito e linguagem; pode desse modo, ser identificada com a formação discursiva que 

determina o sujeito. Nas palavras de Pêcheux: 

 
É a ideologia que fornece as evidências pelas quais “todo mundo sabe” o 

que é soldado um operário, um patrão, uma fábrica, uma greve, etc., 

evidências que fazem com que uma palavra ou um enunciado ‘queiram 

dizer o que realmente dizem’ e que mascaram, assim, sob a ‘transparência 

da linguagem’, aquilo que chamaremos o caráter material do sentido das 

palavras e dos enunciados (PÊCHEUX, 1997a, p. 160). 
  

Ainda segundo o autor (2009, p.146), “pode-se pensar que é a ideologia, através do 

hábito e do uso, que designa, ao mesmo tempo, o que é e o que deve ser”. Isso se dá muitas 

vezes por meio dos desvios linguisticamente marcados entre a constatação e a norma e que 

funcionam como um dispositivo de retomada do jogo.                       

Diante de tais concepções os fenômenos da linguagem podem ser compreendidos da 

seguinte maneira consoante Brandão: “não há um discurso ideológico, mas todos os 

discursos o são”, ou seja, todo discurso é atravessado pelas ideologias que norteiam as 

condições de produção, os emissores, receptores entre outros elementos. (BRANDÃO, 

2004, p. 30- grifo da autora)   
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Para Pêcheux (HENRY, 1997), ao lado das relações sociais, a ideologia é um 

processo que produz e mantém as diferenças necessárias ao funcionamento das relações 

sociais de produção em uma sociedade dividida em classes e, acima de tudo, a separação 

fundamental entre trabalhadores e não trabalhadores. Sendo assim, a ideologia tem como 

função fazer com que os agentes da produção reconheçam seu lugar nestas relações sociais 

de produção.    

No que diz respeitos às formações discursivas (doravante FD), essas consistem 

numa matriz de sentidos que regula o que pode e deve ser dito e também, o que não pode e 

não deve ser dito (COURTINE, 1994), atuando como um lugar de articulação entre a língua 

e o discurso. Para Pêcheux (1997b, p. 53), uma FD representa uma série de pontos de 

deriva possíveis, oferecendo lugar à interpretação; novos efeitos de sentido vão surgindo 

porque a FD da qual fazem parte não é uma nem homogênea, e os sentidos vão sendo 

determinados, não apenas pela materialidade linguística, como também pelas condições de 

produção. 

A definição de FD a partir de seu interdiscurso e, entre outras variadas formações 

discursivas, pode estabelecer tanto relações de conflito como de aliança. Ela consiste 

naquilo que diante de uma “formação ideológica dada, ou seja, a partir de uma posição 

dada numa conjuntura dada, determina o que pode e deve ser dito. Isso articulado sob a 

forma de uma arenga, de um sermão, de um panfleto entre outras formas”. (PÊCHEUX, 

1997b, p.53) 

          Os dois conceitos (formação discursiva e formação ideológica) são indissociáveis, as 

ideias e representações não existem fora dos quadros linguísticos. Logo, as formações 

ideológicas apenas existem nas FDs, essas, determinam o que pode e deve ser dito a partir 

de um dado lugar social. Uma das características de uma FD é ser marcada por 

regularidades. Por meio das regularidades que comparecem nas mesmas, tem-se os 

mecanismos que determinam o que pertence ou não a uma determinada formação 

discursiva, motivo pelo qual palavras semelhantes podem apresentar diferentes sentidos por 

se inscreverem em diferentes formações discursivas. Brandão (2004) afirma que tal fato 

permite compreender porque sujeitos, situados numa determinada conjuntura histórica, 

podem concordar ou discordar sobre o sentido dado a determinada palavra.  
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Tem-se então que um sujeito social constitui seu discurso de acordo com o lugar de 

onde fala o que faz com que assuma sua posição enunciativa de sujeito, vinculado a 

diferentes Formações Discursivas (FDs) que constituem em um dado momento sócio-

histórico. A Análise do Discurso não concebe o discurso sem que haja a presença de outros 

discursos, ou seja, não há um discurso neutro, único, original, assim como não existe 

discurso destituído de ideologia. É nela que o discurso adquire sua materialidade e atua 

como uma maneira de reproduzir as relações de produção existentes na sociedade. Para 

Pêcheux e Fuchs: 

 

A modalidade particular do funcionamento da instância ideológica quanto 

à reprodução das relações de produção consiste no que convencionou 

chamar interpelação, ou assujeitamento do sujeito como sujeito 

ideológico, de tal modo que cada um seja conduzido, sem dar conta, e 

tendo a impressão de estar exercendo sua própria vontade, a ocupar o seu 

lugar em uma ou outra das duas classes sociais antagonistas do modo de 

produção (PÊCHEUX; FUCHS, 1997, p.165-166- grifo dos autores). 

           

Assim, as FDs permitem que os sujeitos pertencentes a uma dada conjuntura 

histórica possam identificar-se ou não com determinados sentidos. Segundo Freda Indursky 

(2007), é impossível cristalizar uma FD, ou seja, tê-la como um conceito fechado, 

homogêneo, afinal ela é a entrada de novos saberes anteriormente alheios em outro 

momento. Pode um sujeito enunciador desidentificar-se com uma FD a fim de que possa 

inscrever-se em outra, o que a torna um lugar de contradições e tensões. 

Ao refletir sobre o conceito de FD devem ser consideradas também as formações 

ideológicas que comparecem junto às essas FDs no momento em que ambas estão 

diretamente ligados às posições de classes em embate umas com as outras na formação de 

um conjunto de atitudes e representações que não são nem individuais nem universais. Tais 

relações são mantidas pelo que Althusser denominou Aparelhos Ideológicos do Estado (A. 

I. E), nas quais as práticas associadas a lugares ou à relação que esses lugares podem 

estabelecer com as relações de classe são colocadas em jogo dentro de um dado momento 

histórico. O que significa que os discursos são atravessados por diferentes formações 

ideológicas, essas atuando como uma força em confronto com outras que comparecem na 

conjuntura ideológica característica. 
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Segundo Pêcheux (2009, p.146), o caráter material do sentido – mascarado por sua 

evidência transparente para o sujeito – consiste na sua dependência constitutiva daquilo que 

pode ser chamado de o todo complexo das formações ideológicas. Assim, podem ser 

especificadas duas teses: a primeira consiste em colocar que o “sentido literal do 

significante das palavras não existe nelas mesmas”, ou seja, em sua relação transparente 

com a literalidade do seu significante; mas ao contrário, “é determinada pelas posições 

ideológicas que estão em jogo no processo sócio histórico no qual as palavra ou expressões 

são produzidas, ou melhor, reproduzidas”; mudando de sentido de acordo as posições 

sustentadas por aqueles que as  empregam.  

E a segunda, na qual se acredita que toda FD dissimula pela transparência do 

sentido que nela se constitui sua dependência em relação ao “todo complexo com 

dominante” das FD, enredadas no complexo das formações imaginárias. Pode-se afirmar 

que o todo da FD é a dissimulação da transparência do sentido. A objetividade material 

dessa FD consiste no fato de que algo fala sempre antes e em outro lugar e de forma 

independente, ou seja, sob a dominação do complexo das formações ideológicas. 

(PÊCHEUX, 2009, p. 146)  

A palavra contém em si uma parte da visão de mundo que o vincula, essas visões 

representam os valores, as crenças e as condições de existência de um determinado grupo, 

segundo Harouche:  

 

Falar-se-á de formação ideológica para caracterizar um elemento 

(determinado aspecto da lutas nos aparelhos) susceptível de intervir como 

uma força confrontada com outras forças na conjuntura ideológica 

característica de uma formação social em um momento dado; cada 

formação ideológica constitui assim um conjunto complexo de atitudes e 

de representações que não são nem ‘individuais’ nem ‘universais’ mas se 

relacionam mais ou menos diretamente a posições de classe em conflito 

umas em relação às outras (HAROUCHE, 1971, p.102).  

  

As formações ideológicas junto às FDs, como já foi explicitado anteriormente, 

determinam “aquilo que pode e deve ser dito” (PÊCHEUX, 1997, p.160). Sendo as FDs  

um conjunto  que materializa determinada visão de mundo, definindo aquilo que pode e 

deve ser dito, considerando a posição ocupada em um determinado contexto sócio-

histórico. Para Pêcheux (2009, p. 149), 
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o funcionamento da Ideologia de um modo geral como interpelação dos 

indivíduos em sujeitos (mais especificamente em sujeitos do discurso) se 

realiza por meio do complexo das formações e fornece a cada sujeito sua 

realidade, enquanto sistema de evidências e de significações percebidas, 

aceitas e experimentadas. (PÊCHEUX, 2006, p. 49) 

 

Outro conceito que encontra uma nova concepção na Análise do Discurso é o 

sujeito, nessa disciplina a compreensão de sujeito difere daquele apresentado pela 

Linguística Clássica, na qual o mesmo encontra-se ora como idealizado, ora como falante. 

Para Fernandes, o sujeito idealizado é baseado na crença de que todos os falantes de uma 

determinada comunidade falam a mesma língua. O sujeito falante é empírico, sendo dotado 

da capacidade de aquisição da língua e pode utilizá-la de acordo com o contexto 

sociocultural onde vive. (FERNANDES, 2005, p. 35) 

Para a Análise do Discurso, o sujeito não consiste em um ser isolado e 

individualizado, mas discursivo, um ente social que interage com o meio em que vive. Os 

estudos em Análise do Discurso levam em conta o sujeito e sua história, considerando os 

processos e as condições de produção da linguagem, pela análise da relação entre a língua, 

seus falantes e as condições em que esse dizer foi produzido. Pêcheux afirma que é 

necessário examinar as propriedades discursivas da forma sujeito, do “Ego imaginário”, 

como sujeito do discurso. Para o autor: 

 

O sujeito se constitui pelo esquecimento daquilo que o determina. 

Podemos agora precisar que a interpelação do indivíduo em sujeito de seu 

discurso se efetua pela identificação (do sujeito) com a formação 

discursiva que o domina (isto é, na qual ele é constituído como sujeito): 

essa identificação, fundadora da unidade (imaginário) do sujeito, apóia-se 

no fato de que os elementos do interdiscurso sob sua dupla forma, descrita 

mais acima, enquanto pré-construído e processo de sustentação 

(PÊCHEUX, 2009, p. 150). 
 

 

Uma das características que constituem o sujeito da Análise do Discurso é o 

esquecimento: o mesmo esquece a causa que o determinou e ao discurso, o que o leva a 

acreditar que é a origem do mesmo. Na visão de Pêcheux, um processo de produção 

discursiva é concebido como uma máquina autodeterminada e fechada sobre ela mesma, 

isso de tal maneira que os sujeitos como produtores de seus discursos acreditam que 
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“utilizam” seus discursos quando na realidade são “servos” assujeitados, sendo apenas 

suportes desses discursos. (PÊCHEUX, 1997, p. 307). O sujeito da Análise do Discurso não 

decide sobre os sentidos e tem a ilusão de que seja de outra forma. 

A expressão “esquecimento” não está indicando perda de algo que era do 

conhecimento, como quando se diz perder a memória, ou algo semelhante, mas sim o 

encobrimento da causa do sujeito no próprio interior de seu efeito. Os esquecimentos 

postulados por Pêcheux foram divididos da seguinte forma: o esquecimento número um e 

número dois. O primeiro diz respeito ao fato de que tanto o sujeito quanto o sentido devem 

fazer parte de uma FD. Segundo Orlandi (2010, p. 35), esse esquecimento pode ser 

chamado de “ideológico”: ele é da instância do inconsciente e resulta do modo pelo qual o 

sujeito é afetado pela ideologia. Esse esquecimento reflete o sonho adâmico no qual o 

sujeito tem a ilusão inicial absoluta da linguagem, ele pensa ser o primeiro homem, dizendo 

as primeiras palavras que significam exatamente e apenas o que ele deseja que elas 

signifiquem, quando, na verdade, tanto o sentido quanto o sujeito se determinam 

mutuamente numa dada posição ocupada pelo simbólico. 

O segundo esquecimento é da ordem da enunciação. Nele, os discursos são sempre 

em relação a, ou seja, em relação aos sujeitos, às condições de produção, às formações 

discursivas. Produz-se a ilusão da realidade do pensamento; que para Orlandi (2010, p. 35), 

denomina-se “ilusão referencial”. Isso leva o sujeito acreditar que há uma relação direta 

entre a linguagem, o pensamento e o mundo, leva-o a crer na existência de uma relação 

direta entre esses três elementos. O que faz com que ele defenda que o que se diz só pode 

ser dito com aquelas palavras e não com outras; estabelecendo uma relação “natural” entre 

palavra e coisa. Há um todo “já-dito” de uma determinada posição discursiva que 

comparece ao sujeito como óbvio, como se o sentido fosse único, literal. Porém, não existe 

literalidade, há sempre outras maneiras de dizer.  

Cabe também fazer menção ao termo introduzido por Louis Althusser, ao citar a 

expressão forma-sujeito (Pêcheux, 2009). Segundo o criador da expressão, todo indivíduo 

humano, isto é, social, só pode ser agente de uma prática caso revista-se da forma sujeito. A 

“forma sujeito” de fato é a forma de existência histórica de qualquer indivíduo, agente de 

práticas sociais. No momento em que não é possível pensar no sujeito como origem de seu 
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dizer, estabelece-se o “teatro da consciência”, no qual ele é interpelado em sujeito pela 

ideologia, o que resulta na forma sujeito histórica (PÊCHEUX, 2009, p. 150). 

Assim, pode-se perceber, nas palavras de Ferreira (2007, p. 44), que o sujeito do 

discurso vai então colocar-se “estratégica e perigosamente entre o sujeito da ideologia (pela 

noção de assujeitamento) e o sujeito da psicanálise (pela noção de inconsciente), ambos 

constituídos e revestidos materialmente pela linguagem”. É possível perceber que o sujeito 

da Análise do Discurso não é apenas o sujeito ideológico marxista-althusseriano, nem 

somente o sujeito do inconsciente freudo-lacaniano, tampouco não é apropriado afirmar que 

esse sujeito é o papel de intervenção da linguagem, na perspectiva da materialidade 

linguística e histórica que essa ciência lhe atribui. Ele é um efeito das práticas discursivas 

em que se insere, sendo construído pela sua existência social, tendo como uma de suas 

características a incompletude quando o mesmo busca por sua identidade. 

Para que seja possível analisar os sentidos presentes nos discursos da revista Nova 

sobre a mulher será necessário refletir sobre a noção de memória dentro do quadro teórica 

da Análise do Discurso. Nos estudos dessa disciplina, esse conceito assume um papel de 

suma importância por relacionar-se aos funcionamentos discursivos e materializar-se nos 

discursos. Pêcheux defende:  

 

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

acontecimento a ler, vem estabelecer os ‘implícitos’ (quer dizer, mais 

tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, 

discursos-tranversos, etc) e que sua leitura necessita: a condição legível 

em  relação ao próprio legível (PÊCHEUX in ACHARD, 1999, p. 52). 

 

       A memória assume um papel de suma importância nos estudos em Análise do 

Discurso, por sua vez, tem suas características, quando pensada em relação ao discurso. Ela 

pode ser definida como aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente. Em 

outras palavras, é o que pode ser chamado de memória discursiva: “o saber discursivo que 

torna possível todo dizer e que retorna sob a forma do preconstruído, o já dito que está na 

base do dizível”. (ORLANDI, 2005, p. 31) Ao se deparar com um determinado discurso, no 

caso dessa pesquisa, o discurso da revista Nova sobre as mulheres faz-se menção a outros 

discursos. Outros dizeres emergem para que se construa um determinado sentido sobre um 

discurso. 
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         A memória, para Pêcheux (1999), é um espaço de desdobramentos, réplicas, 

polêmicas e contra-discursos, sendo então, a marca do real histórico. A memória discursiva 

é uma remissão necessária “ao outro exterior”, aquele que permite que toda formulação 

traga a contradição como causa do fato de que nenhuma memória pode ser considerada um 

frasco sem exterior discursivamente desconcentra-se arquivo e memória buscando trabalhar 

suas articulações conflitantes e originárias na constituição dos “efeitos de sentido”. Estes 

entendidos, no discurso, como sendo o sentido história. 

           Além da questão da memória, é necessário salientar o conceito de Formação 

imaginária. Para Pêcheux (1999), dentro de uma determinada formação discursiva, A e B 

designam lugares determinados na estrutura de uma formação social, lugares dos quais a 

sociologia pode descrever o feixe de traços objetivos característicos, desse modo, no 

interior de uma esfera de da produção econômica, lugares “do patrão” (diretor, chefe de 

uma empresa, etc), do funcionário de repartição, do contramestre, do operário, são 

marcados por propriedades diferenciais determináveis.  

Ao analisar sequências discursivas retiradas de reportagens da revista Nova em dois 

períodos específicos, é possível perceber o funcionamento de outros dizeres na construção 

dos sentidos nos discursos sobre a mulher. Esses discursos foram sendo formulados a partir 

de uma memória e do esquecimento de outros discursos, é no confronto entre diferentes 

sentidos que tais discursos vão sendo construídos. Desse modo, a memória é composta por 

meio de uma trama de formulações atualizadas e reatualizadas continuamente, essas levam 

às mais diversas FDs e marcam, também, o encontro entre um “passado” e um “presente” 

da sequência considerada, no caso desse trabalho, as reportagens da revista Nova.  

À luz de Orlandi (2010), a memória pode ser pensada através do discurso: ela é 

pensada, desse modo, como interdiscurso, ou seja, aquilo que fala antes, em outro lugar, 

independentemente. Isto também pode ser chamado de memória discursiva, ela possibilita 

todo dizer retorna na forma de pré-construído. Segundo a autora: O já-dito que está na base 

do dizível, sustentando cada tomada de palavra. O interdiscurso disponibiliza dizeres que 

afetam o modo como o sujeito significa em cada situação discursiva dada.  (ORLANDI, 

2010, p.31) 
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No caso do corpus em questão, os discursos proferidos na revista Nova sobre a 

mulher remetem a outros discursos, a uma memória discursiva sobre a mulher. Ao falar 

sobre sexo, maternidade, carreira entre outras questões emergem de outros lugares  outros 

dizeres já constituídos sobre as mulheres. 

