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Introdução 

Quando pensamos em sexualidade, percebemos que ela se tornou uma questão de 

extrema importância para os indivíduos e esse fato é relativamente recente. Com isso não 

quero dizer que não se discutia sobre os comportamentos sexuais e sobre os usos que se faz 

do corpo em outras épocas, mas que, atualmente, uma simples espera na fila do caixa de 

um supermercado nos coloca em contato com revistas que trazem a sexualidade na capa. 

Também em casa, passando os canais da televisão a qualquer hora do dia em qualquer dia, 

encontramos uma série de programas que trazem o tema da sexualidade. 

Seja no ambiente privado, seja no espaço público, o falar de sexo nos cerca, nos 

mostra quais as posições mais prazerosas, como levar seu parceiro ou sua parceira a 

loucura, ou ainda estatísticas sobre assuntos mais variados, como por exemplo, qual a 

média de idade que as brasileiras estão deixando de serem virgens. Todas essas 

informações, pesquisas, matérias, estatísticas revelam que o tema da sexualidade se mostra 

hoje parte muito importante da formação da própria identidade dos indivíduos, ou seja, não 

é que em épocas passadas esse tema não fosse abordado, mas hoje ele se apresenta de 

maneira efetiva, para ambos os sexos. 

Toda essa quantidade de informação sobre a sexualidade me levou a alguns 

questionamentos no sentido do por que do ato sexual, dos usos do corpo para proporcionar 

prazer se tornaram assuntos tão “populares” nos meios midiáticos. Qual a razão dos 

comportamentos sexuais merecerem tantas pesquisas, tantas matérias, tantas estatísticas? 

Essa questão não é tão simples de ser respondida, mas alguns apontamentos podem ser 

feitos. 

Primeiramente, tem-se que saber que considero sexualidade algo histórico e 

socialmente produzido, ou seja, ela não pode ser naturalizada, vai depender da sociedade e 

da época a que o indivíduo pertence e das suas experiências. Em segundo lugar, não se 

mailto:gimontezelo@hotmail.com


2 
 

pode confundir sexualidade com o ato sexual em si, uma não pressupõe o outro. A 

sexualidade é a busca pela satisfação dos prazeres corporais que não passam 

necessariamente pelo ato sexual, este, é só uma das formas de obter essa satisfação. 

Feito esse esclarecimento retornamos ao questionamento feito anteriormente e 

podemos pensar em alguns motivos para o tema da sexualidade ser tão veiculado pela 

mídia recentemente. Questões relativas às DSTs (doenças sexualmente transmissíveis), 

gravidez indesejada, estão sempre presentes e de fato merecem importância e 

esclarecimentos. Mas não só dos problemas que podem ser acarretados pelo 

comportamento sexual vivem as revistas e programas de televisão. Dicas e esclarecimento 

de dúvidas que dizem respeito a sexualidade enchem de informação uma geração que quer 

acumular cada vez mais conhecimento sobre sexo, quer experimentar mais, preocupada em 

dar e receber prazer. Considero que essa quantidade de meios de comunicação 

preocupados com a sexualidade aparece em razão dos avanços do movimento feminista, da 

conquista das mulheres em ter o domínio do próprio corpo, de poder satisfazer seus 

prazeres. 

Como bem se sabe as mulheres quase sempre (ou sempre!) foram reprimidas no 

que diz respeito ao comportamento sexual. Engels retratou em seu livro A origem da 

família, da propriedade privada e do Estado, como a mulher perdeu o direito da 

descendência e passou a ser mais uma das tantas posses do homem.
1
 De acordo com o 

autor, as primeiras formas de organização humana em sociedade adotavam o direito 

materno de descendência, ou seja, só se tinha certeza da maternidade enquanto que a 

paternidade era compartilhada pelos homens pertencentes ao grupo. Engels assinala que 

essas tribos ainda não conheciam a propriedade privada, viviam numa ordem comunitária 

em que as decisões eram tomadas em conjunto, as tarefas divididas e os ganhos do trabalho 

compartilhados. 

