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RESUMO 
 

A mulher NOVA é o edifício da mulher emancipada e de costumes liberados, ou, ao 
contrário, a revista aposta na manutenção dos valores e na reificação feminina? A 
construção da identidade feminina nos textos verbo-visuais da revista NOVA e a 
produção de sentido, a partir da relação intersubjetiva do sujeito da enunciação e do 
sujeito do enunciado, são o cerne desta investigação. A pesquisa foca as leitoras na faixa 
etária de 30 anos, em uma publicação que há trinta anos presentifica um simulacro de 
mulher NOVA e que remete ao fato de que “[...] enquanto os simulacros encontram 
quem os adote, nascem os sujeitos ‟que os assumem” (Landowski, 1992, p. 172). 
 
PALAVRAS-CHAVE:  semiótica discursiva; regimes de interação; simulacro; mídia 
impressa; feminino. 
 
 

NOVA, um simulacro de mulher 

Em outubro de 1973, a Editora Abril S.A., com permissão de The Hearst Corporation3, 

publica a primeira edição de “ COSMOPOLITAN NOVA” . Em oposição a todos os 

modos de presença figurativizados na mídia impressa brasileira, a “NOVA” mulher 

“brilha”, em plano americano, no centro da capa da revista. Os seios fartos sob o decote 

profundo e largo, o rosto que não esconde a maquiagem translúcida, as sobrancelhas 

bem delineadas, os brincos grandes e reluzentes, a roupa justa e maleável marcando o 

contorno do corpo, os cabelos soltos e com volume, figurativizam uma mulher que 

rompe com a contenção e assume a sua liberdade. Trata-se de uma presença semiótica 

que se dá face à face, olhos nos olhos, com a enunciatária, cujo cromatismo remete à 

luminosidade e ao brilho, portanto, a filha do feminino dos “anos dourados” surge 
                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo do IX Encontro dos Grupos/Núcleos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Comunicação e Semiótica da PUC São Paulo, membro do Centro de 
Pesquisas Sociossemióticas – CPS, dirigido por Ana Claudia de Oliveira e Eric Landowski, docente da Faculdade de 
Comunicação e Artes e Coordenadora da Faculdade de Comunicação do CEUNSP, email: paulapiotto@terra.com.br. 

3 Trata-se da corporação norte-americana, atualmente sediada em “NOVA”  Iorque, cuja origem data de 
1847 com a aquisição do San Francisco Journal e a trajetória está marcada por sucessivas aquisições de 
negócios em mídia – incluindo  jornais, revistas, estações de rádio e de televisão. A Brief History The 
Hearst Corporation in: www.hearst.com acesso em 01/05/06 às 17:02h.  
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“prateada”, ou seja, mais jovem e com luz própria. São traços pertinentes ao enunciador 

de “NOVA”, porque ela também surge como uma revista jovem e como quem vem 

iluminar a vida de uma nova mulher. 

No que concerne ao nome da publicação, é nesse mesmo viés que a 

inscrição tipológica de “NOVA”, em letras bastão e sem serifa, reitera o efeito de sentido 

de descontinuidade e remete ao que se poderia denominar moderno, pois, são o novo e o 

jovem que marcam a construção identitária da revista. No contexto do texto estão 

presentificados os destinadores desse simulacro feminino que se faz “NOVA”, por isso, 

importa também observar que esse efeito de descontinuidade está reiterado na marcação 

do destinador maior da revista. A inscrição da marca “COSMOPOLITAN”, à esquerda, 

em letras menores, que apresenta uma sutil variação na forma das letras, mas preserva o 

formato, ou seja, as letras bastão e sem serifa, é, portanto, uma voz que ecoa de alhures. 

Em paralelo, no canto inferior esquerdo, a marca do destinador “Editora Abril” e a 

logomarca da empresa, que, aqui constituem um grupo editorial e econômico.  

O planejamento gráfico da revista, em relação a todos os arranjos 

examinados em retrospectiva, também remete ao novo. A figura feminina na capa está 

circundada por uma série de blocos de textos, que constituem as chamadas de cada 

matéria e, ao contrário do que poderia ser considerado com um texto visualmente 

poluído, acaba, por sua vez, assumindo um caráter quantitativo. Para enunciatária, uma 

leitora que por tanto tempo esteve “privada de informação”, o “novo” é dado de forma 

compensatória, pela quantidade e também qualidade, afinal, esse feminino 

“Cosmopolitan” tem sua marca distintiva na figura da mulher cidadã do mundo. 

