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RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta os resultados da pesquisa de mestrado intitulada Entre 

el sueño e o pesadelo - Relacionamentos íntimos nas páginas da Cosmopolitan España 

e Nova Cosmopolitan, que utiliza como material privilegiado de investigação as 

publicações dos setores “amor e sexo” e “sexo y amor” das páginas virtuais das 

Revistas Nova Cosmopolitan e Cosmopolitan España, com o objetivo de compreender a 

maneira pela qual são construídas as concepções relacionadas à temática amorosa em 

ambas as Revistas. Além disso, a partir do reconhecimento das abordagens sobre as 

relações amorosas propostas nas publicações das citadas páginas virtuais, procuramos 

entender traços das formas de relacionamento íntimo características  da  

contemporaneidade. 
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ABSTRACT 

 This dissertation shows the results of a master research named Between el sueño 

and the nightmare - Intimate relationships in the pages of Cosmopolitan España and 

Nova Cosmopolitan, that uses as a main research material the articles about sex and love 

published in the homepage of Cosmopolitan España and Nova Cosmopolitan 

magazines in order to understand how are constructed conceptions related to loving 

theme in both magazines. Moreover, from the recognition of approaches on romantic 

relationships proposed in those virtual pages publications, we seek to understand traces 

of intimate relationship forms characteristics of contemporaneity. 
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INTRODUÇÃO 

 
“Tome-se um fato qualquer da vida ordinária, sem 
grande importância à primeira vista, e, sabendo 
ver, nele se encontrará profundidade de que não dá 
a menor idéia a própria obra de Shakespeare.” 
(DOSTOIÉVSKI, 1985, p. 103) 

   

O presente texto é fruto das reflexões e esforços motivados pela pesquisa de 

mestrado “Entre el Sueño e o Pesadelo: Relacionamentos Íntimos nas Páginas da 

Cosmopolitan España e Nova Cosmopolitan”. A pesquisa teve início em agosto de 2011 

e surgiu da curiosidade pessoal e sociológica diante da observação de publicações das 

revistas Nova Cosmopolitan e Cosmopolitan España e da aproximação com literatura 

sobre Sociologia e Amor.  

*** 

Em As Grandes Cidades e a Vida do Espírito (2009), Georg Simmel descreve as 

transformações trazidas pela modernidade, centrando-se nas consequências produzidas 

no registro da experiência subjetiva. O crescimento das grandes cidades, a expansão da 

industrialização, a grande concentração populacional, o surgimento de novas 

tecnologias e o aparecimento de uma cultura de consumo de massa, entre outros tantos 

fatores, teriam modificado a maneira de percepção do entorno, alcançando os sentidos e 

o registro da experiência. A rapidez e grande quantidade de estímulos presentes no 

ambiente urbano promoveriam, segundo Simmel, uma intensificação da vida nervosa 

jamais vista, forçando a criação, para a própria manutenção da saúde psíquica, de um 

órgão protetor que, no lugar de reagir com ânimo aos milhares de estímulos externos, 

permitiria ao indivíduo responder a todos de maneira indiferente, protegendo as 

profundezas da personalidade. Sendo assim, a modernidade, ao trazer uma 

superestimulação nervosa, traria também uma nova forma de perceber um novo mundo, 

transformando, por sua vez, “as camadas mais inconscientes da alma”- (SIMMEL, 

2009, p.4) – ou seja, os espaços mais obscuros do ser.  
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As modificações anunciadas por Simmel trazem uma perspectiva sociológica 

centrada na intereção entre fenômeno social e experiência subjetiva que atenta para as 

transformações no âmbito da sensibilidade humana, voltando-se também para a 

qualidade da interação entre os indivíduos. As elaborações de Simmel abrem espaço 

para estudos sociológicos que atentem às características da subjetividade. Nesse sentido, 

Anthony Giddens, Ulrich Beck e Zygmunt Bauman destacam-se pela autoria de 

produções voltadas à compreensão das especificidades dos relacionamentos na 

modernidade. Falamos, contudo, de um tipo de relacionamento específico, o amoroso. 