Com o desenvolvimento dos instrumentos de trabalho, o homem passou a estocar 

cada vez mais bens (alimentos, escravos, terras...) e as decisões passaram a ser tomadas 

pelos homens mais ricos da tribo ao invés do conselho comunitário. Para ter certeza de que 

seus bens seriam passados para seus herdeiros legítimos o homem cercou a sexualidade 

feminina, ou seja, passou a exigir sua virgindade no ato da união e condenou-a a fidelidade 

a seu esposo, não podendo ela se relacionar com mais ninguém. 
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Engels chega à conclusão de que a propriedade privada que decretou o fim da 

liberdade sexual da mulher, pois quanto mais posses um homem possuía, mais a mulher 

também era transformada em uma. Assim como as terras e os escravos a mulher se tornou 

um bem, uma coisa a ser possuída pelo homem. 

Simone de Beauvoir vai além, para ela não existiu tempo em que a mulher não 

fosse oprimida, mesmo nas sociedades matriarcais.
2
 A autora reconhece a importância da 

contribuição de Engels para a história das mulheres, mas assinala que seu trabalho possui 

limites, que aponta o surgimento da propriedade privada como o marco da derrota da 

mulher, mas não esclarece como se deu a passagem da ordem comunitária para a ordem a 

propriedade privada.  

De acordo com Simone, entre homens e mulheres nunca houve combate, a biologia 

tratou de definir diferenças físicas e homem se aproveitou dessas diferenças e da suposta 

fragilidade da mulher para definir papéis, espaços e lugares específicos na sociedade para 

ambos os sexos.  

A mulher dá a vida e por essa razão foi encerrada num campo de domínio 

doméstico, onde haveria segurança e tranqüilidade para ter seus filhos e criá-los. Seu 

aparelho biológico a confinou na maternidade, ou seja, a vida da mulher se estrutura em 

função da prole, de dar à luz e cuidar das crianças. O homem, ao contrário, arrisca a vida 

quando sai para caçar. Sua biologia não é um limite, ele é capaz de transcender os limites 

do próprio corpo.  

A maternidade é o que faz com que as mulheres sejam subjugadas aos homens, é 

por causa dela que o sexo feminino não é capaz de transcender. De acordo com Beauvoir,  

“A fêmea, mais do que o macho, é presa da espécie; a humanidade sempre 

procurou evadir-se de seu destino específico; pela invenção da ferramenta, a 

manutenção da vida tornou-se para o homem atividade e projeto, ao passo que na 

maternidade a mulher continua amarrada a seu corpo, como um animal. É porque 

a humanidade se põe em questão em seu ser, isto é, prefere razões de viver à 

vida, que perante a mulher o homem se pôs como senhor; o projeto do homem 

não é repetir-se no tempo, é reinar sobre o instante e construir um futuro. Foi a 

atividade de macho que, criando valores, constitui a existência, ela própria, como 

valor: venceu as forças confusas da vida, escravizou a natureza e a mulher.” 

(BEAUVOIR, 2000: 85-86) 

Portanto, a autora não acredita que a propriedade privada tenha feito da mulher uma 

escrava do homem, uma de suas posses. A própria condição biológica da mulher, o fato de 
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gerar filhos não a permite transcender seu próprio corpo estando sempre refém dele e do 

homem. 

Outra análise que mostra a repressão da mulher pelo homem é a de Levi-Strauss.
3
 

De acordo com o autor, o ser humano sai do estado de animalidade quando institui a regra 

do incesto. Essa regra não é simplesmente moral, tem um valor muito maior. Numa época 

de guerras entre tribos, a troca de irmãs era feita para se estabelecer uma aliança com 

determinadas tribos. A partir dessa troca, várias outras eram feitas como de alimentos, 

vestuários, objetos, e as tribos se uniam nas guerras contra um inimigo comum. 

Há duas coisas a serem consideradas: a regra do incesto tem sentido quando 

pensamos que se relacionar com a própria irmã não é satisfatório para a tribo, que não 

estabeleceria nenhuma aliança; e mais uma vez vemos a mulher sendo tratada como objeto, 

como algo a ser trocado, da mesma forma que se trocam alimentos e presentes.  