A partir da temática que “NOVA” constrói dessa “cidadã cosmopolita”, 

inscreve-se a mulher que tem direito ao prazer sexual, porque “toda mulher pode sentir 

prazer no amor”; à cirurgia plástica como recurso para aumentar o busto; ao ingresso no 

mercado de trabalho “(que já foi só dos homens)”. A mulher que pode saber se é ou não 

sensual, morar sozinha, dialogar com o parceiro, pois, “(é só sugerir a ele)”. Ela verá “o 

homem mais sexy da TV” nas páginas da revista, saberá se a “Vitamina E” é de fato 

eficaz no rejuvenescimento, será capaz, mas “(com jeito)”, de terminar uma relação e, 

por fim, poderá conhecer a verdadeira história de uma prostituta4, com exclusividade, na 

                                                 
4. Segundo Myrian Fraga, organizadora dos textos do escritor Jorge Amado e diretora da Fundação que 

leva o nome do escritor, ele “utilizava os contos para dar espaço aos personagens de outros romances 
que insistiam em não abandoná-lo” e este é o caso de Teresa Batista, que surge como irmã de uma 
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voz delegada pelo enunciador ao escritor Jorge Amado. Os assuntos abordam 

comportamento e atitude, impregnados do sentimento de poder, de liberdade e de 

autonomia com relação ao prazer, ao amor, à beleza e ao sexo. 

A tematização sobre o masculino atravessa os 30 anos de “NOVA” de mãos 

dadas com a sexualidade feminina e, na esteira da beleza, o sexo e o Outro são os temas 

de maior grandeza no discurso dessa mídia. A projeção gradativa que se observa no 

arranjo verbo-visual, se estende à temática da plástica do corpo e do erotismo femininos 

e, é reiterada no modo de presença do masculino. No entanto, essa presença masculina 

que se intensifica no visual, que instaura um sentido de proximidade e de união na 

relação entre os actantes, não se confirma no verbal e o que se dá a ver é a patemização 

da busca pelo Outro. Os conflitos que permeiam as relações afetivas da enunciatária de 

“NOVA” são baseados no estado de privação e, por decorrência, na aquisição de um 

saber e de um fazer a serem doados pela enunciadora. Então, à enunciatária que está à 

espera do Outro a enunciadora explica: 

“(...) Fomos educadas para casar e ter filhos e a sociedade nos cobra 
isso, embora menos do que em relação às gerações passadas. (...) a mulher quer ser 
feliz também no amor. E quando chega aos 30, com a carreira caminhando bem, 
acha que é o momento de investir nesse desejo. (...) se eu encontrar o homem da 
minha vida na balada hoje, vou namorar por uns dois anos, casar e engravidar 
depois de seis meses, serei mãe só com 33. Preciso de um vestido sexy já!(...)”5. 

A patemização da busca do Outro é um investimento semântico que 

constitui o percurso temático de “NOVA”. Enquanto no texto verbal o enunciador 

constrói uma enunciatária em estado de privação, na permanente busca do Outro, 

observa-se que, na enunciação visual os actantes masculino e feminino se dão a ver em 

estado de conjunção, aqui e agora. A partir de uma embreagem discursiva, o olhar da 

actante feminina que se dá face a face com a enunciatária, a leitora “NOVA” é instalada 

no discurso, na mesma relação actancial conjuntiva, no tempo e no espaço em que 

ocorre a ação, ou seja, em ato. 

O simulacro de mulher que o discurso de “NOVA” constrói deixa entrever 

que a lapidação do corpo, a erotização feminina e a efemeridade das relações afetivas 

entre os parceiros são o suporte da mulher emancipada e independente. Trata-se de uma 

                                                                                                                                               
prostituta em “História de Carnaval”, in: http://www.fundacaojorgeamado.com.br, em 21/05/06, às 
14:59h. 

5 Revista “COSMOPOLITAN NOVA”, Editora Abril: São Paulo, edição 368, ano 32, nº 9, setembro, 2004, 
p. 163. 
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temática de 30 anos – 32 anos! – que, de acordo com as mudanças que se dão no 

contexto social, recebe novos revestimentos semânticos e, por conseguinte, novos 

léxicos. Ao traçar sua própria identidade, “NOVA” diz que: “(...) Aos 30, a mulher está 

na idade-símbolo da emancipação feminina. Mas nem pensa em queimar sutiãs, 

principalmente os que levantam os seios, aumentam e aproximam... (...)” 6. 

A mulher “NOVA”, desde o primeiro editorial com: “Brados do MLF, sinto 

muito, não há”, e durante 30 anos, nunca pensou em queimar sutiãs “(...) principalmente 

os que levantam os seios, aumentam e aproximam...”  7. Sob o “símbolo da 

emancipação” ela se construiu como “objeto de desejo para homens de todas as idades”  

8. A exemplo dos “corpos de papel” figurativizados nas capas, o simulacro da mulher de 

“NOVA” é o da mulher obsedada pelo “ideal de beleza”, cujos seios grandes e firmes, o 

abdômen reto e as formas perfeitas, está distante do feminino que um dia idealizou a 

maternidade. Mulher erótica e erotizada, mãe por opção, protagonista de todos os papéis 

e um edifício em construção. A mulher “NOVA” é erótica, porque hoje ser erótica é a 

novidade, significa o novo, mas amanhã, se o prostituível adquirir o estatuto de novo, 

nada a impede de ser mulher “NOVA” prostituída. 