A memória pressupõe também a presença histórica do enunciado no interior de 

práticas discursivas reguladas por aparelhos ideológicos (COURTINE, 1981). Existe 

sempre o encontro de uma memória com uma atualidade, e é nesse ponto que se constitui o 

efeito de memória, efeito este que, sendo “fortemente lacunar” (INDURSKY, 2003, p. 

103), permite que ocorram os deslizamentos de sentidos, a deriva, enfim, a transformação, a 

ressignificação. 

Segundo Mariani (1996), a memória discursiva faz parte de um processo histórico 

resultante de uma disputa de interpretações para os acontecimentos presentes ou já 

ocorridos. Assim, os dizeres presentes nas sequências discursivas analisadas neste trabalho 

representam o produto desse processo histórico no qual, vários discursos foram sendo 

construídos sobre a mulher. 

A memória discursiva vai atuar segundo Pêcheux (1999), de forma que os 

enunciados produzidos em um dado momento histórico podem ser atualizados em um novo 

discurso ou rejeitados mais tarde em diferentes contextos discursivos. Com a memória 

discursiva, os enunciados pré-construídos podem ser operados na FD de cada sujeito no 

momento em que esse produz seus novos discursos, estabelecendo relações como o 

interdiscurso. Esse, segundo Orlandi (2010), colocaria a disposição do sujeito dizeres que 

afetam diretamente o modo como o mesmo significa o dizer em uma determinada situação 

discursiva . 

Ainda sob a visão da autora, pode-se inferir que a existência de um já-dito que 

sustenta a possibilidade mesma de todo um dizer é essencial para a compreensão do 

funcionamento do discurso, a maneira como o mesmo se relaciona com o sujeito e com a 

ideologia. Por meio da observação do interdiscurso, pode-se relacionar o discurso a toda 

uma família de dizeres, “a uma memória, e a identificá-lo em sua historicidade, em sua 

significância, mostrando seus compromissos políticos e ideológicos”. (ORLANDI, 2010, 

p.32) 
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Assim, pode-se afirmar que o interdiscurso seria todo o grupo de formulações feitas 

e já esquecidas que determina de maneira direta o que é dito pelos indivíduos. Para que os 

enunciados tenham sentido é necessário que eles já façam sentido, que em algum momento 

essas palavras já tenham sido proferidas e sobre elas que tenham sido construídos 

significados, tal relação constitui o efeito do interdiscurso. 

A Análise do Discurso propõe a construção de relações que busquem levar em 

consideração esses efeitos e demonstrar a relação com esse “saber” que, segundo Orlandi 

(2010), não é aprendido nem ensinado, todavia, produz efeitos. Esse gesto de leitura 

discursiva proposto por essa teoria consiste em considerar o que é dito em um discurso e o 

que é dito em outro, o que é dito de uma determinada maneira e o que é dito de outra, 

buscando sempre escutar o não-dito no que é dito, coexiste nesse caso uma ausência 

essencial à construção de sentido.   

Ainda segundo as palavras de Orlandi (2010), pode-se afirmar que embora haja uma 

particularidade na maneira como a língua e a história afeta os indivíduos, esses ao nascerem 

já encontram os discursos em processo e são inseridos nos mesmos. Os sujeitos não são 

origem de seus discursos, eles, os discursos apenas se materializam por meio desses 

indivíduos. O esquecimento faz parte desse processo estruturando-o, atuando na 

constituição dos sujeitos e dos sentidos. É necessário que o sujeito esqueça que já foi dito a 

fim de se identificar com o que diz, constituindo-se assim em sujeito. 

Partindo do conceito de memória e suas aplicações na perspectiva desta dissertação 

há de se observar os procedimentos e mecanismos que levam a constituição de 

determinados sentidos e de sujeitos. Logo, deve-se analisar também a questão da paráfrase 

e da polissemia enquanto pensa-se discursivamente a linguagem. Segundo Orlandi (2010, 

p.36) pode-se considerar que: “todo funcionamento da linguagem assenta-se na tensão entre 

os processos parafrásticos e polissêmicos. Os processos parafrásticos são aqueles em pelos 

quais em todo o dizer há sempre algo que se mantém, isto é, o dizível, a memória.”  

Portanto, a paráfrase representa uma volta, um retorno aos mesmos espaços do 

dizer. Diferentes formulações são produzidas sobre um mesmo dizer já solidificado. No 

caso desta dissertação, nos diversos sentidos e formações imaginárias construídas nos 

discursos sobre a mulher na revista Nova atual pode-se encontrar paráfrases, dizeres já 



69 

 

cristalizados sobre a mulher e presentes em suas páginas desde o lançamento da revista e 

que permanecem nos exemplares atuais. Cabe destacar que a paráfrase encontra-se no 

campo de estabilização, ou seja, não há modificação nos dizeres, como pode se percebido 

na SD a seguir: 

 

SD 7 

 

Por que (sniff...) ele não telefonou? (Revista Nova n° 3 dezembro, 1973, p.50) 

 

SD 8 

 

Por que ele não ligou? (Revista Nova n.4 abril, 2012, p.160-164) 

            

As SDs 7 e 8 consistem em títulos de artigos da revista Nova, ao observar a data dos 

mesmos pode-se perceber que embora elas tenham sido publicadas em períodos diferentes, 

o tema delas assim como a abordagem é o mesmo. Além da questão do trajeto temático 

(conceito que será trabalhado na próxima seção desta pesquisa), há uma estabilização dos 

discursos, tanto a mulher de Nova de 1973 quanto a de 2012 teriam os mesmos conflitos: 

por que o homem com que se relacionou não ligou após o encontro.  

Já a polissemia consiste no deslocamento, em uma ruptura no processo de 

significação, trabalhando com o equívoco. Segundo Orlandi (2010):  

 

...essas duas forças que trabalham continuamente o dizer, de tal modo que 

todo discurso se faz nessa tensão entre: entre o mesmo e o diferente. Se toda 

vez que falamos, ao tomar a palavra, produzimos uma mexida na rede de 

filiação dos sentidos, no entanto, falamos com palavras já ditas. E nesse 

jogo entre paráfrase e polissemia, entre o mesmo e o diferente, entre o já-

dito e o se dizer que os sujeitos e os sentidos se movimentam, fazem seus 

percursos, (se) significam. (ORLANDI, 2010, p.37) 

 

Assim, pode-se afirmar que ao mesmo tempo em que os discursos retomam dizeres 

já sedimentados, eles também assumem novos sentidos de acordo com as diferentes 

filiações assumidas pelas redes de sentidos. Há um trabalho contínuo, um movimento 

constante do simbólico e da história. No caso dessa pesquisa, os dizeres sobre a mulher ao 

mesmo tempo em que permanecem estabilizados dentro de determinados eixos temáticos, 

também sofrem rupturas diante das transformações já ocorridas em relação às mulheres, 
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como algumas mudanças nas questões referentes às questões sexuais e no campo do 

trabalho como se pode inferir nas sequências a seguir: 

 

SD 9 

“Muita gente trabalha, mas nem pensa em carreira. Você decidiu trabalhar para fazer 

carreira e começa amanhã. Vai entrar no escritório pensando nisso. Vai aprender a ser uma 

pessoa muito importante: você mesma daqui a alguns anos...” (REVISTA NOVA n°1 

outubro, 1973, p.40) 

 

SD 10 

 

No jogo da carreira, quem dita as regras é você. Ensaie a estratégia que vai fazer seu valor 

de mercado subir. Nessa partida pelo sucesso sua mão veio muito boa. (REVISTA NOVA 

n° 6 junho, 2011, p.127) 
 

SD 11 

 

Só de se imaginar na cadeira de presidente seus olhos brilham? O gene da liderança deve 

estar no seu DNA. Veja se você já está pronta para ocupar a maior mesa do escritório – ou 

para se livrar do crachá e, finalmente, abrir sua própria mesa. (REVISTA NOVA n° 8 

agosto, 2012, p.137) 
 

Com a leitura das SDs apresentadas (9,10 e 11), pode-se inferir que a posição do 

sujeito-mulher sofreu uma modificação, aquela que antes estava entrando no mercado de 

trabalho, agora já se encontra nele e luta por sucesso e ascensão. Houve uma “mexida” na 

rede de filiações dos sentidos diante das transformações nas condições de produção 

ocorridas. Segundo Orlandi (2010), pode-se afirmar que: 

 

... a incompletude é a condição da linguagem: nem os sujeitos nem os 

sentidos, logo, nem o discurso, já estão prontos e acabado. Eles estão 

sempre se fazendo, havendo um trabalho contínuo, um movimento 

constante do simbólico e da história. É condição de existência dos sujeitos e 

dos sentidos: constituírem-se na relação tensa entre paráfrase e polissemia. 

(ORLANDI, 2010, p. 37) 

 

Diante dos dispositivos teórico-metodológicos da análise do discurso apresentados 

nessa seção pretende-se refletir sobre o funcionamento do processo discursivo em 

reportagens e artigos da revista Nova em dois períodos determinados. Considerando, 

segundo Orlandi (2010, p.62), que “todo discurso se estabelece em relação com um anterior 
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e aponta para outro” - no caso desse trabalho o discurso da revista Nova em 1973 (o ontem) 

e nos anos de 2010 a 2012 (o hoje). E que  não existe um discurso fechado em si mesmo, 

todavia,  um processo discursivo do qual podem ser recortadas e analisadas estados 

diferentes; busca-se compreender como os discursos funcionam produzindo efeitos de 

sentido.  

Levando em consideração todas as questões apresentadas nessa seção e o objetivo 

central desta pesquisa, tem-se a seguir uma breve contextualização da chegada da revista 

Nova no Brasil e as condições de produção em que isso ocorreu para que diante desse 

quadro sejam feitas as análises dos recortes do corpus. Afinal, a análise, consoante Orlandi 

(2010, p. 64), é um processo que tem início pela própria constituição do corpus e que se 

organiza em face à natureza do material e à pergunta que o organiza. O que faz com que 

teoria e corpus devam interagir a todo o momento para “reger” a interação entre o analista, 

seu objeto, com os sentidos, com ele mesmo, com a interpretação.  
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4.  OS DISCURSOS SOBRE A MULHER NA REVISTA NOVA 

          

Dentro da perspectiva teórica aqui assumida é impossível analisar a trajetória das 

revistas femininas sem refletir acerca das condições de produção que nortearam a 

construção dos seus discursos sobre a mulher em um contexto sócio histórico. 

Na década de 1970, o Brasil vivia sob a égide do regime militar. Dentre as 

características desse período, encontra-se a censura que atuava em diversas áreas, 

controlando qualquer forma de expressão que contrariasse as ideias e os valores defendidos 

pelo governo. As manifestações populares ou tudo que pudesse denotar alguma crítica ao 

regime eram tolhidas. A consolidação do capitalismo ocorria paralelamente, com o apoio 

dos militares aos investimentos estrangeiros feitos no país. 

O movimento feminista ganhava novos objetivos, afinal muitos deles já tinham sido 

alcançadas como o voto, mais autonomia nas relações de trabalho, questões relacionadas à 

educação, entre outras conquistas. As mudanças ocorridas proporcionaram uma abertura 

maior no mercado de trabalho, a criação de novos hábitos de consumo e de mudanças nos 

lugares atribuídos à mulher nesta formação social. A luta dos movimentos feministas a 

partir desse momento consistia numa mudança de mentalidade: era necessário ir contra a 

mentalidade tradicional, que ainda mantinha mulheres em condição de submissão, limitada 

aos afazeres domésticos e aos cuidados com os filhos. 

Nesse período, as revistas femininas atuavam como grandes incentivadoras desses 

valores tidos como modernos. Segundo Herbele (2004), os estudos sobre revistas femininas 

apresentam as contradições presentes em seus discursos, que ora incentivam e apóiam 

atitudes progressistas por parte das mulheres, ora sugerem limitações e penalidades para 

aquelas que não seguissem as regras da sociedade. 

No decorrer dessas mudanças, surge em outubro de 1973 a Revista Nova. 

Inicialmente, com um viés feminista, a revista apresenta-se como uma incentivadora das 

mulheres na luta por mais liberdade, principalmente em relação às questões sexuais e 

emocionais. A Editora Abril foi extremamente hábil ao detectar a demanda no mercado e, 

para suprir as novas necessidades desse, assinou um acordo com a Hearst Corporation a 

fim de lançar a bem sucedida fórmula da Cosmopolitan no Brasil. Seu novo produto, a 
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revista Nova, estaria endereçado a mulheres que já não eram mais adolescentes, ou seja, 

não se enquadravam no perfil da leitora de Capricho – a revista da Gatinha; e também não 

eram donas de casa – como as leitoras da revista Cláudia, mas sim mulheres adultas, 

solteiras, com interesses na carreira, que não têm como foco os afazeres domésticos, mas 

sim a liberdade sexual e econômica. (SCALZO, 2009) 

As posições sujeitos sugeridas às leitoras dessas publicações, construídas a partir de 

diferentes áreas (questões referentes à estética, psicologia, carreira, entre outras), atuam 

como lugares de formação de saberes sobre o que é ser mulher e os diferentes lugares 

ocupados pelas mulheres naquela formação social, que atualizam as imagens já construídas 

sobre a mulher. 

Dentre as características marcantes desse período destacam-se o movimento de 

expansão da classe média e do mercado interno de bens de consumo duráveis. 

Paralelamente, sob influência dos movimentos de 1968, existiu uma convergência de forças 

que permitiram a liberação econômica e sexual feminina, o que fez com que as mulheres se 

tornassem um público consumidor cobiçado. 

A imprensa destinada ao público feminino teve um grande crescimento durante as 

décadas de 1960 e 1970. Na primeira metade do século XX, essas revistas eram o lugar no 

qual compareceriam as reivindicações por mais espaço e por maior reconhecimento. Os 

movimentos feministas representavam uma grande força na luta em prol dos direitos das 

mulheres, e questões referentes à identidade de gênero ganharam espaço na pauta das 

reivindicações feministas. 

A década de 1970 foi marcada em especial pelo aparecimento do sexo na imprensa 

brasileira, esse sendo, muitas vezes, associado ao consumo. A censura que vinha 

controlando as atividades da imprensa dos anos 50 até meados da década de 1970, tanto por 

parte das próprias editoras quanto por parte do governo, fez com que o tratamento das 

questões de cunho sexual tivesse um avanço muito lento. Afinal, não era permitido nomear 

as partes do aparelho genital feminino, nem mesmo pelos nomes científicos, podia-se 

apenas descrevê-las (BUITONI, 2009).  

Segundo Buitoni (1986), não apenas a descrição dessa parte do corpo feminino era 

proibida, como também quaisquer ilustrações, ainda que esquemáticas, eram praticamente 
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vedadas. Assim, o surgimento de revistas como a Playboy (1975) – direcionada ao público 

masculino – e da Revista Nova (1973) possibilitou o rompimento de algumas barreiras. 

No caso da revista Nova, o tema “sexo” tornou-se o principal assunto das 

reportagens, em alguns momentos de forma mais intensa, em outros de maneira mais 

leviana, de modo geral todas as páginas exalavam sexo. Desde o surgimento, as publicações 

voltadas para o público feminino atuam como manuais a serem utilizados pelas leitoras em 

seu cotidiano. Inicialmente esses abordavam assuntos relacionados aos afazeres 

domésticos, a educação dos filhos e cuidados com o lar. Em seguida, começam as 

fotonovelas e revistas direcionadas a alguns acontecimentos sociais, porém, nada que 

trabalhasse a sexualidade de forma tão intensa.  

Nesse período, o sexo aliado ao consumo preenche as páginas das revistas 

femininas, mais especificamente, de uma delas, a revista Nova, que tem logo em seu 

primeiro exemplar a palavra orgasmo na capa em letras garrafais. 

A revista Nova já era publicada em vários países do ocidente e até no Japão, em 

meio a uma série de transformações sociais. No Brasil, Cosmopolitan chama-se Nova, ou 

melhor, Nova/Cosmopolitan. Embora a palavra Cosmopolitan esteja presente na capa, no 

título da mesma, ela não foi incorporada à identidade da revista junto ao público brasileiro, 

desse modo, ao longo dessa pesquisa também vem sendo adotado apenas nome Nova. A 

revista é distribuída em todo o Brasil pela Dinap S. A., Distribuidora Nacional de 

publicações, com sede em São Paulo/SP, e integra o Núcleo Comportamento da Editora 

Abril S. A, voltada para o público feminino, solteiro, com idade entre 20 e 35 anos. 

(BAPTISTA; ABREU, 2010). 

Há uma renovação no aspecto ideológico neste tipo de tipo de publicação; elas 

assemelham-se cada dia mais a catálogos de compras, e a informação não é o seu principal 

objetivo. A filosofia da Nova foi aos poucos se adaptando às brasileiras e ganhando 

características culturais, concentrando-se na ideia de que a leitora precisa sentir-se capaz, 

sedutora, independente e livre para fazer o que quiser de sua vida. Os debates sobre 

sexualidade feminina foram (e continuam sendo) o eixo central da revista. As reportagens 

sobre sexo diferenciavam-se das publicadas até então na imprensa feminina, tanto em 

relação ao teor quanto em relação à profundidade com que os temas eram trabalhados. 
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Nova veio de forma a atender e representar o imaginário de um novo público que se 

formava; mulheres urbanas, de classe média que estudam e trabalham fora e não são tão 

preocupadas com os afazeres domésticos. Assuntos como casa e criação de filhos, que até 

então eram predominantes nas revistas femininas, são exceções em Nova. Segundo Buitoni: 

 

O produto mais original no que se refere a destinação foi Nova, (...) até 

então, as revistas eram dirigidas às donas de casa, ou à moça jovem – de 

um lado Desfile e Cláudia, de outro Capricho, Sétimo Céu etc. Nova seria 

para a mulher adulta, casada ou não, com muitas preocupações sobre 

sexo. Uma mulher mais “liberada”, que não pensa em casamento, 

necessariamente. É uma revista com uma linha mais “feminista”, por 

veicular uma ideologia voltada para mulher como ponto principal, só que 

ainda dentro de uma perspectiva totalmente consumista, exacerbada com 

doses de sofisticação. A princípio parece ser uma publicação que defende 

a mulher; mas, no fundo, serve mais para promover a integração na 

sociedade de consumo (BUITONI, 2009, p. 116). 