Esses e outros tantos autores nos mostram a opressão sofrida pela mulher, a forma 

com que seu corpo quase sempre foi propriedade dos homens. Ao longo da história seu 

destino foi decidido pelos homens do grupo, por seu pai, seus irmãos, seu marido; se a 

mulher existe é para satisfazer as necessidades sexuais do homem, pois ela mesma não as 

tem, é refém de um útero, da reprodução. A repressão não é somente física, é também 

ideológica; todos conhecemos as formulações sobre o homem ter desejos sexuais 

insaciáveis e que por natureza necessita de várias parceiras, necessita “disseminar sua 

semente” aos quatro cantos enquanto que a mulher é doce e maternal, vive para procriar e 

cuidar de sua prole, seus desejos (se é que elas tem) não são prioridade em sua vida, ela 

não vive para satisfazer-se e por isso não precisa de vários parceiros, um marido que lhe 

ofereça boa vida e estabilidade para os filhos já é de bom agrado. 

Essas idéias relativas ao comportamento sexual de homens e mulheres são ainda 

hoje divulgadas e ajudam a manter a rotatividade de parceiras e a infidelidade masculina 

como algo normal e a feminina como estranha, condenável. Porém, algumas 

transformações vem ocorrendo, principalmente a partir do século XX, e as mulheres estão 

conquistando não só o espaço público, saindo do ambiente doméstico, conseguindo 

atuação no mercado de trabalho, na política, como também, estão aos poucos conquistando 

o direito de ter o domínio sobre o próprio corpo. É um momento novo na história das 

mulheres que se reflete na sociedade, como por exemplo, na mídia. 
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Propor novas formas de se relacionar, solucionar dúvidas, mostrar estudos sobre os 

comportamentos sexuais são alguns dos assuntos tão veiculados pelos meios midiáticos e 

se direcionam a homens e mulheres preocupados em conhecer esse novo momento. A 

maior liberdade que a mulher possui hoje, permite que ela fale de sexo, do seu corpo e das 

possibilidades de prazer que pode alcançar sem tanta recriminação. A mídia vem se 

aproveitando dessa nova fase da mulher e investindo em fontes de informação para elas e 

sobre elas.  

Os homens também são alvos desses recursos midiáticos, afinal os relacionamentos 

não estão em mudança só para as mulheres, mas para todos. Quando há uma mudança, a 

informação é necessária, por isso, as revistas e programas de TV investem em matérias a 

respeito do novo homem, capaz de ser solidário e proporcionar prazer a sua parceira. 

Porém, ainda é muito divulgada a separação sexo/amor, ou seja, as mulheres, na 

maioria das vezes, são consideradas seres passionais, com reações emocionais e mesmo 

com uma maior liberdade sexual ainda dão prioridade a viver um grande amor, na relação 

com a perda da virgindade ainda é esperado que ela “se entregue” ao primeiro amor, aquele 

que fará com que o momento se torne especial. Já o homem, a idéia divulgada é a de que 

ele prefere o sexo ao amor e mesmo numa relação sólida acaba se encontrando 

sexualmente com outras pessoas, pois não consegue controlar seu “instinto de macho”! A 

relação com a perda da virgindade não deixa de ser importante, mas no sentido de que tem 

que acontecer o mais rápido possível, com qualquer pessoa que estiver disponível. Giddens 

assinala que a questão da virgindade acaba se refletindo como uma perda para a mulher e 

um ganho para o homem.
4
 

O problema é: até que ponto esses estereótipos de homem/sexo e mulher/amor 

continuam a ser veiculados e de que forma eles influenciam na formação da identidade 

sexual de cada indivíduo? 