Depois de examinar essas “mulheres de papel”, observa-se que, no 

transcorrer de 30 anos, da singularidade individual elas passaram à massificação 

singular, e a pergunta que se instaura é: que regimes de sentido e de interação são os 

alicerces à construção desse simulacro de mulher em “NOVA” há 30 anos? 

A união forjada em NOVA 

Pois, é a guisa do regime de ajustamento, que se torna possível postular uma 

resposta. Considerando que, a cada período a revista “NOVA” passa por uma 

reformulação e se dá a ver “nova”, ainda que no nível superficial, observa-se que, dos 

regimes de manipulação e de programação, a revista passa ao regime de ajustamento e 

reinicia o percurso, isso as análises demonstraram ter acontecido em “NOVA”, de forma 

significativa, pelo menos três vezes em três décadas da publicação. E, ainda que, 

durante cada novo ajustamento a temática seja preservada, o arranjo diagramático é 

reformulado a cada edição, então, ele também produz o efeito de sentido do “novo”. A 

                                                 
6 Revista “COSMOPOLITAN NOVA”, Editora Abril: São Paulo, edição 268, ano 29, nº 7, julho, 2001, p. 

105. 
7 Idem, p. 106. 
8 Idem, ibdem. 
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priori, é esse mecanismo que faz da enunciatária de “NOVA” uma leitora fiel, que 

assume o contrato fidúcia com revista, a qual, dentro de uma temporalidade e, antes de 

“parecer” velha, se dá ver nova tanto para um segmento que já é leitor, quanto se dá a 

ver atualizada para um segmento “virtual” de leitoras. A fortiori, a articulação desse 

mecanismo encontra suporte teórico na construção de simulacros, uma vez que, por um 

lado os “simulacros encontram quem os adote” e, por outro, “surgem os sujeitos que os 

assumem”, assim como postulado Landowski, em “A Sociedade Refletida”. 

O regime de ajustamento é da ordem do sensível e pressupõe uma 

competência estésica, que é o sentir as qualidades estésicas e parte das escolhas do 

sujeito, sem mediação entre um sujeito e outro, ou entre um sujeito e um objeto. A 

interação entre os sujeitos pode se dar de forma bilateral ou unilateral, contudo, o 

ajustamento tende a provocar o encontro entre os sujeitos, de modo que o efeito de 

sentido seja convergente a ambos. O contágio é um mecanismo pelo qual se processa o 

ajustamento, nesse caso, um sujeito sente o sentir do outro. Por essa razão, é de especial 

importância o sentir do sujeito a partir das apreensões sensíveis, pelos canais sensoriais: 

a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato, e inclusive, a percepção corporal do 

espaço. Sobre isso, Landowski define explicando: 

“A acepção que damos ao termo ‘contágio’ diverge, em partes, dos 
usos comuns oriundos do campo medical e mais especialmente epidemiológico, e 
acessoriamente, hoje, o vocabulário da informática. Em termos epidemiológicos, 
ou sob o ângulo viral, o contágio se analisa como um processo de comunicação que 
obedece perfeitamente à lógica da junção. Ao contrário, redefinido conforme a 
ótica que procuramos consolidar, o termo designa um caso exemplar de processo 
de união. (...) No caso do contágio por impressão, embora a interação se 
desenvolva no plano sensível (portanto, no modo do contágio intersomático), tudo 
se passa, do ponto de vista do resultado, como se nos encontrássemos ainda sob o 
regime da junção. Em situações semelhantes, a interação acaba com a reprodução, 
mais ou menos calculada conforme o caso, de processos predefinidos, nada mais, 
nada menos que no quadro da clássica ‘manipulação’ esquematizada pela 
gramática narrativa. (...) No caso oposto, em um encontro regido pelo princípio do 
contágio semio-estésico stricto sensu, nada poderia aparecer como definido de 
antemão, nem mesmo como verdadeiramente previsível, pois é na própria 
confrontação interactancial que podem então devir à existência, no plano do ser e 
do agir em conjunto, formas, figuras (como se diz no universo da dança) e 
processos inéditos. Em outros termos, sob o regime da união segundo sua forma 
mais pura, o encontro cessa de repetir o mesmo e se torna, enfim, criador de 
sentido.”9 

                                                 
9 Eric LANDOWSKI, Aquém ou além das estratégias, a presença contagiosa, São Paulo, Editora CPS, 

2005, p. 20 -21, 50. 
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O que se faz intrigante é, como se dá esse dispositivo de contágio em 