        

Os conteúdos abordados na revista em questão podem ser identificados em seções 

como o horóscopo, testes de personalidade e inúmeras cartilhas que vão desde como 

arrumar seu armário até como atingir o orgasmo ou como superar a ex-namorada dele na 

cama, dentre outras. Ela atualmente possui em média oito seções fixas que organizam seu 

conteúdo mensal, que se divide em: (1) Capa, que apresenta os assuntos veiculados na capa 

da edição; (2) Amor e Sexo, seção que destaca temas voltados para histórias de amor, testes 

para a leitora fazer e verificar sua postura em relação aos temas específicos, experiências 

sexuais relatadas por leitoras à revista, atitudes femininas bem aceitas pelos homens, 

colunas assinadas e o “manual do homem”.  

Além das seções destinadas à (3) Beleza e Saúde, enfatizando questões referentes à 

alimentação (atualmente o tema “dieta” é o mais trabalhado), ela apresenta assuntos 

referentes ao relacionamento familiar, estresse, exercícios físicos, cirurgia plástica e 

reportagens sobre beleza. Estão presentes também depoimentos de leitoras e personalidades 

contando suas histórias de vida e relatos de autoajuda, que tomam cada dia mais páginas 

nas edições atuais. Nas revistas mais recentes, encontra-se também a seção (4) Vida e 

trabalho – Dr. Gaudêncio explica, na qual um psicólogo (homem) aconselha leitoras sobre 

diversos assuntos. Além do consultor de carreira (homem), dando dicas sobre emprego e 

comportamento. 
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Na seção (5) É Quente é Nova, as tendências da moda nacional e internacional são 

apresentadas, peças de diversas marcas são mostradas com o preço e local onde podem ser 

encontradas. No espaço (6) Gente Famosa, uma personalidade é entrevistada (geralmente a 

mesma mulher que ilustra a capa da revista), na seção (7)Mais, são encontrados contatos, as 

fotos de um modelo (homem) em poses sensuais e  por último o (8)Horóscopo, com as 

previsões para os signos das leitoras.  

A revista Nova é publicada mensalmente e traz, geralmente, uma mulher brasileira 

estampada em sua capa. Essa mulher acaba por formar um “imaginário da mulher 

brasileira” da atualidade. (BAPTISTA e ABREU, 2010, p. 27) 

Desde seu exemplar inicial as reportagens sobre sexo são sempre destaque na 

revista, sendo um dos objetivos da mesma naquele período defender a importância do 

prazer sexual feminino. Isso pode ser percebido pelo destaque dado à reportagem de capa 

em seu primeiro exemplar “Toda mulher pode sentir prazer no amor, você também” 

(Revista Nova n.1, 1973 - capa). Segundo Hollenbach (2005, p. 78), “hoje o foco não está 

mais na importância da liberação, mas na intensificação do prazer”. A mulher de Nova é 

um “produto” da diluição de valores, há uma busca desesperada por um relacionamento 

amoroso, e a idealização de uma super esposa\namorada, super profissional, “super parceira 

sexual”, tudo isso estando “em dia” com a beleza. 

O corpus que forma essa dissertação consiste em recortes de reportagens da revista 

Nova com circulação em dois períodos: exemplares do ano do lançamento, 1973 (outubro a 

dezembro) e exemplares dos anos de 2010 a 2012. As primeiras análises consistem em 

recortes do exemplar número 1, porém serão analisadas ao todo seis reportagens ao longo 

da dissertação, que foram selecionadas nos dois períodos escolhidos, tendo como critério a 

similaridade temática dos textos, definidas a partir da noção de trajeto temático que será 

explicitada mais adiante. Segue-se um trajeto temático e através dele os recortes para 

análise foram sendo selecionados. 

Tabela 1 

Reportagens analisadas na revista de 1973: Reportagens analisadas nas revistas de 2010 a 

2012: 
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1) Homens de segunda mão: um guia 

completo para adquirir um. (REVISTA 

NOVA n°1 outubro, 1973, p.51-53) 

1) Homem dose controlada (REVISTA NOVA 

n°467 agosto, 2012, p.112-114) 

 

2) Casamento sim, filhos não. (REVISTA 

NOVA n°3 dezembro, 1973, p.38 

2) Estou decidida a não ter filhos. (REVISTA 

NOVA n°7 julho, 2011, p.72) 

3) Amanhã você  começa a trabalhar. Pra 

quê? (REVISTA NOVA n°2 novembro, 

1973, p.40) 

3) Garota de ouro (REVISTA NOVA n°9 

setembro, 2012, p.171-175) 

 

 

Foi possível identificar ao longo da leitura dos exemplares antigos, toda a euforia 

que norteou o lançamento da revista, assim como a preocupação para que o discurso dela 

chegasse até as leitoras. Porém, as Formações Discursivas que atravessavam e ainda 

encontram-se presentes nas reportagens atuais demonstram discursos repletos de 

contradições e principalmente a perpetuação do discurso de dominação masculina que 

prega o assujeitamento da mulher à condição de “objeto sexual”.  

A próxima SD a ser analisada foi recortada da seção na qual o editor chefe 

Alexandre Porro apresenta a revista às leitoras. Ele fala das dificuldades para que a revista 

pudesse ser lançada, tendo ele recebido várias cartas e ouvido diversos comentários sobre a 

revista. Dentre eles, um que retrata a visão tida por alguns indivíduos sobre a mulher 

brasileira. 

 

SD 12 

“Soube que está para sair uma revista do movimento de libertação da mulher brasileira. Por 

quê? Aqui, a mulher, graças a Deus, não quer saber de libertação...” (REVISTA NOVA 

n°1, 1973, p. 4 – grifo meu). 

 

É possível notar na SD 12 as condições de produção que cercaram o lançamento do 

primeiro exemplar brasileiro da Revista Nova. Embora a mulher daquele período já tivesse 

alcançado uma série de vitórias, como o voto, além de atuar em áreas antes permitidas 

apenas aos homens, ainda vigorava a imagem de uma mulher totalmente alheia aos 
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acontecimentos sociais. Considerando o fato de que os sentidos se constituem no lugar 

material onde se realizam esses efeitos de sentido (PÊCHEUX, 1997, p. 172), ao afirmar 

que “a mulher brasileira não quer saber de libertação”, tem-se a presença da formação 

imaginária de um homem sobre a mulher brasileira – uma mulher acomodada, submissa e 

conformada com os papéis atribuídos a ela pela formação social. Há também um “alívio” 

por parte do enunciador, manifestado pela expressão “Graças a Deus”. O indivíduo 

“agradece” – “Graças a Deus” pelo fato das mulheres brasileiras, segundo ele, “não 

quererem se libertar”. Emerge nessa Formação Discursiva o discurso do homem 

dominador, que tem a mulher sob o seu domínio, posição da qual ela não desejaria sair.  

Na mesma página, Alexandre destaca uma conversa que teve em uma reunião de 

amigos em que um deles teria feito o seguinte comentário: 

 

SD 13 

“Sua revista vai publicar muitos artigos compridos, não é? Cuidado: a mulher brasileira 

não lê. Ela só folheia revistas quando vai ao cabeleireiro.” (REVISTA NOVA n°1, 1973, 

p. 4, grifo meu). 

 

Pode-se perceber a formação imaginária, ou seja, o lugar atribuído pelo enunciador 

à mulher brasileira na SD 13. Nela, as brasileiras seriam fúteis e sem hábitos de leitura, 

como marcam as expressões: “a mulher brasileira não lê” e “só folheia revistas quando vai 

ao cabeleireiro”. Novamente tem-se um discurso machista e preconceituoso que constrói 

uma imagem da mulher como um ser alheio aos fatos sociais, superficial e alienada.  

A fim de combater os questionamentos, o editor chefe da revista Nova afirma que o 

objetivo da publicação é: 

 

SD 14 

“oferecer à mulher brasileira uma companheira útil e atualizada para permitir-lhe o 

ingresso no fechadíssimo clube das cabeças que pensam, julgam e decidem. Até ontem 

ele estava reservado aos homens, e somente eles. Hoje com a NOVA, estamos 

pretendendo fornecer-lhes a chave deste clube...” (REVISTA NOVA n°1, 1973, p. 4 – 

grifo meu). 
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Pode-se reconhecer no comentário do editor uma contradição entre a proposta 

apresentada pela revista e os efeitos de sentido de que se constituem no fio do discurso. 

Reconhece-se nela o funcionamento da paráfrase na retomada de uma série de enunciados 

que aparecem em outros discursos, que reafirmam a inferioridade das mulheres. Ao 

aparentemente combater os dizeres materializados nas sequências anteriores, Alexandre 

deixa transparecer a contradição entre o discurso de libertação que a revista diz defender, e 

os sentidos que realmente comparecem em suas páginas. 

Ao afirmar que a revista pretende “permitir o ingresso das mulheres no 

fechadíssimo clube das mentes que pensam, julgam e decidem”, ele compartilha de uma 

Formação Discursiva que tem os homens como “dominadores” e “donos da verdade”. 

Apenas eles seriam dotados de capacidade intelectual decisiva, enquanto as mulheres 

seriam passivas e incapazes de exercer qualquer atitude que exigisse maior empenho 

cognitivo. A revista seria a “porta” que mostraria esse novo mundo para as mulheres, 

tirando-as da “escuridão” na qual essas teriam vivido antes do lançamento da mesma. E não 

coincidentemente, a chave que abre essa porta está nas mãos de um homem, que 

solidariamente as oferece por meio da revista às mulheres. 

Cabe ressaltar também uma característica que já comparecia ao longo da história 

das revistas femininas e permanece em Nova por um período de sua história. Embora seja 

uma publicação direcionada às mulheres, um homem é o responsável pela edição. Assim 

como é possível encontrar vários textos para as leitoras escritos por homens, o que 

permanece ainda nas edições atuais, como nas seções sobre carreira, moda, saúde, beleza 

entre outras já mencionadas. Não apenas isso, a revista é voltada para mulheres, porém, o 

tema central são os homens e como agradá-los: seja na cozinha, na maneira de vestir-se, 

maquiar-se, comportar-se e principalmente por meio do sexo. 

A sexualidade foi um dos principais eixos temáticos da publicação em análise, 

assunto esse que desde o lançamento foi o diferencial da publicação em relação às outras já 

existentes, e reporta às diversas maneiras de uma mulher agradar, conquistar, seduzir e 

principalmente manter um parceiro pelo prazer sexual. O discurso sobre a mulher proferido 

pela revista Nova é dominado por FDs nas quais a felicidade plena só pode ser alcançada 

por meio da satisfação sexual. Essa busca quase implacável tem ocorrido desde o 
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lançamento nas páginas da revista; as mulheres que antes tinham dúvidas em relação ao seu 

corpo ou vergonha de expor seu prazer, hoje se vêem amedrontadas por talvez não estarem 

dando prazer o suficiente aos parceiros e buscam sempre mais. Ou mesmo estarem sozinhas 

por não preencherem os atributos que, segundo padrão idealizado pela revista, deve ter a 

mulher ideal.  

 

4.1. CORPUS DISCURSIVO E ANÁLISES 

              

A revista Nova foi escolhida como corpus nesta pesquisa por ser tida como um 

exemplar que desde o lançamento estaria voltado para a mulher moderna, o que permitiu 

que determinadas temáticas fossem abordadas com mais abertura, dentre elas: sexo, 

masturbação, traição etc. Ao escolhê-la como objeto de análise, volta-se para uma visão de 

discurso na qual a palavra não seria apenas um elemento estático, mas atuaria em constante 

movimento, uma prática social. Nessa perspectiva, apropriar-se da Análise do Discurso 

para trabalhar textos midiáticos pode ser justificado pela compreensão da linguagem como 

processo produtivo, no qual, segundo Orlandi (1988, p. 17), a linguagem é trabalho 

simbólico, ou seja, “(...) tomar a palavra é um fato social com todas as suas implicações: 

conflitos, reconhecimentos, relações de poder, constituição de identidades etc.” 

Guilhaumou e Maldidier (1997, p. 165-166) iniciaram os estudos no campo do 

discurso oferecendo orientações específicas sobre o conceito de trajeto temático, e para 

tanto, apoiaram-se nos fundamentos de Pêcheux e Foucault. Segundo eles: “o trajeto 

temático consiste num conjunto de configurações textuais cuja análise leva ao 

conhecimento de tradições retóricas, de formas de escrita, de usos da linguagem, mas, 

sobretudo, interessa-se pelo novo no interior da repetição”.  

Nesse trabalho, busca-se esse conjunto de configurações textuais, ou seja, o trajeto 

temático percorrido pelas reportagens da revista Nova dentro do recorte temporal escolhido. 

Essa noção será aplicada nas análises em virtude de o trajeto temático ter como fundamento 

“um vai-e-vem de atos linguageiros de uma grande variedade e atos de linguagem que 

podem ser analisados linguisticamente e nos quais os sujeitos podem ser especificados” 

(GUILHAUMOU e MALDIDIER, 1997, p. 167). 
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No caso do objeto de análise deste trabalho, embora a revista tenha aberto um 

espaço para reportagens sobre sexo e carreira de uma maneira geral, as mudanças ocorridas 

ao longo dos anos foram superficiais. O mesmo pode ser percebido nas publicações atuais, 

como no caso da revista em análise: mesmo sendo revestida de uma roupagem moderna, 

afinal ser mulher na atualidade não tem o mesmo sentido do passado, a mulher moderna 

não é apenas mãe, esposa e dona de casa; ela divide-se em múltiplos papéis e ocupa 

funções a que jamais teria acesso no passado. Porém, isso não representou uma mudança 

drástica nos discursos proferidos pela maioria das revistas direcionadas às mulheres.  

Os valores que há anos norteiam o universo das publicações voltadas ao público 

feminino permanecem os mesmos. A imprensa feminina apresenta outra peculiaridade, que 

pode se chamada de pauta perene (BUITONI, 2009). Dentre os assuntos que ela abarca, há 

aqueles que são repetidos anualmente, do mesmo modo, com um ligeiro verniz de 

novidade. Sabe-se que a maioria das mulheres interessa-se por assuntos relacionados à 

beleza, à moda, ao sexo, ao relacionamento, à dieta, dentre outros temas comuns. Todavia, 

as revistas femininas têm colocado esses temas como valores fundamentais. A seguir têm-

se exemplos que retratam a aparente repetição de temáticas nas revistas em dois períodos da 

revista Nova; são títulos de reportagens publicadas nos dois espaços temporais trabalhados 

nessa pesquisa.  

 

Tabela 2 

Relacionamento: cartilhas sobre como lidar com os homens 

1973 - Ano do lançamento 2010 a 2012 – Revistas atuais 

Homens de segunda mão: um guia 

completo para adquirir um. (REVISTA 

NOVA nº1 outubro, 1973, p. 51-55) 

Por que (sniff...) ele não telefonou? 

(REVISTA NOVA n°3 dezembro, 1973, p. 

50)  

 

Quando o namoro se arrasta... e se 

Por que ele não ligou? (REVISTA NOVA 

abril n°4 abril, 2012, p.160-164) 

 

Como fazer qualquer homem se 

comprometer? (REVISTA NOVA n° 448 

janeiro, 2011, p. 66) 
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arrasta. (REVISTA NOVA nº 3 dezembro, 

1973, p. 96) 

 

 

Sexo 

1973 -  Ano do lançamento 2010 a 2012 – Revistas atuais 

 O orgasmo depende de você (REVISTA 

NOVA n°1 outubro, 1973, p.72) 

 

 Foi bom pra você? (REVISTA NOVA 

n°446, 2010, p. 96-98) 

O sexo vai ser bom? (REVISTA NOVA 

n°5 maio, 2012, p.160-164) 

Sexo como você nunca viu ou fez 

(REVISTA NOVA n°467 agosto, 2012, 

p.121-125) 

Sexo oral para te dar orgasmos de cinema 

(REVISTA NOVA n°4 Abril, 2012, p.145-

151) 

Especial orgasmo (REVISTA NOVA n°11 

novembro, 2011, p.177-186) 

 

 

Filhos 

1973 -Ano do lançamento 2010 a 2012 – Revistas atuais 

Casamento sim, filhos não. (REVISTA 

NOVA n°3 dezembro, 1973, p.38) 

 

 Estou decidida a não ter filhos 

(REVISTA NOVA n°7 dezembro, 2011, 

p.72) 

 

 

Dieta 

1973 - Ano do lançamento 2010 e 2012 – Revistas atuais 

 Emagrecer é fácil difícil é ficar magra     Magra para sempre! Delete de vez os 
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(REVISTA NOVA  n°3 dezembro, 

1973,62) 

 

quilos que incomodam (REVISTA NOVA 

n°455, agosto 2011, p.136-139) 

Magra e feliz: a dieta que vai deixar seu 

corpo incrível (REVISTA NOVA n°455, 

agosto 2011, p.136-139) 

Dieta: pecados alimentares para cometer 

sem engordar 1 grama (REVISTA NOVA 

n°3, março 2011, p.102-105) 

Emagreça com o poder da mente 

(REVISTA NOVA n°11, novembro 2010, 

p.120-122) 

 

 

Carreira 

1973 - Ano do lançamento 2010 a 2012 – Revistas atuais 

Mulheres contam como faturaram 

milhões no mercado das finanças (que já 

foi só dos homens) (REVISTA NOVA n°1 

outubro, 1973, p.12) 

Amanha você começa a trabalhar. Pra 

quê?) (REVISTA NOVA n°2 novembro, 

1973, p.40) 

Três mulheres três orçamentos 

(REVISTA NOVA n°2 novembro, 1973, 

p.46) 

 

 

 

Muuuito dinheiro antes dos 30 – 3 

leitoras milionárias ensinam a chagar lá 

(REVISTA NOVA n°11 novembro, 2010, 

p.170-173) 

Empresária poderosa antes dos trinta: 

cinco mulheres ensinam os atalhos para 

chegar lá! (REVISTA NOVA n°7 

novembro, 2011, p.136-139) 

Linda Rica e poderosa: ganhe muito 

dinheiro em pouco tempo (REVISTA 

NOVA n°9 setembro, 2011, p.84-86) 

 

Carreira: presidentes top revelam os 

segredos que farão você conquistar a 

cadeira deles (REVISTA NOVA n°9 
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setembro, 2011, p.156-158) 

 

Empresária.com: estratégias de jovens 

que ganham dinheiro na internet 

(REVISTA NOVA n°10 outubro, 2011, 

p.168-172) 

 

Percebe-se uma aparente repetição temática, apesar de existir um grande lapso 

temporal entre as reportagens, o que faz com que as condições de produção nas quais essas 

foram produzidas sejam diferentes, os títulos das reportagens sofreram pequenas 

modificações e a temática situa-se dentro de um mesmo eixo temático: sexo, emprego, 

relacionamento e principalmente homens. Segundo Gregolin (2005, p. 9), pode-se afirmar 

que: 

 

O que torna possível a compreensão desses feixes de sentidos é a 

existência de trajetos temáticos, isto é, um conjunto de configurações 

textuais que, de um acontecimento a outro, articula os temas e opera o 

“novo na repetição”. Em termos analíticos, o trajeto temático permite 

visualizar, no interior da dispersão do arquivo, momentos de regularidade, 

de sistematicidade que - embora instáveis – permitem a inteligibilidade de 

certas escolhas temáticas num dado momento histórico. Mais do que uma 

forma geral ou o “espírito de uma época”, os trajetos temáticos são feixes 

de relações e de deslocamentos (GREGOLIN, 2005, p. 9). 
 