Portanto, esse trabalho tem como objeto de estudo a maneira com que a mídia, duas 

revistas em particular, a Revista Nova que é voltada ao público feminino, e a Revista 

Playboy, voltada ao público masculino, vem informando ambos os sexos sobre a 

sexualidade, sobre comportamentos sexuais, e de que maneira ela contribui para avanços 

em relação ao tema ao mesmo tempo em que promove retrocessos, ou seja, dissemina 

estereótipos, naturaliza preconceitos e coloca homens e mulheres em posições distintas. 
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De acordo com Ana Lúcia de Castro a mídia, no caso particular dessa pesquisa as 

revistas, possui uma dupla relação com a sociedade: ao mesmo tempo em que reflete certos 

tipos de comportamento também influencia na formação das identidades. Tem-se que ter 

em mente também que ela não vai contra a ordem vigente, ou seja, a grande mídia 

dificilmente terá um caráter revolucionário, por mais “moderna” que seja não proporá 

idéias, formas de agir que vão contra a realidade social de que faz parte. 

Sendo assim, essa pesquisa se faz importante na medida em que se propõe a 

entender as mudanças nas formas de se relacionar, qual o seu impacto no comportamento 

sexual de ambos os sexos e de que forma a mídia contribui para essas transformações. O 

objetivo da pesquisa é entender porque a sexualidade se tornou uma questão tão importante 

no processo de formação da identidade do indivíduo, motivo pelo qual é um tema tão 

recorrente tanto nos meios de comunicação quanto nas conversas entre amigos, nas salas 

de aulas. 

A pesquisa parte de um método qualitativo analisando um total de quarenta 

revistas, vinte revistas Nova e vinte revistas Playboy, no período que vai de 2000 a 2010. 

Muitas pesquisas analisam revistas, principalmente as femininas, desde o início do século 

XX. O período escolhido para essa pesquisa tem o intuito de analisar como as relações 

entre homens e mulheres se dão no novo milênio, quais as principais transformações em 

relação aos outros trabalhos que lidam com o tema, como a sexualidade vem sendo 

veiculada para essa nova geração. 

A partir da seleção dessas quarenta revistas a técnica utilizada será a da análise dos 

discursos, ou seja, de que forma as revistas falam sobre os temas relacionados a 

sexualidade, e assim, detectar avanços e retrocessos, se disseminam estereótipos ou não. 

 

Movimentos feministas e o gênero como categoria de análise 

Historicamente, como já foi dito anteriormente, as diferenças biológicas foram 

usadas para definir papéis e lugares na sociedade relativos a cada sexo. As mulheres, por 

serem capazes de reproduzir, foram colocadas no âmbito doméstico, no cuidado de si e de 

sua prole, trabalhos considerados simples. Seu sexo a definiu como um sujeito frágil, 

volúvel, que tem reações emocionais impensadas e, portanto, não servem para uma vida 

fora de casa, fora da segurança que o lar proporciona.  
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Os homens foram colocados no campo da produção, ou seja, foram considerados 

mais fortes fisicamente que as mulheres e por isso ficaram com as tarefas mais difíceis, que 

exigiam força e inteligência. Seu lugar é fora de casa, é o provedor, o responsável pelo 

sustento da mulher e dos filhos, aquele que precisa ser racional para encarar as dificuldades 

da vida pública, do trabalho não doméstico.  

Sobre as diferenças biológicas se ergue a desigualdade que oprime as mulheres de 

todas as maneiras, controlando sua sexualidade, sua circulação e colocando seu corpo sob 

o domínio do homem. O pai a esconde da sociedade para garantir sua virgindade até 

encontrar uma boa união para ela; posteriormente, o marido a esconde da sociedade para 

garantir sua fidelidade, e o bom trato da casa e dos filhos. Quando ela aparece é para ser 

exibida como um troféu, como um bem precioso, talvez o mais precioso. 

Reivindicações femininas ocorrem há muito tempo, porém, Simone de Beauvoir 

não acredita num desejo revolucionário da mulher. Mostra que as mulheres são diferentes 

dos outros setores oprimidos da sociedade, como negros e operários. Esses se apresentam 

enquanto sujeitos e tem meios concretos para se reunir enquanto grupo contra um 

“inimigo” comum, já as mulheres não possuem esses meios, não se identificam pela 

expressão “nós mulheres”, não possuem passado ou história própria. 

Ainda de acordo com Beauvoir,  

“O laço que a une a seus opressores não é comparável a nenhum outro. A divisão 

dos sexos, é, com efeito, um dado biológico e não um momento da história 

humana. É no seio de um mitsein original que sua oposição se formou e ela não a 

destruiu. O casal é uma unidade fundamental cujas metades se acham presas 

indissoluvelmente uma à outra: nenhum corte é possível na sociedade por sexos. 