“NOVA”, a partir da figura de uma mulher estampada na capa da revista. A hipótese, 

mínima, a se postular é a de uma passante que, de repente, se coloca frente à frente com 

esse simulacro de mulher, então, já não se trata mais de uma figura, mas de uma 

presença instaurada, que se faz sensível. Da prateleira de uma banca de revistas, por 

exemplo, a mulher “NOVA” enunciadora se deixa ver a uma expectadora enunciatária e, 

o que ela dá a ver é a construção do ideal de beleza feminina, ou seja, o que a 

enunciatária não é e, a partir desse momento é seduzida, ou tentada, a ser. Ora, e por que 

ela desejaria isso? Porque, além dessa presença “contagiosa”, cujo olhar captura o olhar 

da enunciatária, os arranjos dos textos verbais nas capas também são sensíveis. A 

mulher “NOVA” que enuncia “Sexy para o verão”, se deixa ver numa corporeidade de 

fato “sexy”, em plena estação climática de “verão”, como quem diz: “olhe, eu sou tudo 

que você deseja ser e não é, mas pode ser neste verão”. A predisposição da enunciatária 

de se unir à enunciadora já foi estabelecida e a enunciatária, sensibilizada, irá se ajustar 

à “NOVA”. No entanto, como Landowski afirma, trata-se de um “contágio por 

impressão, embora a interação se desenvolva no plano sensível (portanto, no modo do 

contágio intersomático), tudo se passa, do ponto de vista do resultado, como se nos 

encontrássemos ainda sob o regime da junção”. Por esse motivo, é possível também 

afirmar que, o regime de ajustamento em “NOVA” nada mais é do que, uma articulação 

do destinador que forja a sensação do novo para destinatário, no intuito de manipular e 

concretizar a programação. 

O regime de união, que reúne o regime de acidente e o regime de 

ajustamento, é a denominação de um regime de interação e não se trata de uma fusão, 

uma vez que, não se trata da interação de dois que se reduzem a um. Pois, são 

autônomos, diferentes e vão manter uma certa distância, sem que um se imponha ao 

outro, porque, se são idênticos não se cria e se existe uma resistência recíproca é 

possível criar algo de novo. 

Apenas para constar, uma vez que ele não está contemplado em “NOVA”, e 

por razões óbvias, o regime de acidente remete à descontinuidade, corresponde ao acaso 

e ao aleatório, cuja concepção mais geral é a irregularidade. Portanto, a programação 

(previsível) versus o acidente (imprevisível); de um lado o homem que se dá conta de 

que pode organizar a vida (programar) e, do outro, a rotina que faz com que as coisas 

percam o valor (o sentido) e, de repente, ele se deixa captar por um outro sentido, a 
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exemplo de “Da Imperfeição”, quando o sujeito programado é interrompido pela gota10 

e se deixa captar pela ilha, um novo sentido. A produção do efeito de sentido se dá a 

partir do encontro do sujeito com o objeto ou com outro sujeito, não permitindo a 

prioridade de uma dimensão cognitiva como nos regimes de programação e 

manipulação. A repetição pode ser uma manifestação no regime do acaso, no entanto, 

ela se dará de forma aleatória e não programada. 

Os objetos textuais podem operar de acordo com um ou mais regimes. O 

que vai determinar a passagem de um regime para o outro são as relações entre os 

actantes, de forma que, é possível passar do acidente à manipulação. No regime de 

acidente, o impacto dos acontecimentos produzirá um efeito de sentido da ordem 

sensorial ou somática, cuja tentativa de compreensão, que consiste na tentativa de 

sistematizar o conhecimento, que é da ordem do inteligível, anula o caráter aleatório e 

assume o regime da manipulação. 

No que concerne à mídia impressa, e à revista “NOVA” mais 

especificamente, o regime de programação está fundado no regime de manipulação, no 

qual o sujeito, ávido por obter o objeto de valor, que é a “informação”, assume a 

programação da revista e o seu fazer prescritivo como quem segue uma receita de bolo, 

ou de uma “Sopa ao ‘Pistou’”, sobre a qual Greimas explica que: 

“Trata-se, portanto, de saída, de uma estrutura actancial pondo em 
presença dois sujeitos – o destinador e o destinatário – situados ambos sobre a 
dimensão cognitiva: o destinador, normalmente encarregado de modalizar o 
destinatário, não se preocupa muito em lhe transmitir um querer-fazer, nem um 
dever-fazer, contentando-se em investi-lo da modalidade do saber-fazer”. 11 

Para articular esse pensamento teórico, Greimas, utiliza o modo de 

preparação de uma sopa, a “Sopa ao ‘Pistou’”, para dar conta de um mecanismo 

intrincado que envolve a modalização do sujeito. Com essa atitude, peculiar aos que 

detém o conhecimento, o teórico oferece, “em prato cheio”, os fundamentos que servem 

para explicar como, em três décadas, os textos de “NOVA” presentificam três cabeças de 

mulher, a lapidação de um corpo e o recrudescimento da manutenção dos valores, 

mediante o estatuto do novo. 