Giddens, Beck e Bauman analisam as formas de relacionar-se amorosamente nas 

sociedades modernas, voltando-se ao entendimento de elementos de caráter subjetivo. 

Giddens procura pelas transformações imprimidas nas relações íntimas ocidentais entre 

o final do século XVIII e a última década do século XX. Beck e Beck-Gernsheim 

analisam aquelas que lhes parecem ser formas “caóticas” de relacionamento amoroso 

características do final do século XX. Bauman, por sua vez, procura compreender as 

especificidades do amor em sociedades líquidas. Acompanhemos traços dos 

posicionamentos de cada um dos autores citados.  

Ao analisar as mudanças protagonizadas pelos relacionamentos amorosos, 

Anthony Giddens identifica, em Transformações da Intimidade - Sexualidade, Amor e 

Erotismo nas Sociedades Modernas, obra publicada em 1992, as grandes fases das 

relações íntimas. Por conta da relação de comparação continuamente presente em sua 

obra, trataremos brevemente das características essenciais de cada uma das fases. Para 

tanto, é preciso que iniciemos ressaltando o caráter central do amor apaixonado. 

Considerado um fenômeno mais ou menos universal, o amor apaixonado é descrito 

como sentimento arrebatador, responsável por produzir um encantamento que afasta o 

apaixonado de sua rotina, levando-lhe a um estado peculiar no qual, ao mesmo tempo 

que o mundo lhe emerge como algo novo, também é encarado com desprezo, já que os 

interesses do apaixonado acabam voltados apenas ao objeto de seu amor-paixão. Amor 

e atração sexual se conectam, possibilitando um profundo envolvimento emocional, 

aponta Giddens. O amor apaixonado, cuja essência é livre de limitações geográficas e 

temporais, pode ser socialmente organizado de diversas formas, dentre as quais, as 



3 

 

“fases” das relações íntimas percebidas pelo sociólogo na investigação da história 

ocidental. 

 O amor romântico, com emergência no final do século XVIII, não apenas 

incorporou algumas das características do amor-paixão, como também estabeleceu forte 

relação com a moralidade cristã, criando algo novo em termos de relacionamento. Ainda 

que o amor romântico trouxesse consigo a força dos desejos sexuais, tais desejos 

começaram a ser controlados e postergados por algo fundamental, a noção de 

construção de um futuro com o outro. A ideia de narrativa individual na qual um outro é 

acolhido, passando a quase protagonizá-la, faz com que o amor romântico imprima em 

si durabilidade, afastando-se das emergências próprias ao amor apaixonado. A 

construção de uma biografia narrativa mútua baseia-se na concepção do encontro 

restaurador de almas. Ou seja, o outro idealizado é finalmente encontrado, trazendo 

completude ao coração daquele que ama. Contudo, ainda que o amor romântico 

estivesse baseado em um ideal igualitário do ponto de vista dos gêneros e na atração 

mútua do casal, na prática, sua marca estaria na dominação masculina sobre o gênero 

feminino. Isso em virtude tanto da separação entre procriação e prazer sexual quanto 

pela fixação de um estatuto moral no qual o ambiente doméstico seria consagrado como 

local proeminentemente feminino, resultando na cristalização da mulher em seu papel 

de mãe, esposa e “especialista do coração” 1(para isso ver GIDDENS, 1992, pp. 49-53; 

57-58).  

 Quase dois séculos depois, por volta da década de 60 do século XX, emerge a 

Revolução Sexual, modificando a forma como os atores olham para sua sexualidade e 

para seu relacionamento com o outro, afirma Giddens. Dentre as novidades trazidas por 

essa Revolução, podemos destacar a autonomia sexual feminina, gerada pelo advento 

dos métodos contraceptivos e o florescimento e maior aceitação da homossexualidade. 