Isso é o que caracteriza fundamentalmente a mulher: ela é o Outro dentro de uma 

totalidade cujos dois termos são necessários um ao outro.”(BEAUVOIR, 2000: 

13-14). 

Portanto, a mulher é solidária ao homem por conta da vida juntos, nela não há um 

desejo de revolucionar o estado das relações, somente pede para que “certas conseqüências 

da especificação sexual sejam abolidas.” (BEAUVOIR, 2000: 78). A autora ainda diz que 

todas as ações das mulheres tiveram caráter simbólico, que tudo o que conquistaram só foi 

possível porque os homens concordaram em lhes conceder. 

Essa é uma visão que se pode dizer fruto de uma época específica, de uma 

pesquisadora extremamente preocupada com as desigualdades que afetavam 

principalmente as mulheres, que fizeram delas escravas de seus companheiros, sempre 
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respondendo aos desejos do homem, e também de uma mulher que se importava com os 

rumos do movimento feminista e não via nas suas reivindicações possibilidades de grandes 

mudanças enquanto as mulheres não se identificassem como grupo. Porém, é uma visão 

que tira das mulheres toda a autonomia em suas conquistas, e diz que as mulheres não 

foram capazes de conquistar avanços por si mesmas, que elas não tem desejo de 

transformar a relação que tem com os homens, e dessa visão eu discordo. 

O movimento feminista é feito de “altos e baixos”, os avanços na condição da 

mulher são quase sempre acompanhados logo em seguida de alguns retrocessos. Michelle 

Perrot nos mostra o exemplo da entrada da mulher no mercado de trabalho; sua entrada se 

deu graças à guerra, que necessitou dos homens e deixando a linha de produção sem 

funcionários. O modo encontrado para sanar o problema foi a contratação de mulheres que 

ganharam o acesso ao espaço público, o direito de adentrar no mercado de trabalho. Porém, 

com o termino da guerra, os homens voltaram a seus antigos postos de trabalho, fazendo 

com que a mulher retornasse ao âmbito doméstico e provocando uma série de 

manifestações e reivindicações por parte delas.  

De acordo com Perrot, os homens sempre tiveram medo das mulheres, de que elas 

conquistassem algum poder. A mulher é sempre vista como a outra, a armadilha, a inimiga. 

E no século XIX elas alcançaram mudanças significativas, avanços que vieram com muita 

luta. A revolução francesa concedeu a elas direitos nunca antes obtidos – divórcio, herança, 

casar-se com quem decidir – ao mesmo tempo em que o trabalho assalariado ficava a cargo 

do pai ou do marido, ou seja, eles decidiam se ela trabalharia fora de casa ou não. Elas 

conquistaram o direito a educação, mas num espaço privado e ainda uma educação que a 

prepararia para as funções de mulher, esposa e mãe. 

Mas as mulheres souberam se aproveitar dos espaços e tarefas que lhes eram 

confiados para driblar sua condição de subordinação e aos poucos conseguir sair do espaço 

privado e conquistar sua independência. Conseguiram pouco a pouco conquistar esse 

espaço através de trabalhos de caridade, viagens, também se vestiram de homem para 

participar das assembléias e de sessões da bolsa e se fizeram de homem para escreverem 

livros. 

Portanto, Perrot mostra que as conquistas são frutos de luta das mulheres, de sua 

inteligência em se apropriar dos espaços a que eram condenadas e transformá-los em 

espaços de mudanças, de sua capacidade para se infiltrar em espaços genuinamente 
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masculinos e deixar lá sua marca. As mais combativas que apareciam de cara limpa nesses 

espaços eram vistas como masculinizadas, pessoas que não portavam das características 

doces de uma verdadeira mulher, mas por mais que fossem vistas dessa forma tiveram a 

coragem de se impor, de se fazer ouvir e isso é sim mérito delas e não simplesmente algo 

concedido pelo homem. 