 
                                                 
10 Algirdas Julien GREIMAS. Da imperfeição. Pref. e Trad. Ana Claudia de Oliveira; Apres. Paolo 

Fabbri, Raúl Dorra, Eric Landowski. São Paulo: Hacker Editores, 2002, p. 81. 
11. Algirdas Julien GREIMAS. La Soupe au pistou ou la construction d’um object de valeur. In: Greimas, 

A.J. Du Sens II. Essais Semiotiques, Paris, Seuil,. Trad. Edith Lopes Modesto. p. 157-169. 
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Fig. 4 – Percurso gerativo do sentido, “ NOVA”: 30 anos da mulher de 30 

Ao examinar a organização fundamental dos textos da revista “NOVA”, 

constatou-se que, invariavelmente, a abordagem temática é sobre a beleza física, o 

relacionamento amoroso e a sexualidade feminina. Ocorre que, a beleza do corpo está 

implicada no relacionamento amoroso, que, por sua vez, está implicado na sexualidade, 

em outras palavras, para a mulher “NOVA” a sexualidade rege a beleza corpórea e a 

relação com o Outro. 

O ponto de partida da mulher figurativizada nos textos de “NOVA” tem 

início no sensual, que presentifica a mulher com o corpo oculto, que ainda aparece 

vestida, portanto, a intenção dessa mulher é o fazer-sentir. No texto do primeiro 

editorial, em: “Coragem. Abra a porta e entre. O mundo é seu.”,a revista “NOVA” está 

valorizando a liberdade da mulher e o seu aprazer sexual na relação com o Outro. Ao 

prosseguir nesse percurso, “NOVA”  instaura a presença de uma mulher sexuada, a 

mulher complacente, a qual deixa ver que já tem liberdade para exacerbar sua 

sexualidade, mas ainda não quer ser vista, um certo “pudor” está marcado no texto: 
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“Até que ponto você deve contar a ele sobre o seu passado sexual?”. No terceiro ângulo 

está presentificada a mulher erótica, com o corpo à mostra, o que significa que ela já é 

dona da sua liberdade sexual e, o fazer-fazer com que os outros sintam a sua 

sexualidade, é próprio dessa mulher. Ao dar continuidade à trajetória, observa-se que o 

valor de liberdade é ressemantizado e a licenciosidade e o aprazer-se na revista 

“NOVA”, como em:“O jeito certo de dizer o que você quer na cama. Idéias para dar 

sexo de presente no Dia dos Namorados”, culminam na pornográfica. A mulher 

pornográfica que “NOVA” presentifica é a mulher ostensiva, aquela que mostra e 

oferece o seu corpo, a mulher que não aparece vestida, apenas recoberta, o que significa 

que ela quer ser vista e ela diz: “Assumir que mulher também gosta de variedade não é 

mais problema. E hoje deixamos claro: valorizamos – e fazemos – sexo com qualidade 

total”.  Para essa mulher o aprazer sexual pode ou não implicar a presença do Outro, 

quando ela diz que: “Ele é puro êxtase! Um guia completo sobre o melhor amigo da 

mulher: o clitóris.”, ou seja, o prazer sexual feminino, aquele que no início do percurso 

significava a ruptura e o valor de liberdade, depois, uma dádiva da mulher para o 

homem, atinge o seu avatar no último ângulo do quadrado. 

Em “NOVA” , a vida sexual feminina, ou seja, o sexualismo, está 

determinado pela relação de oposição das categorias semânticas pornográfica versus 

sexuada, nas quais, o feminino pornográfico ocupa a dêixes positiva, que é à categoria 

tímica eurofizada. A liberação determina a relação de oposição dos sub-contrários, na 

qual aparece erótica versus sensual. A articulação dessas relações axiológicas permite 

dizer que, nos textos de “NOVA”, os valores de liberdade e de prazer sexual, sob o 

estatuto da mudança, que é o de se dar a ver novo, foram recebendo investimentos 

semânticos. Daí que, a liberdade deu lugar à licenciosidade, o complacente ao ostensivo, 

o oculto à mostra e, a sexuada à pornográfica, ou melhor, ao simulacro da mulher 

pornográfica, da mulher ostensiva e que quer ser vista, na sua licenciosidade, 

aprazendo e aprazendo-se. 