Como no caso das reportagens que compõem o corpus desse trabalho, os títulos  das 

reportagens remetem às práticas discursivas da mídia brasileira ao formular seus a discursos 

sobre a mulher. É possível perceber que embora seja uma revista para mulheres, os homens 

ocupam o papel central em vários sentidos: seja profissional (competindo com eles), no 

relacionamento (na relação heterossexual romântica), ou como parceiro sexual. Para 

Pêcheux: 

   

O discurso não é um aerólito miraculoso, independente das redes de 

memória e dos trajetos sociais nos quais ele irrompe (...) só por sua 

existência, todo discurso marca a possibilidade de uma desestruturação-

reestruturação dessas redes e trajetos: todo discurso é o índice potencial de 

uma agitação nas filiações sócio-históricas de identificação, na medida em 

que ele constitui ao mesmo tempo um efeito dessas filiações e um 
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trabalho (mais ou menos consciente, deliberado, construído ou não, mas 

de todo modo atravessado pelas determinações inconscientes) de 

deslocamento no seu espaço (PÊCHEUX, 1997, p. 56). 
 

       

Pode-se compreender que embora tenham passado quase quarenta anos desde o 

lançamento do exemplar número um da revista, os discursos proferidos sobre a mulher 

seguem um mesmo trajeto temático. A Análise do Discurso permite que sejam colocadas 

em evidência as estratégias discursivas que levaram a esse acontecimento, ao penetrar na 

materialidade dos textos, o que possibilita a percepção do que poderia ser um desvio, uma 

coincidência, na verdade reflete a prática ideológica na qual os discursos estão presos. 

 

4.2. APRECIAÇÕES DISCURSIVAS E ANÁLISES – O DISCURSO SOBRE A 

MULHER DE “NOVA” 
           

A apreciação do corpus visa compreender o processo de produção de sentidos sobre 

a mulher na revista Nova que coloca em jogo os apagamentos, as operações de inclusão e 

exclusão, as Formações Discursivas em questão e as condições de produção do discurso 

relacionadas à língua e à história. Esses discursos sobre a mulher na Nova são produtos de 

lugares políticos diferentes, que criam um espaço discursivo marcado por Formações 

Discursivas e os já-ditos em confronto.  

É no âmbito dessa confluência de discursos em tensão que essa dissertação encontra 

seu objeto de análise, ao se propor analisar o discurso sobre a mulher em circulação na 

revista Nova nos eixos temáticos selecionados. O processo de constituição do corpus da 

dissertação deu-se pela comparação entre exemplares da revista supracitada nos dois 

recortes temporais escolhidos para análise (1973 e 2010 a 2012). Para a constituição do 

corpus de análise, foram selecionadas reportagens por meio da noção de trajeto temático, o 

que permitiu que fossem encontradas temáticas que se repetem, tais como: relacionamento, 

carreira e filhos, nos dois períodos em questão. Tais eixos foram escolhidos, dentre outros, 

pela maneira como os sentidos foram sendo construídos e/ou desconstruídos, atualizados e 

modificados ao longo dos anos. Além disso, a escolha dos mesmos fez-se também pela 

inviabilidade de analisar todas as reportagens pesquisadas por razões de extensão e 
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densidade. Segue, na tabela 2, a relação dos artigos dos quais serão extraídas as sequências 

discursivas para análise: 

 

Tabela 3 

Artigos revista 1973 Artigos revistas atuais – 2010 a 2012 

Eixo temático: relacionamento 

Homens de segunda mão: um guia 

completo para adquirir um. (REVISTA 

NOVA nº1 outubro, 1973, p. 51-55) 

Homem dose controlada (REVISTA NOVA 

n°467 agosto, 2012, p.112-114) 

. 

Eixo temático: filhos 

Casamento sim, filhos não. (REVISTA 

NOVA n°3 dezembro, 1973, p.38) 

Estou decidida a não ter filhos. (REVISTA 

NOVA n°7 julho, 2011, p. 72) 

Eixo temático: carreira 

Amanhã você começa a trabalhar. 

(Pra quê?) (Revista Nova, n°2, 

novembro 1973, p.40) 

Garota de Ouro (Revista Nova n°9 

setembro, 2012, p.171-175) 

 

 

           Objetiva-se nesta dissertação, à luz dos conceitos teóricos da Análise do Discurso e 

por meio da análise de recortes das reportagens selecionadas, responder às seguintes 

questões:  

- Como são constituídos os sentidos nos discursos sobre a mulher na revista Nova? 

- Qual é o imaginário construído sobre a mulher na revista Nova nos dois períodos 

considerados para análise? 

- Quais são as formações discursivas presentes nos dizeres da revista Nova sobre a 

mulher? 

           Na busca por responder a essas perguntas, decidiu-se pela organização e 

apresentação das análises em função dos eixos temáticos selecionados, iniciando pelo eixo 

“relacionamento”, em seguida o eixo “filhos” e por último o eixo “carreira”; todos  

trazendo a análise de uma reportagem antiga e outra atual da revista Nova com base nas 

questões apresentadas. 
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4.2.1.  EIXO TEMÁTICO – RELACIONAMENTO  

 

Para as análises do eixo temático “relacionamento” serão analisados as reportagens 

“Homens de segunda mão: um guia completo para adquirir um”, publicado no exemplar de 

lançamento (1973), e “Homem dose controlada”, que circulou na edição de 2012. O 

primeiro foi escrito por Roger Price (mais uma vez um homem “no comando”), que orienta 

as leitoras sobre como relacionar-se com homens desquitados. Já o segundo foi escrito por 

Andrezza Duarte e consiste em um “manual” que ensina as mulheres a como lidar com 

diferentes tipos de homens. Ambos os textos apresentam uma característica muito comum 

às revistas femininas: as cartilhas de comportamento. Nelas, a leitora deve seguir um 

“passo a passo”, feito em tom altamente didático, a fim de atingir um determinado objetivo. 

Esse pode ser entrar em forma, conquistar o novo colega de trabalho ou, como na SD 15, 

relacionar-se com um homem recém-separado. 

Para se realizar uma análise tendo como referencial teórico a Análise do Discurso de 

linha francesa, propõem-se um movimento de análise no qual a constituição do corpus já 

consiste em um primeiro procedimento de análise (ORLANDI, 2010). Ao selecionar e 

confrontar a materialidade linguística da sequência discursiva (SD) com os preceitos 

teóricos foi possível refletir sobre como os sentidos são construídos no discurso sobre a 

mulher na Nova e também perceber a presença de diferentes formações discursivas e 

imaginárias a que se filiam esses dizeres. Como fica marcado na SD15: 

 

SD 15 

Experiente, conservado, molejo perfeito, garantias, facilidade de aquisição. Se você 

não faz questão de que seja “zero quilômetro”, um expert lhe dá dicas de como adquiri-lo. 

Eis aqui. (...). Dito isso, vamos ao que interessa: você pode sair por aí, imediatamente a 

procura do seu HU. Talvez não vá encontrá-lo na primeira esquina, com a carroceria 

reluzente como a de um Paul Newman e garantia de seis meses ou cinco mil quilômetros. 

Mas, se continuar lendo este artigo até o fim, uma coisa é certa: você vai poder 

eliminar, de saída, os modelos que apresentam defeitos mais óbvios. Estará longe dos 

perigos. (REVISTA NOVA n°1, 1973, p. 51-53) 
 

Apresentam-se na SD15 formações imaginárias, que segundo Orlandi (2010), em 

sua retomada de Pêcheux (1997a), consistem em um mecanismo de antecipação no qual 
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imagens dos sujeitos e do objeto do discurso são produzidas dentro de uma perspectiva 

social e histórica e projetadas no dizer. Constrói-se dentro dessa perspectiva uma espécie de 

jogo: “a imagem que o locutor faz da imagem que seu interlocutor faz dele, a imagem que o 

interlocutor faz da imagem que ele faz do objeto do discurso e assim por diante” 

(ORLANDI, 2010, p. 40). A primeira formação imaginária construída é a do homem 

recém-separado (marcada em termos como “experiente”, “conservado”, “molejo perfeito”, 

“garantias”, “facilidade de aquisição”), e também sobre a da leitora do artigo, uma mulher 

em busca (quase desesperada) de um relacionamento estável. Tal característica da mulher 

pode ser inferida pelo fragmento: se você não faz questão de que seja “zero quilômetro”, 

isto é, não se importando se esse é solteiro (zero quilômetro) ou “usado” (separado). 

Outra formação imaginária presente na SD 15 é a que a revista constitui de si 

mesma - como aquela que, por meio do dizer de um homem, pode ensinar a leitora a como 

conseguir o HU -; ao afirmar que se a leitora continuar lendo a reportagem até o fim ela 

estará longe dos “perigos”, ou seja, terá menos chances de encontrar um HU “com 

defeitos”, a revista coloca-se na posição de portadora dos conhecimentos necessários para 

que a mulher atinja seus objetivos, no caso, a conquista de um homem, ainda que em uma 

versão “usada”. A SD 16 aponta para essa imagem construída sobre a mulher solteira na 

reportagem: 

 

SD 16 

 

Você é uma garota solteira, inteligente e interessada em ter um homem só para você? 

Já pensou na possibilidade de adquirir um de segunda mão? Se você não se importa que ele 

tenha tido outra proprietária (ou isso a deixa com a pulga atrás da orelha?) pode considerar-

se uma compradora em potencial. A crescente popularidade de uma instituição chamada 

desquite, tem suprido, até com certa margem de folga, o mercado de Homens Usados. 

(REVISTA NOVA nº1, 1973, p. 51-53). 
        

Sabendo que as formações imaginárias são dependentes de condições de produção 

do discurso, pode-se afirmar então, segundo Pêcheux (1997a), que o funcionamento dos 

processos discursivos depende de uma série de formações imaginárias que vão designar as 

antecipações que os sujeitos fazem uns dos outros no decorrer do discurso. A imagem da 

leitora vai sendo construída por meio de uma série de adjetivos e caracterizações (“Você é 
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uma garota solteira, inteligente e interessada em ter um homem só para você?”) que deixa 

transparecer quais seriam as possíveis leitoras  da revista. Começa-se a construir a imagem 

da leitora de Nova: alguém que embora seja “solteira, inteligente” e entre outras 

características atribuídas à mulher de Nova, precisa de ajuda para conseguir e manter seu 

homem. É possível diante dessas formações imaginárias estabelecer uma relação entre a 

imagem que a revista constitui para si mesma e para a leitora.  

É possível refletir também sobre as formações discursivas, que segundo Orlandi 

(2010, p. 40), ao retomar Pêcheux (1975), consistem naquilo que “numa formação 

ideológica dada – ou seja, a partir de uma determinada posição dada em uma conjuntura 

social e histórica dada – determina o que pode e deve ser dito” ao observar mais um recorte 

da reportagem na SD 17. Esse demonstra, segundo o autor, como uma mulher deve lidar 

com um “HU” e aponta para a filiação a uma formação discursiva machista, ao trazer 

somente aquilo que o homem espera de um relacionamento. 

 

SD 17 

Regras para Você manejar o seu HU 

 

1) Vamos ser sinceros. Existem dois tipos de HU os que querem alimentar você e os que 

querem ser alimentados. 

2) Sejamos realistas, o HU espera de você tudo o que não conseguiu da mulher anterior  

3) Pode variar de uma semana a cinco anos, a contar do dia que saiu de casa – o HU 

percebe como é horrível viver sozinho (sem ninguém para cuidar dele). Quando atinge este 

estágio, casa com a primeira mulher que: 

a) Cuidar da casa dele; 

b) Saiba cozinhar; 

c) Passe a noite com ele; exatamente nesta ordem. (REVISTA NOVA, 1973, p. 51-53). 

 

As condições de produção do artigo em questão devem ser destacadas, afinal manter 

um relacionamento com um homem separado naquele momento (a revista foi lançada em 

1973, vigoravam resquícios da censura e de uma posição preconceituosa em relação à 

mulher, assim como ainda acontece na atualidade) não era algo habitual como nos dias de 

hoje. Desse modo, seria uma questão ainda problemática namorar  e principalmente casar-

se com um homem que já tinha sido casado, chamados no texto de HU (homens usados); 

isso causava receio e insegurança nas mulheres. 
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Uma característica que se manteve presente nas cartilhas da Revista Nova são as 

comparações em que são criadas metáforas nas quais os homens são comparados a objetos, 

no caso do corpus em questão, os desquitados seriam como carros usados e teriam as 

mesmas características desses. A expressão utilizada para denominá-los apresenta também 

um discurso que representa uma das práticas ideológicas mais difundidas pela revista: o 

consumo. O HU, ou seja, homem usado atribui ao homem, e até mesmo aos 

relacionamentos, características de um objeto, que pode ser usado, vendido, trocado, de 

acordo com a necessidade. Essa afirmação do consumo pode ser observada também na SD 

18: 

 

SD 18 

Ao entrar no “mercado” você deve ficar de antenas ligadas: os defeitos dos HUs são mais 

fáceis de perceber do que os dos “zero quilômetros”. Logo, vamos à análise! Alguns 

podem precisar de pintura, conserto e lataria (aparência também é importante) ou 

recauchutagem nos pneus. Outros, brilhando ainda, correm o risco de serem readquiridos 

pelas antigas donas, que descobriram impossível viver sem eles. E outros ainda, com 

visíveis falhas no motor, devem ficar absolutamente fora de cogitação. 

De qualquer forma, vai valer a pena atenção redobrada na escolha do seu HU, pois, ao 

adquirir um modelo “amaciado”, você terá uma série de vantagens. As marchas, por 

exemplo, engrenam mais fácil, o molejo já tem aquele balanço ideal. Além disso, lembre-

se: como a oferta no mercado de HU é maior do que a procura, você terá todas as 

facilidades para adquirir o modelo certo (REVISTA NOVA nº1, 1973, p. 51-53). 
 

Na SD 18, observa-se que a procura por um parceiro é comparada à entrada em um 

“mercado”, sendo o homem a mercadoria a ser adquirida, e a mulher, a possível 

compradora, que precisa desesperadamente do produto. Tendo as Formações Discursivas 

como a projeção no discurso das formações ideológicas, pode-se dizer, a partir de Pêcheux 

(2009), que as palavras e expressões adquirem sentido em referência às posições dos que as 

empregam, isto é, em referência as formações ideológicas nas quais essas posições se 

inscrevem. O ideal de independência sexual e financeira confronta-se com um discurso no 

qual as mulheres são assujeitadas aos padrões estéticos e comportamentais de uma 

sociedade consumista, machista e sexista. 

Pode-se afirmar que os sentidos construídos nos discursos sobre a mulher de Nova 

apresentam a formação imaginária da leitora da revista naquele momento histórico – anos 

setenta – como uma mulher heterossexual, independente cujos únicos interesses estão 
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centrados na aquisição de bens materiais, como roupas de grife, acessórios caros, e 

encontrar um parceiro torna-se parte desse processo de aquisição. Para analisar o modo 

como se constituem as formações imaginárias para mulher e homem na revista, 

considerando o trajeto temático “relacionamentos” na atualidade, passa-se à análise de 

algumas sequências discursivas recortadas da reportagem “Homem: dose controlada”, que 

circulou na Revista Nova de agosto de 2012. Percebe-se que formação imaginária atribuída 

à mulher permanece praticamente a mesma: sempre à procura de um relacionamento e 

capaz de sujeitar-se a diferentes situações para mantê-lo. Os efeitos de sentidos que se 

constroem ao longo dos dizeres de Nova nesses dois momentos históricos estão marcados 

na materialidade do dizer pelos já-ditos sobre a mulher em um dado contexto sócio-

histórico.  Segundo Orlandi (2011), 

 

Não apenas as palavras e as construções, o estilo, o tom que significam. 

Há aí um espaço social que significa. O lugar social do falante e do 

ouvinte, o lugar social da produção do texto, a forma de distribuição do 

texto, o valor da revista como parte do mecanismo da indústria cultural, 

tudo isso significa (ORLANDI, 2011, p. 55).  
 

Assim como nas sequências discursivas analisadas anteriormente, as apresentadas a 

seguir também são extraídas de uma reportagem que se estrutura em um formato de cartilha 

que ensina às leitoras a como lidar com os homens; também neste caso a revista assume a 

posição de “tutora” da mulher de Nova, tendo como principal objetivo ensiná-la a lidar com 

o “homem moderno”, como se observa na SD 19: 

 

SD 19 

 

Os homens estão tão complicados que precisamos de um manual para driblar os efeitos que 

eles andam provocando em nós. Com esta receita em mãos, você vai saber como lidar 

até mesmo com os novos exemplares. Mas se persistirem os sintomas, dê um pé na bunda 

dele. Sem dó. (REVISTA NOVA n°467 agosto, 2012, p. 111). 
 

Observa-se na SD 19 a formação imaginária que a revista constitui para si mesma 

como uma autoridade, que irá dizer a mulher como fazer, marcada em: “Com esta receita 

em mãos, você vai saber como lidar...”. Ao mesmo tempo, projeta-se para a mulher a 

formação imaginária daquela que precisa ser instruída a esse respeito. A imagem da mulher 
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é também a daquela que “sofre”, como se pode depreender na passagem: “os efeitos que 

eles andam provocando em nós”. No dizer da revista, é atribuída à mulher a 

responsabilidade por “saber como lidar até mesmo com os novos exemplares”, ou seja, a 

mulher é responsabilizada pela relação com os homens, que requerem “um manual” para 

serem compreendidos, e isso será ofertado pela revista. 