Temos de reconhecer que por mais confusa que seja a história do movimento 

feminista, ou dos movimentos feministas como prefiro me referir, a mulher conquistou e 

conquista todos os dias seu lugar na sociedade, o direito a uma identidade forjada por ela 

própria, e o direito a ser dona de seu próprio corpo (essa última a mais difícil das tarefas!). 

Portanto, o movimento feminista aparece com uma proposta de desnaturalização 

dos papéis sociais, de mostrar que a mulher não é simplesmente um animal refém do seu 

próprio corpo, do seu aparelho reprodutivo. A tentativa é de mostrar que esses papéis 

atribuídos a homens e mulheres são construções históricas e sociais que se baseiam na 

suposta superioridade muscular do homem e na suposta fragilidade natural da mulher para 

colocá-lo no local público onde a liberdade impera e colocá-la no local privado onde a 

repressão reina. 

O conceito de gênero se confunde com o movimento feminista. A discussão em 

torno da categoria gênero aparece como a que rejeita todo e qualquer determinismo 

biológico a partir da distinção entre sexo (aparelho biológico) e gênero (identidades 

socialmente construídas). Historicamente a sociedade se baseou no fato de o sexo 

determinar o gênero, porém, as feministas começaram a propor mudanças nessa forma de 

pensar. 

Joan Scott formula o conceito de gênero que mais se aplica a essa pesquisa. De 

acordo com a autora,  

“o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais fundadas sobre as 

diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é um primeiro modo de dar 

significado às relações de poder. As mudanças na organização das relações 

sociais correspondem sempre a mudanças nas representações de poder, mas a 

direção da mudança não segue necessariamente um único sentido.” (SCOTT, 

1993: 14) 

A situação de submissão da mulher é resultado das diferenças sexuais que são 

enfatizadas por representações simbólicas de homem e mulher e por conceitos normativos 

que se esforçam por limitar a visão desses símbolos, nunca deixando que eles seja 
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interpretados de maneira errada e assim inverter os sentidos da relação homem/mulher. O 

que se percebe então, é que a diferença sexual é uma forma de poder, é o aparelho sexual 

de macho que dá ao homem o poder necessário para dominar as mulheres. 

A categoria gênero, de acordo com Scott, é a que vai dar significado a essas 

relações de poder descobrindo as origens e a natureza da repressão da mulher. A categoria 

gênero questiona a representação binária da sociedade, ou seja, a formulação de papéis 

específicos para homem e mulher, e propõe a extinção da relação fixa com esses papéis, da 

naturalização de funções. 

Portanto, a categoria de gênero se faz importante para essa pesquisa na medida em 

que nos ajuda a entender que o corpo não é um primeiro dado, nem o último e nem o 

determinante. O corpo também carrega uma história e uma identidade que não se constrói 

somente através do aparelho reprodutor que possui, ela se constrói na relação que cada 

indivíduo estabelece com a sociedade a que pertence, com as pessoas com quem interage, 

com a história de vida que compartilha. Possuir um útero não é sinônimo de maternidade, 

de comportamento instável ou de fragilidade da mesma maneira que possuir um pênis não 

é sinônimo de força, promiscuidade sexual e racionalidade. 

Ao considerar que as mulheres preferem o amor ao sexo e os homens o sexo ao 

amor estamos caindo na determinação dos comportamentos pelo aparelho reprodutor, pois, 

para reproduzir a mulher procura a segurança de uma relação estável, tranqüila ao passo 

que o homem, como não tem a função de gerar a prole dentro de si, pode ter varias relações 

ao mesmo tempo, por isso dá mais valor à quantidade de experiências sexuais ao invés de 

uma mais intensa. 

 

Revista Nova e Revista Playboy, análise dos discursos 

Desde que se tem notícia o ser humano procura se comunicar com símbolos. 

Começaram com desenhos na parece das cavernas até a invenção da escrita, e assim, a 

história do homem se confunde com a história da comunicação. 