Ao postular que a mulher “NOVA”  é o simulacro da mulher pornográfica, 

dada a carga semântica do termo “pornografia”, é importante eliminar possíveis arestas, 

para que neste estudo tal proposição não incorra num “libelo feminista”. Por este 

motivo, deve-se considerar que, a “imagem da prostituta” ou a “inscrição da prostituta”, 

e ambas terminologias servem de definição, estão respaldadas na operação sintagmática 

dos textos de “NOVA” . A ação dessa mulher na sintaxe de fazer-sentir a sexualidade e 
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fazer-fazer o erótico, ou seja, inflar a protensividade do olhar da leitora entre a mulher 

sensual e erótica, concretiza o simulacro da mulher que está em todas as mulheres. Daí, 

a familiaridade da mulher com a sua sensualidade para fazê-la agir como erótica. 

Ademais, nas capas de “NOVA” , as figuras femininas e a inscrição da 

nomeação da revista, os formantes eidético, cromático e topológico, constituem um 

sincretismo de linguagem. Observa-se que, os “vês” que estão no corpo da mulher 

presentificada nas capas de “NOVA”  são reiterados na inscrição do nome da revista. O 

“v”, que é a forma triangular que remete ao púbis feminino, é reiterado nas letras “N”, 

“V” e “A” da palavra “NOVA” , ou seja, o sexo explícito na sexualidade. E, como essa 

relação sincrética se faz perceptível? 

Trata-se de uma relação que se dá na ordem do sensível. Na hipótese de um 

sujeito observador que toma às mãos um exemplar da revista, o formante matérico da 

capa, ou seja, o couchè e o verniz desse papel, são estésicos e remetem à textura e à 

luminosidade do corpo feminino figurativizado. No instante seguinte, esses sujeitos, já 

estabeleceram uma relação intersubjetiva que, como vimos, constitui uma invariante, a 

qual se dá pelo olhar da mulher de “NOVA” . Esse corpo, que ocupa verticalmente o 

centro da página e tem a cabeça da mulher posicionada sobre a letra “O”, presentifica o 

estado de junção. À direita, o “N”, que constitui dois “vês” sobrepostos, determina a 

conjunção e, à esquerda, o “V” e o “A” determinam a conjunção de uma e a disjunção 

de outra. Em síntese, o sexualismo da mulher de “NOVA”  também está no “NOVA”  e, 

de forma sincrética, reitera o plano da expressão dos textos verbais e visuais. 

Sobre isso, é por demais pertinente rever o que Greimas escreve em “Da 

Imperfeição”: 

“Pequenos procedimentos, aparentemente insignificantes, da escritura 
marcam a mudança de isotopia que ocorre entre a vista ‘ordinária’ e a visão 
‘extraordinária’ do mundo: quando, situado no exterior, o sujeito faz com que ‘seu 
olhar deslize sobre a praia’, é o ‘peito da mulher’ – novo sujeito frástico – que 
‘penetra em seu campo de vista’. O objeto estético se transforma em ator sintático 
que, manifestando de tal modo sua ‘pregnância’, avança sobre o sujeito-
observador. (...)”12 

Ao reconstruir o percurso fundamental, pode-se constatar que, de fato, a 

construção identitária do feminino em “NOVA” é o resultado de um simulacro de 

mulher que foi recebendo investimentos axiológicos. Das relações paradigmáticas dos 
                                                 
12 Algirdas Julien GREIMAS, Da Imperfeição, Pref. e Trad. Ana Claudia de Oliveira; Apres. De Paolo 

Fabbri, Raúl Dorra, Eric Landowski, São Paulo, Hacker Editores, 2002,  p. 33 – 34. 
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textos de “NOVA” ao sintagma, ou seja, ao simulacro da mulher pornográfica, existe um 

valor que, nos 30 anos, permeia todas as presenças femininas: o ritual do “sex-appeal”, 

ou seja, a mulher cujo encanto físico provoca o encanto sexual. Então, agora, o que se 

torna instigante é depreender, no âmbito da manifestação, o que significa a manutenção 

desse simulacro. Quem é esse destinador que surge no texto, como quem surge num 

ritual, na forma de um “encantador de serpentes”? 

NOVA, a mulher mais vendida do mundo 

Na década de 90, a revista “NOVA” adotou, na lombada da sua brochura, a 

inscrição: “NOVA/COSMOPOLITAN A REVISTA FEMININA MAIS VENDIDA NO 

MUNDO” e, até 2003, o destinador enunciava que: 

“NOVA faz parte da rede internacional Cosmopolitan, a revista 
feminina mais vendida do mundo. É uma publicação dirigida à mulher dinâmica, 
curiosa, independente economicamente, com alto nível cultural e que gosta da vida 
social. Suas reportagens abordam relacionamento amoroso, vida no trabalho, moda, 
saúde, beleza e sexo.”13 

E, em 2004, o enunciado mudou para: 