É por identificação aos sentidos em circulação em uma formação discursiva 

machista  que se pode entender os efeitos de sentido que são constituídos no dizer da revista 

para o homem, na maioria das vezes, a partir da formação imaginária de “mimados” e 

“descompromissados”, como se marca na SD 20. Tal comportamento, segundo a revista, 

seria culpa das próprias mulheres, afinal ao assumirem “novos” papéis sociais, elas teriam 

deixado os homens sem destino; ao lançarem-se em áreas antes reservadas a eles e 

assumirem outras funções, as mulheres estariam desestabilizando os homens, ou seja, 

graças às mulheres, eles estariam perdidos, como se pode observar também na SD 20: 

 

SD 20 

 

Nós conquistamos nosso território, invadimos o espaço deles e nos tornamos mais 

agressivas e competitivas – do trabalho à conquista. Já os homens... surtaram! Quer dizer, 

perderam a iniciativa, ficaram mal acostumados e meio perdidos, cheios de vontades e 

necessidades. (Revista Nova n°467, 2012, 111, grifo meu). 

        

Pode-se perceber na SD 20 a presença novamente do imaginário da mulher de 

Nova: uma mulher independente financeiramente e bem sucedida, porém, tais 

características estariam deixando os homens “confusos”, “meio perdidos”. A identificação a 

formação discursiva machista não é uma novidade na revista Nova.  Já no editorial do 

primeiro exemplar da revista, mencionado anteriormente, o editor chefe, por meio de um 

discurso machista, afirmava que a revista estaria oferecendo à mulher brasileira uma 

companheira útil e atualizada para permitir-lhe o “ingresso no fechadíssimo clube das 

cabeças que pensam, julgam e decidem”. O que quer dizer que apenas os homens 

pertenceriam naturalmente a esse grupo e a revista (comandada naquele período por um 

homem) estaria apresentando esse universo às mulheres. O discurso machista também 

comparece quando se afirma que as mulheres “invadiram o espaço” dos homens. Cabe 

questionar: seria “o espaço” era apenas deles?  
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No discurso da revista Nova sobre a mulher, tem-se uma projeção de modernidade 

que não se marca na materialidade discursiva. O imaginário de modernidade e 

independência é permeado por valores machistas, que são disseminados ao longo das 

páginas, como no seguinte comentário: “É verdade, a gente realmente quer tudo ao mesmo 

tempo. Temos vontade de transar no primeiro encontro sem ouvir críticas, mas ainda 

sonhamos com um príncipe encantado” (REVISTA NOVA n°467, 2012, p.112).A formação 

imaginária presente no comentário mostra que leitora “moderninha” de Nova, “dona de seu 

próprio nariz” e de seu corpo, ainda se preocupa com as pressões sociais e os rótulos 

atribuídos a ela diante de seus atos. Não apenas ela, mas a própria revista consente ao 

utilizar o pronome “nós” e identificar-se com a leitora em tal situação. Na verdade, 

permanecem as contradições nos discursos sobre a mulher moderna na revista. 

Na reportagem de 2012, recorta-se também para análise uma sequência, apresentada 

na tabela 3, nas quais se encontra uma comparação entre homens e objetos a serem 

desvendados; a revista apresenta-se como um manual para auxiliar a leitora nesse fim. 

Como já foi colocado, do mesmo modo que em 1973, o homem é classificado como um 

objeto e cada exemplar teria as características do objeto a que estivesse relacionado. Na 

revista inaugural, eram carros e em 2012, diferentes objetos. A reportagem homens dose 

controlada a revista coloca os homens como objetos e a maneira como a leitora deve lidae 

com os mesmos é colocada como uma bula, com as orientações, a posologia, as contra 

indicações etc, conforme pode ser visualizado na tabela 3 a seguir. 

Ambas as reportagens associam os homens a objetos, e no caso do exemplar atual, 

cada uma das categorias de homem é acompanhada de uma figura exposta na página da 

revista que direcionam efeitos de sentido. As figuras compõem efeitos de sentido, o 

homem-realeza é associado a uma coroa; o homem-código, a um iphone; o homem-

donzela, a ursinhos de pelúcia; e o homem-videogame, a um joystick. Enquanto em 1973 

foram atribuídas aos homens características dos modelos dos carros destacados (arrojado, 

elegante, esportivo, econômico, entre outras), no exemplar de 2012, a revista coloca o 

homem como um remédio, o que já se evidencia no título “Homem dose controlada”, 

seguido de instruções de “uso” às leitoras. Essas orientações são feitas como se a revista 
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estivesse indicando um remédio: “Composição... Reações adversas... Posologia... validade 

vencida”, porém, a reportagem é sobre homens. 

Em cada classificação tem-se a formação imaginária do homem moderno e a 

prescrição da revista à leitora para conseguir encontrar a “cura”, ou melhor, conquistar um 

homem. A mulher de Nova diz-se livre para fazer as próprias escolhas, porém, encontra-se 

presa a uma “dependência quase patológica” pela necessidade de manter um 

relacionamento, mesmo que para isso tenha que sujeitar-se a determinadas situações não 

muito agradáveis, como se pode observar na SD 21. 

 

 

SD 21 

 

Posologia: OK, você se apaixonou e não sabe o que fazer. Se quiser mesmo ganhar o cara, 

faça elogios somente quando ele merecer (depois de uma promoção ou de uma noite 

especialmente quente) e não atenda a todas as necessidades dele. E, se o cara começar a 

se vangloriar, não custa dar uma risadinha de vez em quando para encher a bola dele 
– um homem com boa autoestima é seguro e determinado. (REVISTA NOVA n°467 agosto, 

2012, 114). 
      

A mulher de Nova é imaginariamente uma mulher independente e realizada, mas ao 

mesmo tempo é submissa às vontades e aos desejos de seu companheiro em prol do 

relacionamento, como fica marcado em: “se o cara começar a se vangloriar”, “não custa dar 

uma risadinha de vez em quando para encher a bola dele...”, ou seja, mesmo que o homem 

esteja “contando vantagem sobre algo que tenha feito”, cabe à mulher apenas sorrir a fim de 

agradá-lo, sem questionar, afinal como foi dito: “não custa dar uma risadinha de vez em 

quando...”. Em algumas passagens, tem-se na revista um discurso no qual o homem é 

infantilizado e a mulher vai além de ser companheira ou esposa, parece muitas vezes agir 

como a mãe do mesmo. Em outras, pode-se retomar um dizer comum entre os adestradores 

de animais de estimação que recompensam as boas ações com brindes ou alimentos. A cada 

“boa ação” dele, a mulher deve parabenizá-lo, como foi marcado em: “faça elogios somente 

quando ele merecer (depois de uma promoção ou de uma noite especialmente quente)”. Na 

SD 22 a infantilização do homem comparece novamente, assim como dizeres que retomam 

um já-dito, uma memória discursiva acerca do homem e da mulher, e de suas posições no 

relacionamento. O homem é tratado como uma criança, cabendo à mulher doutriná-lo.  
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SD 22 

 

Faça de tudo, mas não aja como mãe dele. Sim, ele vai estranhar, mas alguém tem que 

fazê-lo sentir-se adulto - ou seja, palavras no diminutivo estão proibidas. Mas, como 

ele adora ser mimado, dá para abrir concessões, como trocar a sessão de cinema cult 

pelo último filme do Marvel ou incentivá-lo a jogar Call of Duty no PlayStation com 

os amigos  - a cada 15 dias, vai. Apenas deixe claro que não pretende passar as camisas 

dele. (REVISTA NOVA n°467 agosto, 2012, 115). 
 

            Na SD 22, são retomados alguns já-ditos (memória) sobre as imagens construídas 

sobre homens e mulheres. Considerando que a memória discursiva, segundo Orlandi (1999, 

p. 64) é trabalhada no interdiscurso e consiste no “saber discursivo que faz com que, ao 

falarmos, nossas palavras façam sentido”. Pode-se afirmar, dentro dessa perspectiva, que o 

homem ao querer ver filme do Marvel, enquanto a mulher prefere filmes “cults” – coloca-

se uma imagem na qual a mulher, sempre mais madura e sensível, prefere filmes “cult” 

(cultos), já a imagem  construída do homem como infantilizado e imaturo, conforme fica 

marcado em: “Sim, ele vai estranhar, mas alguém tem que fazê-lo sentir-se adulto - ou seja, 

palavras no diminutivo estão proibidas...”, prefere os heróis da Marvel. A mulher é quem 

pode “deixar” o homem fazer algumas coisas e outras não, ou seja, é a adulta da relação, 

enquanto o homem precisa ser orientado e paparicado, como se marca em: “ele adora ser 

mimado, (...), “como trocar a sessão de cinema ‘cult’ pelo último filme do Marvel” ou 

“incentivá-lo a jogar Call of Duty no PlayStation com os amigos  - a cada 15 dias, vai”. 

Percebe-se na reportagem em questão outra característica já presente em comparação com o 

primeiro exemplar e comentada nessa análise: o homem é visto como um objeto, e o 

relacionamento, apresentam-se como uma relação de consumo, como na SD 23:  

 

 

 

 

SD 23 

 

Siga a regra do iPhone: caso não destrave após dez tentativas, delete o histórico. 

(REVISTA NOVA n°467 agosto, 2012, 115). 

           

Na reportagem, a revista compara o homem a um objeto e descreve um verdadeiro 

manual de regras de como manejá-lo, que culmina com a afirmação da SD 23: Siga a regra 

do iPhone: caso não destrave após dez tentativas, delete o histórico. O homem é 
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comparado a um aparelho eletrônico moderno, e a revista reafirma a sua imagem de um 

manual de instruções que ensina a mulher a como usá-lo. 

Além dessa comparação entre homens e objetos, são reafirmados nas reportagens da 

revista vários dizeres que direcionam para diferentes efeitos de sentidos nos discursos da 

revista Nova, dentre eles, o do apelo ao consumo. Esse, continua na atualidade 

comparecendo como um dos principais valores difundidos pela revista. Nos discursos da 

Nova, o “ter” atua como base de uma vida feliz e plena, o que pode ser percebido desde os 

anúncios de roupas ou perfumes de grife que comparecem amplamente em suas páginas, até 

nas reportagens, mesmo quando o assunto é relacionamento. A conquista pode ser 

comparada a uma ida à concessionária (como em 1973) ou a uma farmácia (como em 

2012); em ambas as situações, o “produto”, no caso o homem, é a solução para todos os 

problemas femininos.  Segue uma tabela comparativa com a caracterização do homem em 

1973 e dos mesmos na revista de 2012. 

Tabela 4 

         1973 - Ano do lançamento 

         Homens comparados a carros 

 2012 – Revista atual 

Homens com características de diferentes 

objetos 

 

1) Modelo HU de luxe 

2) Modelo HU GT 

3) Modelo HU conversível 

4) Modelo HU calhambeque 

5) Modelo HU standard  

6) Modelo HU tala-larga 

7) Modelo HU Sport 

 

 

1) Homem-realeza 

2) Homem-código 

3) Homem-donzela 

4) Homem – videogame 

 

 

 

Concluindo as análises sobre o eixo temático relacionamento na revista Nova nos 

dois períodos em questão, pode-se afirmar que tanto em 1973 quanto em 2012 os sentidos 

dos discursos em circulação sobre a mulher são construídos por identificação à formação 
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discursiva machista, que leva à constituição de diversas formações imaginárias sobre o 

sujeito mulher (liberada, sexy, inteligente, alienada, dependente, submissa, entre outras), 

muitas delas contraditórias àquela projetada pela revista em sua proposta que 

imaginariamente trata a sua leitora como uma “nova mulher”. 

Construiu-se também a imagem de um homem objeto, dependente e infantilizado, 

todavia, objeto de desejo capaz de levar a mulher a fazer qualquer coisa para tê-lo. Os 

relacionamentos, por sua vez, são tratados nos dizeres da Nova como uma transação. O 

homem é algo que pode ser adquirido, como um carro ou uma bolsa, e a revista é o manual 

que irá orientar a mulher tanto na compra (Homens de segunda mão: um guia completo 

para adquirir um – Revista Nova nº1 outubro, 1973) quanto no manuseio (Homem dose 

controlada - Revista Nova n°467 agosto2012)  

 

4.2.2. EIXO TEMÁTICO – FILHOS 

 

O próximo eixo temático a ser analisado sob a perspectiva teórica da Análise do 

Discurso é filhos. Embora esse assunto não seja muito recorrente na revista, é interessante 

observar que os efeitos de sentidos constituídos nos discursos a serem analisados são muito 

próximos, embora as condições de produção em que os mesmos se constituíram fossem 

diversas.  

As sequências discursivas a serem analisadas foram recortadas de dois depoimentos 

de leitoras sobre essa temática. Ambas estavam sofrendo com a pressão da sociedade e da 

família para que tivessem filhos. Na edição de 1973, a leitora conta que diante dos 

questionamentos acabou tendo três filhos e se arrependeu amargamente. Já a leitora de 

2012 pergunta ao Dr. Gaudêncio, psiquiatra (homem) da revista Nova, o que fazer a esse 

respeito. No caso, percebe-se que, assim como a leitora de 1973, ela não pretendia ter 

filhos. É interessante, porém, como, pelas sequências discursivas, é possível depreender 

que, mesmo anos depois, as cobranças sobre as mulheres no que diz respeito à maternidade 

permanecem. É essa aparente reafirmação de imaginários sobre a mulher que justamente 

norteia os eixos temáticos analisados nesta seção. 
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O depoimento “Casamento sim, filhos não” foi escrito por Shirley Radel, e traz o 

relato de uma leitora, contado em primeira pessoa, no qual a mesma expõe seus 

posicionamentos sobre a maternidade. Deixando transparecer, logo no início, o 

posicionamento da leitora sobre o assunto. 

 

SD 24 

Eu sei que sou “quase” uma exceção. A maioria das mães adora seus filhos e se sente 

bem. Mas eu não estava preparada. Sofri muito. Por isso, você deve ler meu depoimento: 

a gente também pode ser feliz sem filhos. Acredite. (Revista Nova, 1973, p. 38, grifo 

meu). 

        

Conforme a formação imaginária projetada na revista Nova, percebe-se na fala da 

mulher um discurso aparentemente moderno para aquele período, no dizer da leitora que 

afirma que, diferentemente da maioria das mulheres, não desejava ser mãe. Tem-se em seu 

dizer a marca de um não-dito, aquele que afirma que toda mulher deseja ser mãe, marcado  

em: “Eu sei que sou “quase” uma exceção. A maioria das mães adoram seus filhos ...”. Ao 

afirmar que, geralmente, como regra, a maioria das mulheres  deseja ser mãe, a autora reflete 

um dizer cristalizado socialmente. 

 Nas palavras de Orlandi (2010), pode-se afirmar que as palavras falam com outras 

palavras. Toda palavra é parte de um discurso. E todo discurso estabelece relações com 

outros dizeres que se instalam na memória. No caso, as SD 24, tem-se o conflito entre o 

imaginário de uma mulher que se considera “exceção”, que não desejava ser mãe e acabou 

tornando-se, mesmo não se sentindo preparada para isso. Ela afirma que “a gente”, ou seja, 

as mulheres, “também” podem ser felizes “sem filhos”. O dizer da leitora se marca em 

relação ao já-dito que associa a felicidade feminina à maternidade, remetendo, assim, a uma 

memória discursiva já constituída sobre o sujeito mulher. Ela continua seu depoimento 

narrando as maravilhas de uma vida sem filhos e como vivia feliz com seu companheiro, 

como pode ser observado na SD 25: 

 

SD 25 

Como foram maravilhosos aqueles primeiros 8 anos! Vivíamos numa casa confortável, 

cada objeto tinha um significado. Eu tinha uma profissão na qual me realizava 
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intelectualmente e materialmente. À tarde corríamos para casa e eu sentia prazer em 

experimentar uma nova receita para o jantar... Podíamos sair para jantar no nosso 

restaurante preferido. Podíamos... Podíamos tanta coisa! Ler na cama até de madrugada, 

fazer programas com casais amigos, preparar drinks, namorar. Sim, podíamos namorar, 

como um casal de apaixonados que éramos... Recordações de uma egoísta? Talvez. O fato é 

que hoje compreendo, muito tarde, que não podia, não devia ter filhos. Mas fui covarde. 

(REVISTA NOVA n°1 outubro, 1973, p.38-41, grifo meu). 

 

Na SD 25, percebe-se no uso dos verbos no pretérito imperfeito o tom de 

arrependimento da leitora, que lembra com tristeza os momentos felizes que viveu com o 

marido antes de ser mãe. Ao afirmar que foi “covarde”, ela direciona o seu dizer para o 

efeito de sentido de que ela teria sucumbido às cobranças sofridas pelo casal diante da 

família e amigos que insistentemente questionavam como podia um casal ser feliz sem 

filhos. Pode-se analisar a SD 25 sob a perspectiva de memória como interdiscurso. Orlandi 

(2006, p.21) trabalha a noção de memória discursiva pela noção de interdiscurso, afirmando 

que “algo sempre fala antes”, em outro lugar e independentemente. Trata-se de um saber 

discursivo, é “um já-dito que constitui todo dizer”. No caso da SD 25, aponta-se para um já-

dito que diz que um casal tem de ter filhos.  

Esse já-dito permanece ao longo do depoimento, quando a autora continua narrando 

os fatos que a levaram a ser mãe. Novamente percebe-se na SD 26 a presença de dizeres já 

constituídos que associam a felicidade feminina à maternidade.  

 

SD 26 

Um dia, em espanto e surpresa, descobrimos que parentes e conhecidos morriam de pena 

de nós. Motivo? Simplesmente porque não tínhamos filhos. Achavam que alguma coisa 

estava errada, que não podíamos nos sentir realizados sem crianças dentro de casa. 

Nossa felicidade começou a parecer uma aberração. (REVISTA NOVA nº1, 1973, p.38-41 

grifo meu). 

 

Vale ressaltar na SD 26 que diversas formações discursivas atravessam o discurso. 