 De acordo com Bakhtin, as ciências humanas se voltam para o homem enquanto 

produtor de textos, “dessa concepção decorre que o homem não só é conhecido através de 

seus textos, como se constrói enquanto objeto de estudos nos ou por meio dos textos, o que 
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distinguiria as ciências humanas das ciências exatas e biológicas que examinam o homem 

„fora do texto‟.” (BARROS, 1997: 28) 

Portanto, o homem se constrói através da escrita, da linguagem, da comunicação. 

Bakhtin assinala que o homem e a vida são marcados pelo princípio dialógico, ou seja, é 

impossível pensar o ser humano fora das relações sociais, fora do convívio. Um sujeito está 

sempre procurando compreender e interpretar o outro. Uma dessas tentativas é através do 

texto. 

Como dito anteriormente o homem se ergue como objeto de estudo através do texto 

assim como se constrói enquanto sujeito através dele. Sendo assim, o texto, o discurso, o 

diálogo são de extrema importância para se conhecer o pensamento de uma determinada 

sociedade, porém, há de se ter em mente que o sentido e a significação que cada um faz de 

um texto depende da sua relação, do seu lugar na sociedade. De acordo com Raymond 

Willians a comunicação não é só transmissão, ela requer também recepção e resposta; com 

isso o autor quer dizer que quem fala (ou escreve) só obterá a resposta desejada de quem 

escuta (ou lê) se essa pessoa compartilhar da mesma realidade, das mesmas experiências de 

seu interlocutor, caso contrário, a transmissão não surtirá o efeito desejado. 

As revistas Playboy e Nova falam a um público específico, adulto e de classe 

média. Suas matérias se direcionam a indivíduos independentes, inseridos no mercado de 

trabalho e dessa forma estabelece uma forma de comunicação específica para o que 

consideram seu público alvo. 

A revista Playboy se divide sempre da mesma maneira: A primeira coluna 

importante se intitula “Coisas de homem” e se estende por várias páginas. Ela pretende 

tratar de todos os assuntos do mundo masculino, como esporte, sexo, comportamento, 

aparência, opções de carros, etc. Logo após há uma seção referente as dúvidas mais 

corriqueiras sobre os mais variados assuntos. Há uma seção para entrevistas, uma sobre 

materiais eróticos, outra sobre moda, sobre roteiros de viagens, sobre indicação de filmes, 

livros e DVDs, além de matérias variadas como as ligadas à exercícios físicos, reportagens 

diversas e uma seção de vinte perguntas para mulheres consideradas provocantes (por 

exemplo, Angelina Jolie), além das fotos de mulheres nuas. 

A revista Nova se divide praticamente da mesma maneira: sua primeira coluna 

intitulada “Isto é quente” também se propõe a dar dicas sobre vários assuntos que “estão na 
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moda”. Possui uma seção para entrevistas, uma para moda, uma sobre beleza, uma sobre 

curiosidades do mundo do sexo, uma intitulada “Gato sem-vergonha” que mostra as 

venturas sexuais de um determinado rapaz, uma sobre carreira, uma sobre alimentação e 

qualidade de vida, além de diversas matérias que focam quase sempre a sexualidade. Mas, 

chama à atenção a infinidade de propagandas. 

As duas revistas tratam basicamente de um tema: o exercício da sexualidade. É 

claro que há espaço para outros assuntos, principalmente na Playboy, mas no geral as 

matérias estão cheias de dicas, dúvidas e discussões sobre comportamentos sexuais, sobre 

prazer.  

Numa passada de olhos se percebe que ambas as revistas podem ser consideradas 

“modernas” do ponto de vista que tratam do assunto sexo sem pudor. Porém, como o foco 

dessa análise são os discursos é preciso mergulhar fundo no conteúdo das revistas para 

perceber mensagens sutis que contribuem para a perpetuação daquela divisão binária citada 

no início do trabalho: homem/sexo, mulher/amor. 

A revista Nova fala a uma mulher moderna, independente, que luta por uma 

carreira e não tem medo de ousar quando o assunto é sexo. Por isso, ela trás uma porção de 

matérias sobre manifestos sexuais, brinquedos eróticos, como conseguir e dar prazer, sobre 

sexo casual. Um olhar mais atento é capaz de identificar que por trás dessa aparência 

moderna, de mulheres sexualmente emancipadas se esconde a velha idéia de que a mulher, 

de uma forma ou de outra, liga ou pode ligar o sexo a uma ligação emocional mais forte. A 

dica principal sempre é: Só faça sexo casual se estiver certa de que não está 

emocionalmente vulnerável, de que não irá ligar o ato sexual a uma esperança de 

relacionamento futuro. 