“NOVA é uma revista completa, feita especialmente para a mulher que tem um 

sonho e deseja realizá-lo. Para quem quer ser cada vez mais bem-sucedida em seus 

relacionamentos, crescer num tempo de muitas mudanças e viver com mais prazer.” 14 

O destinador de “NOVA”, o destinador maior, Cosmopolitan, que é a voz 

que vem do alhures e que está inscrita na nomeação da revista, é o sujeito que 

“informa” e “enforma”, por meio de uma delegação de voz a Outro destinador, que é 

“Abril”. Talvez, seja possível dizer um pouco mais do que isso, o sujeito-destinador 

Cosmopolitan, se faz presente, “informa” em mais de 100 países e em 32 idiomas 

diferentes. E, qual a analogia desse destinador global com o “ritual do encantador de 

serpentes”? 

Maffesolli é quem chamamos para explicar que: 

“Caso se dê à palavra informação o seu verdadeiro sentido 
etimológico – dar forma -, não haveria diferença entre informação e comunicação. 
Informar significa ser formado por. Trata-se da forma que forma, a forma 
formante. Quer dizer que numa era da informação, talvez a de hoje, não se pensa 

                                                 
13 Fonte: http://nova.abril.com.br/ acesso em 06/10/2004. 

14 Fonte: http://nova.abril.com.br/ acesso em 08/08/2005. 
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por si mesmo, mas se é pensado, formado, inserido numa comunidade de destino. 
Vale repetir: a forma é formante. A informação também liga, une, junta.”15 

No texto de “NOVA”, a aspectualização e os regimes de interação e de 

sentido, constituem uma espécie de “ritual” de Cosmopolitan, quer dizer, são os 

mecanismos que esse destinador utiliza para “informar”, ou, como conceitua Maffesolli, 

para “dar forma” ao sujeito destinatário, então, esse sujeito é pensado, formado e 

inserido numa comunidade de destino. Dada a abrangência da revista, é possível 

postular que, trata-se da formatação de uma “comunidade de destino” global, a qual, 

como que “encantada” passa a adotar o estilo de vida proposto por essa mídia. Os estilos 

de vida são, como postula Landowski, “(...) projetos de vida atualizados, e por isso 

primeiramente escolhidos com base numa intencionalidade, articulada ou difusa, (...) 

ensinando assim aos sujeitos, mediante seu fazer e seu devir, o que eles ‘são’.”16 

Até então, trata-se da presença de um destinador englobante, que constrói 

um simulacro de mulher global, ou seja, um destinador modula um estilo de vida global, 

pelo menos, são essas as marcas que se vêem inscritas no texto de “NOVA” . No 

entanto, qual a razão, ou quais as razões, que o justificam? 

A partir do enunciado, uma vez que, para a semiótica “fora do texto, não há 

salvação” 17, é possível depreender em que contexto social esse simulacro de mulher é 

construído. O destinador, ao dizer que, “NOVA” é destinada “para a mulher que tem um 

sonho e deseja realizá-lo” está utilizando um estilo de discurso próprio dos textos 

publicitários, que vendem a satisfação de necessidades reais ou construídas. A mídia 

constrói essa necessidade para preservar a publicação da revista. Essa é uma marca do 

enunciador do discurso que instaura duas situações: a primeira é a relação de confiança 

que o enunciador articula com o sujeito enunciatário a partir da “promessa” e, a 

segunda, é a que deixa entrever os fins econômicos dessa revista. 

No que concerne à relação de confiança, observa-se o sujeito enunciador de 

“NOVA” em relação de pressuposição intersubjetiva com o sujeito enunciatário, que é a 

leitora da revista e a quem ele diz: “NOVA” foi feita especialmente para você, uma 

mulher que tem um sonho e o desejo de realizar esse sonho”. Como fazer para realizar 

                                                 
15 Michel, MAFFESOLI., A comunicação pelo meio. in: A genealogia do virtual: comunicação, cultura e 

tecnologias do imaginário. Francisco Menezes Martins; Juremir Machado Silva (orgs.). Porto Alegre: 
Sulina, 2004. p. 21. 

16. Eric, LANDOWSKI, Presenças do Outro. Trad. Mary Amazonas de Barros; rev. Ana Claudia de Oliveira 
e Eric Landowski, São Paulo, Perspectiva, 2002, p. 127. 

17. Idem, ibdem. 
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esse sonho está implícito, ou seja, é da competência de “NOVA” e consiste numa 

promessa, o que caracteriza uma ilusão enunciativa. 