Afinal, em uma formação social na qual imperam dizeres como “toda mulher sonha em ser 

mãe”, “a mãe nasce com o filho”, entre outros semelhantes, o conflito vivido pela leitora 

diante dos questionamentos, e de sua postura diante da situação remetem a já-ditos sobre o 

tema em questão. Ao explicar o conceito de interdiscurso, Orlandi (2006) leva à 

compreensão de que os sujeitos constituem seus dizeres por filiação a um saber discursivo 
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que não é aprendido, contudo, produz seus efeitos por meio da ideologia e do inconsciente. 

Nesse caso (SD 26), os discursos sobre maternidade, já presentes na memória discursiva, 

influenciam na maneira como os sentidos vão sendo construídos. 

A narradora também deixa marcas em seu dizer da constituição da formação 

imaginária da mulher de Nova, publicação que começava a ser lançada no mercado. 

Tratava-se de uma mulher independente, liberal, moderna e com perspectivas de vida 

diferentes daquelas de suas mães e avós, disposta a lançar-se em um relacionamento sério, 

mas sem o “instinto maternal” muitas vezes atribuído a maioria das mulheres. Há também a 

história da carreira, ao afirmar na SD 25 “eu tinha uma profissão” pode ser apontada para 

uma oposição entre a carreira e a maternidade para a mulher naquele momento. Ser mãe e 

ter uma carreira bem sucedida seriam  situações opostas. 

Diante da imagem de mulher moderna projetada pela Nova, é interessante comparar 

tal depoimento como outro publicado em 2011, do qual se pode observar a SD 27: 

 

SD 27 

Estou decidida a não ter filhos, porque não pretendo mudar meus projetos de vida nem 

perder minha liberdade. Com uma criança, como poderia viajar meses pela Europa? 

Ou aceitar um desafio profissional em outra cidade? As pessoas me dizem que “a mãe 

nasce junto com o filho” e, quando eu engravidar, essas coisas vão deixar de ser 

prioridades. Tenho 26 anos e acho que não vou mudar de idéia, mas temo me arrepender 

tarde demais. E me pergunto: é esquisito uma mulher não querer ser mãe? É egoísmo 

meu? (REVISTA NOVA n°7, 2011, p.72, grifo meu). 

 

Observa-se que a leitora de 2011 vive conflito semelhante ao da de 1973. Ambas 

aparentemente não querem ter filhos, mas sentem-se pressionadas pela sociedade. Elas 

vivem o conflito de tentar conciliar a imagem da “mulher de Nova”, em uma sociedade na 

qual algumas posições femininas já estão cristalizadas, dentre elas a de mãe. É interessante 

notar que a revista, em 1973, apenas apresenta o depoimento da leitora, sem posicionar-se 

diretamente a respeito. Em 2011, no entanto, o recorte aparece na seção Dr. Gaudêncio, na 

qual o psiquiatra Paulo Gaudêncio orienta as leitoras, e a mesma recebe a seguinte resposta: 
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SD 28 

Sua opção não é esquisita. Essa é uma conquista feminina e uma postura cada vez mais 

comum. Li que hoje, 28% das mulheres não querem ter filhos. Agora, sua pergunta traz um 

dado interessante: as pessoas dizem que a mãe nasce com o filho. Isso é verdade. Se um 

dia tiver um bebê, você não vai se importar de dividir seu tempo ou de perder sua 

liberdade. No entanto a decisão é sua... Lembre-se também de que o mundo evoluiu 

muito rapidamente e continua evoluindo. Atualmente, há homens que dividem as 

responsabilidades de criação dos filhos. Porém seja qual for sua opção, não se preocupe se 

demonstra ou não egoísmo – esse é só o nome que se dá ao amor próprio. (REVISTA 

NOVA n°7, 2011, p.72, grifo meu). 

 

Apesar de trazer à mulher um pouco mais de independência, o discurso da revista 

ainda mostra a dificuldade encontrada por mulheres que optam em não ter filhos, afinal os 

mesmos questionamentos colocados pela autora da reportagem em 1973 ainda retornam em 

2011 no questionamento da leitora: 

  

SD 29 

Recordações de uma egoísta? Talvez. (REVISTA NOVA n°1, 1973, p.38, grifo meu). 

 

SD 30 

é esquisito uma mulher não querer ser mãe? É egoísmo meu? (REVISTA NOVA n°.7, 

2011, p.72, grifo meu).             

 

Assim como a leitora de 1973, a de 2011 sente-se egoísta por não querer ser mãe. 

Ambas têm seus dizeres influenciados por um já dito que estabelece que seria egoísmo uma 

mulher não querer ser mãe podendo fazê-lo. Mesmo não querendo ser mães, elas sentem-se 

pressionadas por tais discursos. 

Por meio das marcas presentes na resposta do psiquiatra (SD28) que atua como um 

argumento de autoridade diante das leitoras pode-se perceber a presença de discursos 

cristalizados socialmente e que remetem a dizeres também presentes na reportagem de 

2011: “as pessoas dizem que a mãe nasce com o filho. Isso é verdade. Se um dia tiver um 

bebê, você não vai se importar de dividir seu tempo ou de perder sua liberdade. No entanto 

a decisão é sua”. Ao mesmo tempo em que imaginariamente é dada à mulher a opção da 
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escolha – ter filhos ou não –, outros dizeres comparecem associando maternidade à 

felicidade. Além disso, comparece também na SD 28 um dizer no qual é afirmada a 

responsabilidade quase que exclusiva da mulher com a criação dos filhos, como fica 

marcado em: “atualmente, há homens que dividem as responsabilidades de criação dos 

filhos”. Se “há homens que dividem”, comparece pelo não-dito que a obrigação sempre foi 

da mulher.  

Percebe-se que embora a “mulher de Nova” tenha a imaginária liberdade de 

escolher fazer o que quiser com sua vida e seu corpo, essas escolhas estão presas a um já-

dito. Ao mesmo tempo em que a revista afirma que ela pode escolher (em: “No entanto a 

decisão é sua”), sempre são evocados outros dizeres nos quais o “dom da maternidade” é 

defendido: “as pessoas dizem que a mãe nasce com o filho. Isso é verdade”.             

A relação entre a maternidade e a carreira também é apontada nos dois artigos. Em 

1973, a leitora relata em vários momentos como a maternidade influenciou sua vida 

profissional, pois teria desistido de seus sonhos pela maternidade e em 2011, ela questiona 

se a maternidade não iria atrapalhar suas escolhas profissionais. Pode-se observar nesses 

discursos a construção do imaginário da mulher de “Nova”: uma mulher livre, 

independente financeiramente e sem filhos, como fica marcado em: 

SD 31 

Eu tinha uma profissão na qual me realizava intelectualmente e materialmente. (REVISTA 

NOVA n°1, 1973, p.38, grifo meu).  

 

SD 32 

Com uma criança, como poderia viajar meses pela Europa? Ou aceitar um desafio 

profissional em outra cidade? (REVISTA NOVA n°7 julho, 2011, p.72, grifo meu) 

 

Os dizeres apresentados marcam uma memória discursiva, um já-dito que dissocia 

carreira da maternidade. Nas SDs 31 e 32, pode-se perceber o discurso presente na revista 

Nova sobre a mulher que afirma que só é possível a ela ser realizada e feliz se tiver uma 

carreira bem sucedida, como marcam os verbos no pretérito imperfeito (“tinha” e 
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“realizava”), e também no questionamento da leitora (como poderia viajar meses pela 

Europa? Ou aceitar um desafio profissional em outra cidade?). 

Sabendo que, segundo Pêcheux (1995), é no imbricamento entre o dito e o já dito 

que se pode perceber os deslizamentos de sentidos e os movimentos do sujeito, pode-se 

afirmar que tanto na edição inaugural, quanto no exemplar atual, a mulher enfrenta os 

mesmo conflitos, e ao posicionar-se, no caso de exemplar de 2011, a revista mantém o 

discurso dominante de que embora independente e bem resolvida financeiramente e 

sentimentalmente, toda mulher em algum momento pensa em ser mãe, e se não pensou 

ainda pensará, retomando e assumindo a  o já-dito de que toda mulher deseja ser mãe, como 

fica marcado na SD 33 e 34:  

 

SD 33 

as pessoas dizem que a mãe nasce com o filho. Isso é verdade. Se um dia tiver um 

bebê, você não vai se importar de dividir seu tempo ou de perder sua liberdade. No 

entanto a decisão é sua... (REVISTA NOVA n°.7, 2011, p.72, grifo meu) 

 

SD 34 

Sabe como é, uma mulher sem filhos não pode se sentir completamente realizada... 

(REVISTA NOVA n°1, 1973, p.39, grifo meu). 

 

No depoimento, a mulher queixa-se de ter sucumbido às pressões sociais e 

engravidado, quando isso até então não era uma prioridade. Todavia, em meio a esses 

dizeres, materializados nos discursos vigentes que defendem que toda mulher nasceu para 

ser mãe, ela acabou engravidando e demonstra em sua fala todo o seu arrependimento. O 

imaginário construído sobre a mulher permanece no exemplar de 2011, afinal, após quase 

quarenta anos, ao responder o questionamento da leitora, a revista faz uso também de 

dizeres que relacionam maternidade e felicidade. Mesmo a formação imaginária de mulher 

moderninha de Nova não está livre dos discursos que limitam e reduzem as posições 

atribuídas aos sujeitos em uma formação social. 

Partindo dos princípios defendidos pela Análise do Discurso e que sustentam esta 

pesquisa, acredita-se que a língua é um produto da história e os sentidos são construídos a 

partir das posições sustentadas pelos sujeitos em seus dizeres (PÊCHEUX, 2009). Dentro 
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dessa perspectiva, assume-se a materialidade como o início para, a partir dela, chegar aos 

processos discursivos, a maneira como são construídos os sentidos. Portanto, a análise tem 

início partir do funcionamento dos discursos nos lugares em que são inscritos temporal e 

historicamente. O discurso da mulher desesperada e frustrada de 1973 é atualizado na 

pergunta da jovem de 2011. Ambas projetam em seus dizeres as pressões oriundas  da 

memória discursiva acerca da mulher e de suas funções sociais, e veem seu processo de 

identificação como  mulher influenciado por posições que são a elas atribuídas em um 

determinado contexto sócio-histórico, como fica marcado na SD 35: 

SD 35 

Acham minhas palavras amargas? Têm razão, são mesmo. Mas não sou a única a sentir 

assim. Conheci outras mulheres como eu. Mulheres que também tinham decidido não 

ter filhos e foram envolvidas pelas pressões sociais. Algumas vivem em eterno conflito 

com os maridos, outras nem tem mais marido... (REVISTA NOVA n°1, 1973, p.39, grifo 

meu). 

 

Diante de tais reflexões, cabe retomar as questões que estão direcionando essas 

análises dos dizeres presentes nas reportagens da revista Nova, acerca de quais seriam os 

imaginários construídos sobre a mulher nos dois períodos considerados para análise, e de 

quais formações discursivas filiam-se a tais dizeres. 

Com base na análise desses dois eixos temáticos – relacionamento e filhos – 

observa-se, em relação às formações imaginárias construídas sobre a mulher, que 

comparece a presença no exemplar inaugural do que seria a construção da imagem da 

mulher de Nova para as leitoras brasileiras: uma pessoa “bem resolvida” profissionalmente, 

com um relacionamento fixo, ou a procura de um, e que não teria uma construção familiar 

tradicional como objetivo de vida. Essa imagem é atualizada no exemplar atual, podendo-se 

afirmar que em ambos os períodos (1973 e 2011) os discursos sobre a mulher na revista 

Nova constituem-se filiados a dizeres já cristalizados socialmente sobre o sujeito mulher. 

Para dar continuidade às análises, de modo a tornar possível a resposta à todas as 

questões de pesquisa formuladas inicialmente, serão apresentadas algumas considerações 

analíticas acerca do terceiro eixo temático selecionado: “carreira”. 
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4.2.3. EIXO TEMÁTICO – CARREIRA  

As próximas sequências discursivas a serem analisadas estão relacionadas ao eixo 

temático “carreira”. É interessante apontar que esse tema é frequente na revista, todavia, o 

mesmo raramente está relacionado a fatores relevantes do mercado de trabalho, como 

capacitação, nichos de mercado, cursos, entre outros. As reportagens acerca dessa temática 

geralmente apresentam-se em forma de cartilhas de comportamento e depoimentos de 

leitoras sobre o assunto. A fim de tecer as análises sobre o exemplar de 1973, foi escolhida 

reportagem “Amanhã você começa a trabalhar. Pra quê?” por ser a primeira a tratar do 

tema no exemplar e retratar a formação imaginária que começa a ser construída sobre a 

mulher de Nova nas condições de produção em que a reportagem foi publicada. A 

reportagem em questão foi escrita por Juliete Godoy Ladeira e fala sobre a entrada da 

mulher no mercado de trabalho, tecendo comentários sobre os medos, anseios, as 

perspectivas e inseguranças que essas poderiam sentir ao ingressar nessa nova realidade. 

Ao longo do texto, são apresentadas várias dicas para que a leitora de Nova destaque-se 

nesse novo momento de sua vida. A segunda reportagem a ser analisada foi publicada em 

agosto de 2011, com o título “Garota de Ouro”. 

           Assim como na reportagem da primeira edição da revista, ela também apresenta uma 

cartilha de sugestões para que uma mulher destaque-se no mundo dos negócios. A presença 

de verbos no imperativo é constante nas duas reportagens, funcionando como uma espécie 

de “passo-a-passo” com o propósito de orientar a “mulher de Nova” em relação às questões 

referentes ao mercado de trabalho. Esse funcionamento pode ser observado nas SDs 36, 37, 

38 e 39. 

SD 36 

No escritório, procure a companhia de pessoas agradáveis, é claro... (REVISTA NOVA n° 

2, 1973, p.40, grifo meu). 

 

SD 37 

Observe as melhores da firma. (REVISTA NOVA n°2, 1973, p.40). 

SD 38 

Seja prática. (REVISTA NOVA n°.9, 2011, p.175, grifo meu). 
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SD 39 

Respire fundo, esfrie a cabeça e mostre disposição para se aperfeiçoar. (REVISTA NOVA 

n°9, 2011, p.175 grifo meu). 

 

Tanto no primeiro exemplar da revista como no atual, o formato das cartilhas nas 

reportagens permanece. Embora exista uma diferença temporal considerável entre os 

exemplares (quarenta e oito ano), comparecem características semelhantes nas duas 

reportagens, como é possível notar nas SDs 36, 37, 38 e 39. Não apenas os verbos no 

imperativo, mas também a linguagem coloquial e cordial, que faz com que a leitora tenha a 

revista como uma conselheira, uma amiga mais experiente, como fica marcado em 

“procure a companhia de pessoas agradáveis, é claro...”(1973) , ou “esfrie a cabeça e 

mostre disposição para se aperfeiçoar”(2011), são característicos dessas reportagens. 

Compreendendo as condições de produção na perspectiva da Análise do Discurso 

como: os sujeitos enquanto uma posição discursiva, a memória discursiva, enquanto 

interdiscurso, e o contexto imediato e amplo relacionado à prática discursiva analisada. 

Busca-se nessa dissertação, analisar os discursos construídos sobre a mulher na revista 

Nova nos dois recortes temporais escolhidos, e os efeitos de sentido presentes nos mesmos. 

Pode-se afirmar, conforme Orlandi (2010, p. 30), que:  

 
Os dizeres não são como dissemos, apenas mensagens a serem 

decodificadas. São efeitos de sentidos que são produzidos em condições 

determinadas e que estão de alguma forma presentes no modo como se 

diz, deixando vestígios que o analista de discurso tem de apreender. São 

pistas que ele aprende a seguir para compreender os sentidos aí 

produzidos, pondo em relação o dizer com sua exterioridade, suas 

condições de produção. Esses sentidos têm a ver com o que é dito ali mas, 

também em outros lugares, assim como com o que não é dito, e com o que 

poderia ser dito e não foi. (ORLANDI, 2010, p. 30) 

 

Ao analisar uma determinada superfície textual sob a perspectiva da Análise do 

Discurso, deve-se lembrar, de acordo com Orlandi (2010), que para o analista do discurso 

não são apenas documentos que ilustram ideias pré-concebidas, mas momentos nos quais 

são inscritas as múltiplas possibilidades de leituras. Na análise de qualquer discurso, como 

no caso desse trabalho, com o discurso sobre a mulher na revista Nova, o analista não pode 

ater-se somente aos aspectos formais da língua cuja repetição é garantida pelas regras da 
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língua portuguesa. O que realmente interessa ao analista nessa linha teórica é a 

materialidade, que é linguístico-histórica, e por isso, não se remete apenas às regras da 

língua, mas funciona em razão de suas condições de produção. Para o analista, não são as 

marcas em si que são relevantes, mas o funcionamento das mesmas no discurso. 

Desse modo, o discurso sobre a mulher na revista Nova apresenta uma série de 

marcas que levam a construção de diversos efeitos de sentidos. No caso do eixo temático 

sobre carreira, percebe-se em alguns aspectos uma repetição de um já-dito e em outros uma 

atualização de dizeres. Considerando o lapso temporal existente entre os artigos analisados 

(1973 e 2011), pode-se verificar no exemplar inaugural as condições de produção que 

norteavam os discursos sobre mulher e carreira naquele período. A revista em seus três 

primeiros exemplares apresenta três reportagens sobre carreira: “Amanhã você começa a 

trabalhar. Pra quê?” (Revista Nova novembro n.2, 1973, p. 38-40); “Mulheres contam 

como faturaram milhões no mercado das finanças que já foi só dos homens” (Revista Nova 

outubro n.1, 1973, 12); e “Três mulheres três orçamentos” (Revista Nova novembro n.2, 

1973, p. 46).  

Em meio às condições de circulação da revista em 1973, uma questão que tem sido 

considerada nas análises são as formações imaginárias, ou seja, a imagem atribuída pelo 

sujeito ao outro a quem direciona o seu dizer, ao referente sobre o que fala e a si mesmo, 

imagens essas que condicionam o processo discursivo, e que remetem a mecanismos de 

funcionamento da linguagem, como as relações de sentido e de força, e antecipação 

(PÊCHEUX, 1969). Assim, pôde-se perceber por meio de marcas na materialidade 

linguística o imaginário sobre a mulher de Nova em relação ao eixo temático 

“relacionamento”, no qual a mulher é vista como liberal, independente, mas desesperada 

por um relacionamento. Este, por sua vez, é imaginado como um objeto, um produto que 

pode ser adquirido pela mulher, caso ela siga as recomendações de Nova. 