Isso não aparece na Playboy, homens não se preocupam com ligações emocionais, 

estão seguros de que sexo é só sexo. Essa idéia se tem por entendida na sociedade e é 

reafirmada pela revista. Além disso, na revista quase não há matérias sobre como 

proporcionar a satisfação da parceira, o que pode significar que os homens ainda tem 

dificuldade de lidar com uma nova fase da mulher, que não é mais um objeto cujo homem 

deposita todo seu desejo sexual, é também sujeito de desejo e tem suas próprias fantasias. 

Portanto, por mais que essas revistas ofereçam uma nova visão a respeito da 

formação das identidades sexuais, principalmente a revista Nova quando toca em temas 
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antes tão pouco falados às mulheres, elas ainda reproduzem certos estereótipos que ligam a 

mulher à fragilidade e comportamentos emocionais e o homem ao comportamento 

racional. Nesse ponto, a revista destinada ao público feminino promove mais avanços, pois 

é capaz de oferecer matérias que tratam da mulher que não liga seu comportamento sexual 

ao emocional ao passo que a revista destinada ao público masculino dificilmente trata do 

homem como um ser sentimental, que se afasta da imagem do indivíduo que quer sexo 

acima de qualquer coisa. 

É possível perceber que as revistas acompanham o movimento de mudança nos 

relacionamentos e tentam trazer matérias que instiguem seus leitores de modo que eles se 

sintam parte dessa mudança. Mas, ao mesmo tempo, refletem padrões culturais que ainda 

estão postos como é o caso dos estereótipos acima citados. O fato é que somos parte de um 

processo de mudança e avanços são sempre acompanhados de certas permanências e 

alguns retrocessos. No caso estudado, a liberdade sexual conquistada pelas mulheres é um 

avanço se considerarmos e estado de opressão que ela vivia séculos atrás, porém, alguns 

tabus ainda persistem e o seu corpo ainda não é propriedade inteiramente dela. O homem já 

gozava da liberdade sexual, mas está tendo de se adaptar a essa nova realidade da 

sexualidade da mulher e suas ações se dividem em participar dessa mudança junto com as 

mulheres e manter seu domínio de macho. 

Enfim, muitas considerações podem ser feitas, mas o fato é que a sexualidade se 

tornou uma questão importantíssima para a formação da identidade dos indivíduos e local 

por onde passa as grandes transformações da sociedade. 

 

Considerações Finais 

A sexualidade é hoje um dos pilares fundamentais na formação do indivíduo. A 

mídia usa cada vez mais desse assunto, e mais, trata o fazer sexo como sinal de 

emancipação, principalmente em relação às mulheres. Mas será que o fato de a mulher tem 

mais liberdade para ter vários parceiros, vários tipos de relacionamento sexual a torna 

emancipada? 

A Revista Nova não traz sequer uma matéria sobre política, economia, assuntos 

gerais, enquanto que a Playboy oferece pelo menos uma matéria nesse sentido por revista. 
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Será que esses não são assuntos para mulheres? O fato de fazer sexo é suficiente para se 

tornar uma mulher independente, emancipada? 

O fato é que a mulher tem cada vez mais liberdade, mas acaba se enclausurando 

dentro dessa liberdade. Para conquistar seu lugar na sociedade acaba seguindo os padrões 

masculinos de vida e se perde dentro de suas próprias conquistas. A conquista de 

liberdades acaba mascarando antigas repressões. 

Portanto, é necessário ter em mente que as transformações são uma realidade, mas 

vem cercadas de proibições que só se pode perceber com muita informação. O fato de a 

sexualidade ser hoje uma discussão para ambos os sexos, de a mulher não ficar confinada 

ao ambiente doméstico e ao casamento não significa que seja uma mudança permanente. É 

preciso estar atentos as armadilhas da liberdade. 
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