A explicação de Landowski sobre essa articulação é a seguinte: 

“O essencial do fazer persuasivo do enunciador consiste, pois, nesse 
caso, em fazer o enunciatário aderir à imagem de si mesmo que lhe é proposta 
enquanto árbitro (‘real’ ou simulado) dos valores, isto é, enquanto destinador 
construído. (...) o próprio ato de adesão pelo qual os sujeitos, identificando-se com 
os simulacros que lhe são propostos, passam a confiar nos mesmos que, sob a 
roupagem de ‘promessas’, na realidade moldam o ‘desejo’ deles.”18 

E, no discurso da “promessa”, a qual, como visto, nunca se concretiza, está 

o “destinador construído” de “NOVA”, que deixa entrever seus propósitos pautados em 

fins econômicos. Trata-se do discurso de um estilo de vida, de sonhos e de desejos 

realizados, de relacionamentos bem-sucedidos, de preparação para o devir e de uma 

vida prazerosa à mulher enunciatária. Sob uma determinada perspectiva, a mulher que, 

no contexto midiático, constitui um sujeito “matéria-prima” para que a revista possa 

existir e, de uma outra perspectiva, a mulher que, no contexto social, é o sujeito que se 

faz “produto” dessa mídia, ou seja, um simulacro em permanente construção. E a quem 

serve esse simulacro? 

Como um catálogo de produtos, a mulher “NOVA” é reificada e, tanto a 

enunciadora quanto a enunciatária, servem de fomento à indústria de consumo, produtos 

e serviços. De forma que, não se trata apenas de vender a revista, mas também, porque 

ela faz parte de um sistema de franquia dos seus destinadores. Ocorre que, pela sua 

abrangência, na esteira da sociedade de consumo global, “NOVA/COSMOPOLITAN” é 

a “mulher vendida no mundo”, em outras palavras, a mulher-produto e o produto-

mulher. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao postular algumas considerações, no que tange ao percurso de 30 anos da 

mulher de 30 anos presentificada na revista “NOVA”, torna-se imperioso registrar que, 

                                                 
18. Trata-se de uma expressão de A.J. Greimas, a qual “(...) Indica ou recorda suficientemente que a 

semiótica é, antes de tudo, uma relação concreta com o sentido; uma atenção dirigida a tudo o que tem 
sentido. Pode se tratar de um texto,  por exemplo,  mas também de qualquer outro tipo de manifestação 
significante: um logotipo, um filme, um comportamento... Esta formula indica, ademais, que os objetos de 
sentido – como são chamados – são as únicas realidades das quais a semiótica se ocupa ou quer se 
ocupar.(...)” in: Jean-Marie FLOCH, Semiótica, marketing y comunicación. Bajo los signos, las 
estratégias. Trad. Mª del Rosário Lacalle y Mª Francisca Fernández. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 
S.A., 1993, p. 21. 
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assim como não há olhares ingênuos nas presenças femininas dessa mídia, não é 

profícuo apostar ingenuamente que “NOVA” significa o estatuto da mudança no 

universo das revistas femininas. 

Das presenças femininas “passadas em revista” às presenças femininas da 

revista “NOVA” cidadã do mundo, dos espartilhos aos tecidos de fibras de tecnologias 

avançadas, do corpo coberto à silhueta despida, do pretérito ao contemporâneo, apenas 

uma certeza: a da continuidade e da descontinuidade. Na presença eufórica ou disfórica 

dessas mulheres nas páginas das revistas, a constatação de que, em todos os tempos, a 

manutenção está na imanência – trata-se da cristalização dos valores. 

Ora, não é um “desfecho” frustrado. Landowski já afirma que: “(...) a 

mudança, em si mesma, nada é. Nada além do ponto de interseção ou da fase de 

transição entre dois estados: nada mais é que a descontinuidade que, enquanto separa 

um “antes” de um “depois”, liga-os indissociavelmente. (...)”19. E, como esse mesmo 

semioticista postula, o salto é “abolir a descrição ingênua”. 

Pois, a quem quer que se lance nos estudos da semiótica ou nos percursos da 

vida, que por si só, já é um texto, provavelmente, só há um sentido “novo” e, claro, do 

plano do sensível, que é a única forma de se “desprogramar”. Por terem sido dessa 

ordem, as últimas proposições de Greimas, é pertinente agora delegar esta voz ao 

mestre, para ele ensine: 

“(...) As paixões, a força da repetição, se fixam em papéis patêmicos, 
isto é, finalmente, em simulacros passionais representáveis. O espírito se degrada 
para acabar em seqüências de brincadeiras gastas. O amor murcha, gasta-se, para se 
converter em indiferença, ou, no melhor dos casos, em uma ‘estética das cenas 
domésticas’. Último avatar de nossas sociedades de consumo da vida: a dança dos 
dervixes que, em seus giros, perseguem a aniquilação como forma suprema de 
conjunção com o divino, esgota-se nos confins das cerimônias ‘libertadoras’ de 
sábado à noite. A usura, que noutros tempos provocava o esplim ou a rebelião, 
resulta agora em uma busca exaurida que se detém no umbral da insignificância.”20 
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