Assim como teve início a constituição da imagem sobre a mulher de Nova no eixo 

temático “filhos”, onde se observou que mesmo a “moderna” e “bem sucedida” mulher de 

Nova ainda sofre a influência de discursos já cristalizados socialmente, nos quais a 

felicidade e a realização de uma mulher estão associadas à maternidade, no eixo “carreira” 
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também é possível encontrar marcas dessa imagem em construção, como se pode perceber 

que na SD 40: 

 

SD 40 

Muita gente trabalha, mas nem todo mundo pensa em carreira. Você decidiu trabalhar para 

fazer carreira e começa amanhã. Vai entrar no escritório pensando nisso. Vai aprender a 

ser uma pessoa muito importante: você mesma daqui a alguns anos. E esta criatura 

precisa ser respeitada, ser ajudada. Vocês duas vão enfrentar juntas uma parada 

sensacional: o seu futuro profissional, a carreira que você vai fazer com êxito. (Revista 

Nova n. 1, 1973, p.40, grifo meu).  

 

A imagem projetada no dizer de Nova para a mulher a quem se dirige é a de uma 

mulher que inicia sua entrada no mercado de trabalho e apresenta possíveis dúvidas, 

anseios e questionamentos, os quais a revista tenta sanar. Pode-se perceber que a “mulher 

de Nova” daquele período ainda estava à procura de espaço no mercado, o que difere um 

pouco da de 2011, que já se vê inserida nesse universo, como fica marcado na SD 41: 

 

SD 41 

Para ser indispensável em qualquer empresa (inclusive a sua), é simples: você só precisa se 

aproveitar dos seus pontos fortes e combiná-los com outra habilidade que ainda nem sabe 

que tem. (REVISTA NOVA n°9, 2011, p. 172) 

 

Cabe ressaltar que uma característica já se revelava naquele período, as seções de 

autoajuda, a linguagem de Nova é pedagógica e incentivadora, buscando fazer com que a 

“mulher de Nova” sinta-se segura e confiante para atingir uma carreira de sucesso. Esse 

tom pode ser percebido nos trechos destacado na SD 40: “Vai aprender a ser uma pessoa 

muito importante...”; “... E esta criatura precisa ser respeitada, ser ajudada...”; “Vocês 

duas vão enfrentar juntas uma parada sensacional: o seu futuro profissional... 

Percebe-se também o imaginário no qual a mulher só seria uma pessoa importante 

se optasse por ter uma carreira, ou seja, aquela que escolhesse por cuidar da casa, dos filhos 

ou dedicar-se a outras atividades que não o crescimento profissional não seria importante. 

Considerando a memória como interdiscurso que, nas palavras de Orlandi (2006, p. 21), 

consiste no saber discursivo, e o sujeito, considerado enquanto uma posição sujeito 
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discursiva, por sua posição no discurso, e não pelo seu lugar de dizer, pode-se afirmar que 

na SD 40 comparece também uma memória sobre a mulher na qual suas funções de esposa 

e mãe, estabelecidas na sociedade patriarcal, seriam desimportantes socialmente. Esse dizer 

se constituiu ao longo da formação da estrutura da sociedade patriarcal brasileira, na qual a 

mulher era tratada como objeto, sendo responsável unicamente pela criação dos filhos, 

manutenção da casa e dos criados e a submissão aos desejos do marido.  

O discurso de Nova atuou no período em análise (1973) no processo de 

desconstrução do imaginário de mulher dominante até aquele momento, no qual a mesma 

seria associada apenas aos afazeres do lar. Ao afirmar que “Muita gente trabalha, mas nem 

todo mundo pensa em carreira. Você decidiu trabalhar para fazer carreira e começa 

amanhã.” tem-se a projeção de uma formação imaginária outra para a leitora da revista, 

uma mulher que não apenas trabalha, mas deseja construir uma carreira. Além disso, dentro 

das condições sócio-históricas apresentadas no lançamento da revista (início dos anos 

1970), tem-se uma mudança no contexto social que influenciou na construção desses 

dizeres sobre a mulher. Diante da repercussão das lutas feministas, da entrada das mulheres 

nas universidades, além da propagação dos métodos contraceptivos começaram a se formar 

outros discursos, além dos já existentes, sobre a mulher e suas funções na sociedade. 

Ao longo da reportagem, pode-se perceber a ausência de uma discussão mais 

aprofundada sobre a situação da mulher no mercado naquele período, ou mesmo questões 

relevantes sobre direitos trabalhistas e outras conquistas já alcançadas. O dizer da revista se 

restringe a uma “conversa” com a leitora e a concretização de dois dos valores mais 

difundidos pela Nova: o consumo e o sexo. 

 

SD 42 

É lógico os motivos que a levaram a procurar um emprego. Você quer ganhar 

dinheiro, mas também quer fazer carreira, vencer na vida. Felizmente arranjou um 

trabalho que abre muitas perspectivas para o futuro. Aliando a necessidade (ganhar 

dinheiro) ao prazer (fazer aquilo que você sabe e gosta) já é meio caminho andado. (Revista 

Nova n.1, 1973, p.40, grifo meu). 
 

Na SD 42, percebe-se novamente toda a expectativa criada pela autora em relação 

ao primeiro dia de trabalho, tentando construir a imagem da mulher naquele período. Há 
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uma naturalização de sentidos em que a mulher que quiser vencer na vida precisa ter 

dinheiro e fazer carreira, como fica marcado em: “Você quer ganhar dinheiro, mas também 

quer fazer carreira, vencer na vida”, ou seja, não há como vencer na vida sem ter uma 

carreira. Tal imaginário sobre a mulher (não se pode vencer na vida sem um trabalho) 

funciona do mesmo modo como o visto no eixo temático “filhos” (não é possível ser feliz 

sem filhos) e também no eixo “relacionamento” (não é possível ser feliz sem um 

relacionamento). 

Percebe-se, desse modo, a construção da imagem da “mulher de Nova”: uma mulher 

independente financeiramente, bem sucedida e capaz de consumir, como fica marcado em: 

“Aliando a necessidade (ganhar dinheiro) ao prazer (fazer aquilo que você sabe e gosta”. 

A questão financeira está sempre presente no discurso da revista, seja comprando, como no 

caso do eixo “relacionamento” (como adquirir seu HU), ou conseguindo dinheiro para 

comprar, como marcado no intradiscurso da SD 42, agora no eixo temático “carreira”.  

Como não poderia faltar, o sexo aparece no final do artigo, quando a autora 

aconselha as leitoras sobre como as mesmas devem se comportar no que diz respeito ao 

sexo no ambiente de trabalho, na SD 43: 

SD 43  

Sexo? Só depois das seis. Você está começando uma carreira, certo? Então separe bem 

as coisas: vida pessoal e vida profissional. E depois responda: quantas secretárias você 

conhece que casaram com o patrão? Eu sei apenas de duas. Os homens estão no 

escritório como você: para ganhar a vida e fazer carreira. Seja amiga deles, colega, sem 

exageros (...) (REVISTA NOVA n°.1, 1973, p.67, grifo meu). 

 

 

SD 44 

Se você quer mesmo vencer na vida, é lógico que não procurou emprego para arranjar 

marido. Existem outros lugares para isso. Mantenha a linha e não perca o charme. 

(REVISTA NOVA, n°1, 1973, p.67, grifo meu). 

 

A formação imaginária construída sobre a mulher no dizer da revista deixa 

transparecer a “mulher de Nova” como aquela que, mesmo sendo independente e bem 

sucedida, sempre está em busca de um relacionamento com um homem e, na maioria das 

vezes, procurando um casamento. Além disso, comparece um dizer que retrata uma 
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profissão que seria possível para a mulher: secretária; em uma reportagem que encoraja a 

mulher a iniciar uma carreia, é esta a profissão apresentada como aquela destinada à 

mulher.  Em vários momentos, palavras como “escritório”, “empresa”, “firma”, entre outras 

retratam o ambiente profissional imaginado para a “mulher de Nova”, com empregos que 

gozem de um determinado status social. A tabela 4 destaca títulos de algumas reportagens 

que circularam na revista e que permitem visualizar o imaginário construído sobre a mulher 

no ramo profissional. 

 

Tabela 5 

Carreira 

1973 - Ano do lançamento 2010 a 2012 – Revistas atuais 

Mulheres contam como faturaram milhões 

no mercado das finanças (que já foi só dos 

homens) (Revista Nova outubro 1, 1973, 

12) 

 

 

 

Empresária poderosa antes dos trinta: 

cinco mulheres ensinam os atalhos para 

chegar lá! (Revista Nova n°7 novembro, 

2011, p.136-139) 

 

Carreira: presidentes top revelam os 

segredos que farão você conquistar a 

cadeira deles (Revista Nova n°9 setembro, 

2011, p.156-158) 

 

Empresária.com: estratégias de jovens que 

ganham dinheiro na internet (Revista Nova 

n°10 outubro, 2011, p.168-172) 

 

Pela leitura dos títulos, pode-se perceber que as matérias de Nova no eixo carreira 

giram em torno do ambiente empresarial, como fica marcado nas expressões: “mercado de 

finanças”, “empresária poderosa”, “presidentes top”. No imaginário construído sobre a 

mulher de Nova, comparecem cargos de alto prestígio e remuneração, além, é claro, da 

secretária, como foi visto no primeiro exemplar. 
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Concebendo as formações discursivas como aquilo que permite compreender “o processo 

de produção de sentidos, a sua relação com a ideologia e que possibilita ao analista 

estabelecer regularidades no funcionamento do discurso” (ORLANDI, 2010, p.43), pode-se 

perceber na SD 43 a filiação do dizer de Nova a discursos preconceituosos sobre a mulher, 

como marcado em: “E depois responda: quantas secretárias você conhece que casaram 

com o patrão? Eu sei apenas de duas” e “é lógico que não procurou emprego para 

arranjar marido”. Nessas expressões, percebe-se a retomada de uma memória discursiva 

na qual a mulher estaria sempre em busca de um casamento, mesmo quando está à procura 

de trabalho, o que mais uma vez permite a inscrição do dizer da revista em uma formação 

discursiva machista. Esse dizer é retomado quando a autora afirma que “Os homens estão 

no escritório como você: para ganhar a vida e fazer carreira...”. Nessa afirmação, marca-

se o não-dito de que as mulheres sairiam ao trabalho para arrumar um marido, ou mesmo se 

casar com o patrão. Esses não-ditos, que retomam já-ditos conflitantes, atravessam o 

recorte em questão. Assim, ao mesmo tempo em que se trabalha com um discurso sobre 

carreira e independência da mulher, o sexo e a busca por um casamento comparecem como 

memória no dizer sobre a “mulher de Nova”. 

         O imaginário apresentado sobre a mulher de Nova em 1973 acompanha toda euforia 

do lançamento do primeiro exemplar. Da mesma forma em que a revista se lança no 

mercado editorial, a “mulher de Nova” também deixa o lar em busca de uma carreira 

profissional. A fim de analisar o discurso sobre a mulher no eixo “carreira” em um 

exemplar atual da revista, será analisada a reportagem “Garota de Ouro” que foi escrita 

por Elisa Melo e circulou em setembro de 2011. Na atualidade, percebe-se um 

deslocamento em relação à imagem da mulher, afinal, diferentemente daquela de 1973, a 

mulher de hoje já atua no mercado, tendo uma carreira consolidada, como fica marcado nas 

SDs 45 e 46: 

 

SD 45 

Para ser indispensável em qualquer empresa (inclusive a sua), é simples... (REVISTA 

NOVA n°9, 2011, p.172) 

 

SD 46 
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Você parece uma ótima profissional: seu chefe a elogia, seus clientes sabem que 

podem contar com sua ajuda e você procura se aperfeiçoar sempre. (REVISTA NOVA 

n°9, 2011, p.172) 

 

 

Apesar das diferentes condições de produção em que circularam as reportagens, 

pode-se notar nas SDs 45 e 46 que a maneira como a revista se dirige à mulher continua 

semelhante. Mesmo na reportagem com circulação no ano de 2011, a revista continua a 

lançar mão de um discurso pedagógico, no qual atua como tutora das leitoras, ensinando-as 

a como atuar a fim de serem bem sucedidas no mercado de trabalho. Assim como em 1973, 

a revista dá sugestões para as mulheres de como agir para se destacar no mercado de 

trabalho. Já no título da reportagem, “Garota de ouro”, pode-se perceber a imagem 

construída sobre a “mulher de Nova” em 2011: uma profissional talentosa e bem sucedida, 

desejada por todas as empresas. 

 

SD 47 

Para ser indispensável em qualquer empresa (inclusive a sua), é simples: você só precisa 

se aproveitar dos seus pontos fortes e combiná-los com outra habilidade que ainda nem 

sabe que tem. Tão fácil (e certeiro) quanto unir um vestido vermelho a uma biju prateada. 

(REVISTA NOVA n°9, 2011, p.172) 

   

A “mulher de Nova”, no que diz respeito à carreira, apresenta-se atualmente como 

uma profissional já consolidada no mercado, buscando sempre mais sucesso e conquistas. 

A SD 47 sinaliza, no entanto, que o sucesso profissional está aliado a um visual impecável 

e muito charme. Cabe destacar que questões referentes à formação para o trabalho 

continuam a não ser abordadas nas páginas da revista. 

A revista Nova busca, nesse novo período, orientar a leitora sobre como ascender, 

no “já conquistado”, mercado de trabalho. Podem ser percebidos diversos já-ditos na SD 

45; ao mesmo tempo em que se enfatiza o talento e as habilidades profissionais, o “jeitinho 

feminino” comparece, ao afirmar que crescer profissionalmente seria “... Tão fácil (e 

certeiro) quanto unir um vestido vermelho a uma biju prateada...”. Ao fazer tal afirmação, 

comparece também um já-dito de que mulher entende mesmo é de combinar roupa e 

bijuteria, ou seja, apresentam-se nos discursos da revista Nova dizeres que apontam para o 
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efeito de sentido de que mulher só entende de moda, cabelo, maquiagem, bijuteria, entre 

outras “coisas de mulher”. 

Com o efeito de demonstrar a seriedade de suas sugestões, a revista utiliza 

argumentos de autoridade para embasar seus argumentos. Para isso, faz menção a pesquisas 

e profissionais renomados, como visto nas SDs 48e 49: 

 

SD 48 

Você parece uma ótima profissional: seu chefe a elogia, seus clientes sabem que podem 

contar com sua ajuda e você procura se aperfeiçoar sempre. Então por que a promoção 

nunca vem? A Universidade Harvard, nos Estados Unidos, mapeou as razões que 

transformam um profissional comum em uma pessoa indispensável... (REVISTA NOVA 

n°9, 2011, p.172) 

 

SD 49 

Antes de qualquer coisa, você precisa descobrir no que já é boa. Lucas Copelli, diretor da 

Vallua, consultoria de São Paulo, dá o conselho. (REVISTA NOVA n°9, 2011, p.172) 

 

 

A fim de corroborar tal discussão, cabe citar Beacco & Moirand (1995 apud 

Mariani, 1998) que sem mencionar especificamente o discurso jornalístico, no momento em 

que o mesmo ao transmitir informações sobre acontecimentos – midiatiza, e dá o 

conhecimento sobre algo -, deixa transparecer, permeados de esquemas, desenhos (...), além 

de definições, explicações, estatísticas, questionamentos e citações de autoridade, dando 

ênfase, dessa maneira, a um acontecimento singular, a partir de generalizações feitas por 

meio de um campo de saberes já estabelecidos. Nas SDS 48 e 49 esses argumentos de 

autoridade ficam marcados no momento em que se faz uso do nome de instituições 

renomadas (Universidade Harvard, nos Estados Unidos) e profissionais especializados 

(Lucas Copelli, diretor da Vallua, consultoria de São Paulo). 

No dizer da revista Nova no eixo temático “carreira”, observa-se que a busca da 

mulher por melhorias em um emprego é geralmente comparada a uma dieta, a uma escolha 

de roupa ou à conquista de um homem. Esse funcionamento pode ser notado tanto nas 

reportagens com circulação em sua primeira edição, em 1973, quanto na atualidade, em 

2012, por exemplo. Desse modo, o que funciona no discurso da revista é uma memória, um 
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já dito sobre a mulher que não se desloca que é retomado via paráfrase. Os discursos sobre 

a mulher em Nova em relação ao eixo “carreira” retomam dizeres nos quais o “universo 

feminino” é limitado à busca por um relacionamento com um homem, à luta por um corpo 

perfeito e por um visual moderno e sedutor, como se marca na SD 50: 

 

SD 50 

 

A verdade é que se dá melhor quem sabe aproveitar as habilidades que já executa bem e as 

combina com conhecimentos complementares, que ressaltam os pontos fortes. Confuso? 

É mais ou menos como emagrecer direito. Você seca mais rápido quando une dieta a 

exercícios físicos... (REVISTA NOVA, n°1, 1973, p.67, grifo meu). 

 

Após essas considerações de análise pode-se compreender que os efeitos de sentido 

sobre carreira na revista Nova se constituem por meio do processo discursivo que, de 

acordo com Pêcheux (1997, p. 161), consiste no “sistema de relações de substituição, 

paráfrases, sinonímias, etc., que funcionam entre elementos lingüísticos – ‘significantes’ – 

em uma formação discursiva dada”. Desse modo, a apreensão do processo discursivo 

pressupõe a passagem do texto ao discurso, no momento em que o texto, enquanto unidade 

de análise, “remete imediatamente a um discurso, que por sua vez, se explicita em suas 

regularidades pela sua referência a uma ou outra formação discursiva” (ORLANDI, 2010, 

p. 63). A compreensão do processo discursivo, segundo Orlandi (2006, p. 28), ao retomar 

Pêcheux, significa apreender o “movimento” de “produção dos sentidos e dos sujeitos”. Os 

discursos sobre a mulher na Nova remetem a outros dizeres.  Em relação à temática 

“carreira”, percebe-se uma repetição de dizeres que buscam construir a formação 

imaginária desse sujeito como “independente”, “bem sucedida”, “moderna”. Contudo, ao 

mesmo tempo em que essas características se apresentam, mantêm-se os discursos que 

direcionam questões relativas às mulheres a assuntos ditos femininos.  Tendo a memória 

como algo que fala antes, em outro lugar (ORLANDI, 2006), percebe-se uma memória já 

constituída sobre o que diria respeito à mulher.  

É preciso mencionar ainda que em nenhum momento do corpus analisado 

compareceram questões mais aprofundadas sobre a relação mulher /carreira. Os valores de 

Nova estão diluídos ao longo dos discursos, mostrando que mesmo em condições de 
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produção diversas – 1973, o ontem e 2011, o hoje – permanecem o apelo ao consumo e a 

presença da construção de um ideal de mulher a ser seguido pelas leitoras. Por meio dos 

conselhos dados, a revista busca difundir o seu produto: a mulher de Nova. 

Em relação à situação da mulher no mercado de trabalho atual pode-se afirmar que 

as mesmas atingiram determinados avanços em relação à situação vivida pelas mulheres no 

passado. Hoje é possível verificar a presença de mulheres em cargos antes inatingíveis e 

competindo no mercado de trabalho, porém ainda comparecem desigualdades no que diz 

respeito a questões salariais entre outras. Nas palavras de Castells (2000, p.200) as 

mulheres não estão sendo relegadas a realizar serviços que exijam menor especialidade, são 

empregadas em todos os níveis da estrutura e o crescimento do número de cargos ocupados 

por mulheres é maior na camada superior na estrutural organizacional. É exatemente por 

isso que existe discriminação; as mulheres ocupam cargos que exigem qualificações 

semelhantes em troca de salários menores, com menos segurança no emprego e menores 

chances de chegar a posições mais elevadas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se afirmar que as conclusões são fechamentos no que diz respeito à estrutura, 

mas não um encerramento do tema de uma maneira geral. Ao observar o que foi feito com 

o assunto proposto, tem-se um olhar reflexivo sobre a questão do discurso e suas 

derrogações na Revista Nova por meio de seus discursos sobre a mulher no ano de seu 

lançamento e em exemplares atuais.  

As análises elaboradas neste trabalho, norteadas pelos objetivos elencados no início 

dessa pesquisa – compreender os processos de produção dos sentidos sobre a mulher por 

meio da análise de reportagens da revista Nova com circulação em diferentes períodos: os 

três primeiros exemplares da revista no Brasil (outubro a dezembro de 1973) e 3 

exemplares dos anos de 2010 a 2012 buscaram analisar o funcionamento das representações 

sobre a mulher nos textos selecionados, utilizando os fundamentos teóricos da Análise do 

Discurso de linha Francesa. Foram analisadas as reportagens Homens de segunda mão 

(1973), Homem dose controlada (2012), Casamento sim, filhos não (1973), Estou decidida 

a não ter filhos (2011), Amanhã você começa a trabalhar (1973) e Garota de ouro (2012). 

A fim de identificar os diferentes sentidos que se fizeram presentes nos discursos 

sobre a mulher na revista nos dois momentos em questão, foram analisadas as diferentes 

formações discursivas a que se filiam os dizeres em circulação na revista, assim como as 

formações imaginárias existentes nas práticas discursivas materializadas nos discursos 

sobre a mulher em suas páginas. Ao trazer essa concepção teórica para dialogar com esse 

tipo de linguagem, no caso dessa pesquisa, textos midiáticos, buscou-se refletir sobre os 

diferentes gestos de leitura possíveis diante das materialidades escritas presentes. As 

análises propostas nesse trabalho foram possíveis dentro da abordagem da Análise do 

Discurso por essa entender que a linguagem não é transparente e objetiva; operando 

ideologicamente nas relações sociais de “saberes” e “poderes”. Logo, a argumentação a 

partir do contexto sócio-histórico e ideológico na qual os discursos estão inseridos provou 

ser de fundamental valia. Para nortear a construção dessas análises, foram formuladas as 

seguintes questões de pesquisa: Como são constituídos os sentidos nos discursos sobre a 

mulher na revista Nova? Qual é o imaginário construído sobre a mulher na revista Nova nos 
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dois períodos considerados para análise? Quais são as formações discursivas presentes nos 

dizeres da revista Nova sobre a mulher? 

Pôde-se verificar que, ao representar as mulheres, a revista Nova funciona como 

veículo ideológico de construção de dizeres: portanto, não sendo neutra na transmissão de 

informação ou de verdades; elas atuam, de acordo com Oliveira (2005, p. 132), como 

“instrumentos de mediação entre os vários discursos que circulam na sociedade”. Desse 

modo, “a mídia seria uma das principais arenas na qual aconteceria a luta pelo significado 

com a finalidade de (re) definir e (re) construir verdades”. (OLIVEIRA, 2005) 

A proposta de análise do funcionamento do discurso sobre a mulher na Revista 

Nova em momentos específicos (1973 e 2010 a 2012) deu-se pela observação de uma 

repetição de dizeres ao longo dos anos no discurso em circulação na revista. Mesmo em 

diferentes condições de produção, pôde-se perceber por meio das análises que foi sendo 

construído um imaginário sobre a “mulher de Nova”. A imagem do padrão de mulher 

retratado pelos discursos da revista desde seu lançamento buscava representar o público 

para o qual a mesma se destinava e, como foi verificado ao longo da análise do trajeto 

temático, não sofreu grandes transformações mesmo diante de grande lapso temporal entre 

os exemplares analisados. 

Para respaldar tais afirmações utilizou-se como base teórica os estudos de 

Guilhaumou e Maldidier (1997), nos quais assume-se que a análise do trajeto temático 

retoma o conhecimento de tradições retóricas, de formas de escrita, de usos da linguagem, 

mas sobretudo, interessa-se pela novo no interior da repetição. Por meio das práticas 

discursivas materializadas na linguagem sobre o sujeito “mulher”, nos discursos em 

circulação na revista foi perceptível a repetição de determinados temas, que foram 

divididos para fins de análise em eixos temáticos: relacionamento, sexo, dieta, carreira e 

filhos. Porém foram selecionados apenas três desses eixos para tecer as análises: 

relacionamento, filhos e carreira. 

O percurso realizado para que as análises fossem realizadas teve início com a leitura 

e seleção das reportagens, assim como com a escolha de materiais que pudessem contribuir 

para o estabelecimento das condições de produção em que a revista foi criada. À luz de 

Orlandi (2010, p. 66), viu-se que a análise é iniciada pela configuração do corpus, 
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“delineando-se seus limites, fazendo recortes, na medida mesma em que se vai incidindo 

um primeiro trabalho de análise”, por meio da retomada de conceitos e noções, o que 

demandou um “ir e vir constante entre teoria consulta e análise”; isso permitiu com que 

fossem realizados os primeiros gestos de análises. 

Pretendeu-se refletir também no primeiro capítulo sobre os fatores que 

influenciaram na construção desses discursos, analisando as condições de produção que os 

nortearam. Para isso, foi apresentado um histórico sobre as revistas femininas e como se 

deu a circulação das mesmas no Brasil, além de trazidas algumas considerações sobre a 

identificação da mulher como sujeito-consumidor. O segundo capítulo permitiu uma 

reflexão sobre as questões teóricas que nortearam a confecção dessa pesquisa e permitiram 

que os objetivos delineados fossem atingidos.  

A terceira seção do trabalho apresentou discussões sobre as condições de produção 

dos discursos sobre a mulher no Brasil em 1973 e as análises de reportagens da Revista 

Nova que compuseram o corpus. Por meio de um retorno ao início das revistas femininas, 

foi possível identificar o funcionamento das condições de produção em que se constituíram 

os discursos sobre a mulher e perceber a influência do processo sócio-histórico que norteou 

o nascimento da revista Nova nos discursos em circulação em suas páginas, além de 

possibilitar a compreensão dos diversos efeitos de sentidos construídos sobre a mulher. 

Ao percorrer a história das revistas femininas, foi possível observar a vocação da 

revista Nova em abordar o sexo como tema principal de suas edições. Esse se confirmou 

desde os primeiros anos de sua existência no Brasil, não apenas em temas relacionados ao 

mesmo, mas também por sua relação com o consumo, o que possibilitou a construção da 

formação imaginária da “mulher de Nova” ao longo dos anos. 

Retomando a primeira questão de pesquisa (Como são constituídos os sentidos nos 

discursos sobre a mulher na revista Nova?), pode-se afirmar que, em relação os discursos 

sobre a mulher na supracitada revista, verificou-se que os mesmos foram se construindo em 

meio ao atravessamento de uma formação discursiva machista e que contradiz o imaginário 

de mulher que aparentemente buscava ser difundido pela mesma. Enquanto a revista busca 

constituir por meio de seus discursos uma imagem de mulher moderna, inteligente, 

independente e bem sucedida, ao mesmo tempo nota-se que ela reforça o senso comum no 
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qual a felicidade de uma mulher está associada ao relacionamento com um homem, à 

aquisição de bens de consumo e a um belo corpo. 

Os sentidos constituídos ao longo dos anos em Nova constroem-se, consoante Silva 

(2003), em meio a práticas discursivas reguladas por um complexo de formações 

discursivas que determinam não só o que pode e o que deve ser dito, mas também porque se 

diz de uma maneira e não de outra sobre as diversas práticas de si. Em Nova, o discurso 

sobre a mulher é construído tendo o homem como foco, usa-se o homem para falar sobre a 

mulher na maioria das reportagens. 

Em relação à segunda questão de pesquisa (Qual é o imaginário construído sobre a 

mulher na revista Nova nos dois períodos considerados para análise?), pode-se afirmar que 

o imaginário construído sobre a mulher na revista Nova nos dois períodos considerados 

permanece o mesmo. Nas páginas de Nova, mesmo em diferentes períodos (1973 e 2010 a 

2012) a imagem da mulher construída pela revista não sofreu grandes alterações. Nos três 

eixos analisados, relacionamento, filhos e carreira, o discurso de Nova filia-se a uma 

memória já constituída sobre o sujeito mulher na qual tanto no ontem (1973) quanto no 

hoje (2010 a 2012) os únicos interesses da mulher de Nova estariam voltados a questões 

superficiais e que remetem a discursos já cristalizados socialmente. As análises 

demonstraram que no que diz respeito ao relacionamento o consumo comparece como 

grande principal valor para a mulher de Nova. 

Tanto o relacionamento em si, quanto o próprio homem são colocados como 

objetos, podendo ser comprados, trocados, vendidos, entre outras situações semelhantes, a 

revista atuaria como tutora nesse sentido. Em relação ao eixo temático filhos, pode-se 

afirmar que mesma a promissora mulher de Nova, com seus objetivos profissionais e pouca 

identificação com uma construção familiar convencional ainda sofre as pressões sociais no 

que diz respeito à maternidade. Os dizeres sobre a mulher na revista em relação à 

maternidade nos dois períodos analisados projetam discursos oriundos de uma memória 

discursiva na qual felicidade e maternidade estão diretamente relacionados. 

No que diz respeito ao eixo temático carreira, pode-se inferir que os discursos sobre 

a mulher tanto em 1973 quanto em 2011 dentro dessa temática retomam dizeres nos quais o 

“universo feminino” é limitado à busca de um relacionamento com um homem, à conquista 
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de um visual impecável, entre outras questões superficiais. Não há um aprofundamento nos 

discursos sobre questões importantes sobre carreira, capacitação ou assuntos relevantes na 

área. 

            As contradições percebidas na condição da mulher na atualidade podem ser 

percebidas quando analisamos a representação de sua imagem nas páginas da revista. Ao 

mesmo tempo em que Nova quer colocar a mulher como ser independente, livre das antigas 

amarras, ela retoma em suas reportagens um discurso que prova que as mudanças talvez 

não tenham sido incorporadas como se pensa.  

O discurso da revista buscou apropriar-se de um discurso de viés feminista, em que 

se sugere que as mulheres devem desfrutar dos direitos conquistados e manter uma vida 

sexual ativa, apresentada pela revista como o segredo para uma vida feliz. As cartilhas de 

comportamento colocam a mulher como um ser frágil que precisa ser cuidado e ensinado, 

sendo Nova a portadora das verdades e dos segredos para que as mulheres atinjam seus 

objetivos, fazendo uso de argumentos de autoridade.  

Por meio das discussões traçadas entre o corpus e os referenciais teóricos foi 

possível visualizar que, embora a revista intitule-se portadora da modernidade e dos ideais 

de liberdade financeira, sexual das mulheres, ela reproduz discursos já cristalizados sobre a 

mulher, revestindo-os de tom vanguardista e inovador. O imaginário construído sobre a 

“mulher de Nova” deixa transparecer uma pessoa independente financeiramente, livre, 

liberada, sexy, conquistadora, na busca por prazer sexual, que tem seus valores voltados 

para o consumo e está sempre a procura (quase desesperada) por um relacionamento com 

um homem; junto a tudo isso, ela ainda deve estar “em dia” com o corpo e com a moda. 

 A formação imaginária que se constitui sobre essa mulher deixa transparecer a 

imagem de uma pessoa “bem sucedida”, “sedutora”, “dentro dos padrões atuais de beleza” 

e “capaz de deixar qualquer homem a seus pés”, que é “vendida” ao longo de suas páginas 

por meio de imagens e artigos. Tudo na revista Nova leva ao consumo, não apenas por meio 

de anúncios e imagens, até mesmo os relacionamentos são tratados como produtos. A 

revista apresenta manuais para qualquer coisa, desde a mais simples paquera até mesmo a 

procura por um emprego. Cada ato da “mulher de Nova” pode ser comparado a uma “ida 
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ao shopping” ou a “escolha de um modelito”, como foi demonstrado nas análises realizadas 

nessa pesquisa. 

Segundo Hollenbach (2005, p. 162), a revista apropriou-se do discurso feminista 

dos anos 70, que reivindicava o direito das mulheres ao prazer, e retira, no entanto, o peso 

de oito séculos de amor-paixão que criaram no Ocidente uma cultura de sofrimento ligado 

ao relacionamento amoroso. Nesta época em que todos buscam ser felizes, não haveria 

tempo para masoquismo e lamúrias de amor: a formação imaginária construída sobre a 

mulher de Nova demonstra que, ao menor indício de sofrimento, ela “sacode a poeira, faz 

um regime, compra uma roupa sexy e uns creminhos, se junta com as amigas solteiras e vai 

em busca de uma outra história que possa trazer beleza a sua existência.”(HOLLENBACH, 

2005). 

Nas sequências discursivas analisadas, vislumbram-se dizeres que refletem que a 

revista reforça os discursos já construídos sobre a mulher historicamente. Comparece nos 

recortes analisados um senso comum no qual o único objetivo do sexo feminino seria 

conquistar um homem e mantê-lo ao seu lado; a fim de auxiliar nesse objetivo, Nova 

apresenta-se em seus discursos como a portadora da receita mágica que poderá fazer com 

que isso seja possível. 

Com base na terceira questão de pesquisa (Quais são as formações discursivas 

presentes nos dizeres da revista Nova sobre a mulher?), pode-se afirmar que os sentidos 

presentes nos discursos sobre a mulher em circulação na revista Nova foram construídos 

pelo entroncamento de diversos discursos constituídos com base em uma formação 

discursiva machista que mostram as repetições e contradições presentes nos dizeres sobre a 

mulher. A escolha dos recortes analisados teve como objetivo demonstrar exatamente isso: 

tanto no eixo temático “relacionamento”, quanto nos eixos “filhos” e “carreira”, existem 

contradições nos dizeres presentes nos discursos sobre a mulher na revista. 

Os sentidos nos discursos em circulação na revista Nova são construídos mediante 

um conjunto de práticas que se armazenam numa memória discursiva sobre o sujeito 

mulher. Pode-se entender que o processo constitutivo do discurso está na memória, no 

domínio do saber, dos dizeres já ditos: o velho e o novo produzindo efeitos de sentidos. São 

mecanismos sutis que subjazem às práticas discursivas e que produzem efeitos de sentido 
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ligados à história e à memória. A análise discursiva é que permite que, entendendo alguns 

mecanismos que compõem a discursividade moderna, poder desenvolver táticas e 

estratégias de luta contra a alienação provocada pela cultura do espetáculo. (GREGOLIN, 

2003). 

Como foi visto, nos excertos analisados, são legitimadas e valorizadas as formações 

imaginárias sobre a mulher, entre elas, a de profissional, mulher-objeto e liberal, 

conquistadora e sexy, disposta a qualquer coisa para conseguir um parceiro. Percebe-se em 

todo momento que para construir seus discursos sobre a mulher a revista tem o homem 

como ponto de partida, fala-se da mulher pelo homem. Embora seja uma revista voltada 

para mulheres, como já foi dito, boa parte das reportagens tem o sexo masculino como 

tema. Os enunciados que foram analisados representaram a mulher como uma caçadora, 

mesmo quando inserida em um contexto profissional, suas atitudes e postura estão sempre 

voltadas a seduzir, desde o chefe ou colega de trabalho, até situações mais comuns, como 

um homem desconhecido na balada. 

A partir dessa imagem, tem-se a representação das mulheres como objetos sexuais, 

seres que existem para satisfazer e servir às necessidades sexuais masculinas. Por meio de 

um imaginário ideal de modernidade percebeu-se que a “velha” e a “nova” “mulher de 

Nova”, embora inseridas em diferentes condições de produção, são mais próximas e 

semelhantes do que pode parecer. Ambas estão submissas aos padrões sociais, mesmo 

quando o repelem, e nos dois momentos da publicação os discursos sobre as mesmas são 

construídos tendo o sexo e o consumo como condição de felicidade e realização. Apesar da 

“roupagem” moderna, ainda se marcam nas páginas de “Nova” velhos e cristalizados 

discursos sobre o sujeito mulher. 

Como resultado, foi possível refletir sobre os discursos em circulação pela mídia 

feminina sobre a mulher e sobre as controvérsias instauradas nos mesmos. O que permitiu 

colaborar para que se compreenda a maneira como tais discursos se constituem e, 

sobretudo, o que eles têm a dizer sobre mulher no Brasil. Portanto, pode-se dizer ao final 

dessa pesquisa que analisar os discursos da/na mídia é de grande relevância a fim de 

compreender como os sentidos se constituem na formação social vigente. Sabe-se, contudo, 

que as análises não se limitam e essas aqui apresentadas; muitos outros sentidos ainda 
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podem surgir a partir da leitura de outros analistas e das relações estabelecidas pelos 

mesmos com o contexto sócio-histórico em que circulam os dizeres; podem surgir novos 

sentidos por meio de outros olhares e novos gestos de interpretação podem ser realizados. 
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