É por volta dessa altura que entramos na sexualidade plástica, fase de transição na qual 

há uma menor valorização da virgindade feminina, a dissociação entre sexo e 

reprodução e um maior controle da mulher com relação à sua sexualidade. Assim, a 
                                                 

1 O termo “especialista do coração” é utilizado por Giddens para enfatizar o culto do amor, materno ou 
erótico, como tarefa predominantemente feminina.  
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igualdade entre os gêneros passaria a ser mais expressiva no que diz respeito ao campo 

sexual e também financeiro (para isso ver GIDDENS, 1992, pp. 60-64). A sexualidade 

plástica caracteriza-se pela emancipação sexual e autonomização feminina, dois 

movimentos que, de acordo com o autor, implicaram na fragmentação do amor 

romântico e possibilitaram a emergência do amor confluente. 

 O amor confluente, por sua vez, é a fase da relação íntima na qual Giddens 

percebe o crescimento da busca pela satisfação individual, da autonomização do casal 

de elementos exteriores e da intimidade emocional como forma de fuga e conforto em 

uma sociedade fria, consumista e guiada pela lógica na qual tudo e todos são 

descartáveis. Profundamente ligado à reflexividade característica à sociedade moderna, 

o amor confluente possuiria uma dinâmica distante daquela do amor romântico. O “para 

sempre” com alguém único a quem era oferecida exclusividade sexual (ao menos no 

caso feminino) e afetiva, seria substituído pela brevidade e descompromisso. É ao 

observar a movimentação no interior do amor confluente que Giddens identifica o 

nascimento de um novo fenômeno, nomeado de relação pura (GIDDENS, 1992, pp. 72-

73). 

A relação pura estaria em processo de solidificação, possuindo caminhos ainda 

incertos. Contudo, suas principais características já seriam acessíveis ao pesquisador. 

Nas palavras de Giddens,  

“(…) uma relação pura não tem nada a ver com a pureza sexual 
e é um conceito que limita mais do que descreve. Refere-se a 
uma situação em que uma relação social foi assumida em si 
mesma, naquilo que pode resultar para uma pessoa da relação 
com outra e que dura apenas enquanto for considerada por 
ambas as partes uma fonte de satisfação.” (GIDDENS, 1992, p. 
39) 

O fenômeno da relação pura é, portanto, aquele que isola, o tanto quanto 

possível, o relacionamento íntimo, cuja durabilidade depende somente do bem-estar 

proporcionado a ambos os indivíduos que o compõe. Amor e sexualidade desprendem-

se de anteriores obrigações sociais e uma de suas consequências é um certo nível de 

abandono da antiga conexão entre amor e sexo - realizada por meio do casamento -, em 
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nome de um crescente movimento que busca conectar sexo e amor através da relação 

pura, diz Giddens. Tal movimento reestrutura a intimidade, aproximando-se da 

reflexividade, ou seja, os relacionamentos amorosos seriam um dos principais objetos 

de reflexão da vida moderna. Nesse sentido, pensar no relacionamento e despender 

cuidados a ele transformaram-se em práticas modernas centrais, já que é a satisfação 

mútua que determina a continuidade ou não da relação, havendo um especial destaque à 

satisfação sexual.  

Na obra The Normal Chaos of Love (1995), publicada na década de 90 do século 

XX, Beck e Beck-Gernsheim analisam as “novas” e “caóticas” formas de se relacionar 

próprias de um mundo de mudanças constantes e velozes, atentando para o desuso e, 

mais, para a incompatibilidade das antigas regras e linhas de orientação e conduta de 

relacionamento amoroso com o período investigado pelos autores2. Se anteriormente a 

imposição era a chave para a compreensão dos relacionamentos, o final do útlimo 

século seria marcado por uma série interminável de escolhas com as quais os indivíduos 

seriam frequentemente confrontados. Pois, se anteriormente os casamentos 

caracterizavam-se por serem uniões impostas, sobretudo, por motivos econômicos, 

Beck e Beck-Gernsheim relatam estarem diante de uma realidade orientada pelas ações 

voluntárias no campo dos relacionamentos amorosos. Homens e mulheres teriam maior 

liberdade para eleger seus respectivos companheiros. Em decorrência dessa constante 

possibilidade de escolher e mudar, emergeria uma exigência cada vez maior em termos 

de empenho, esforço e dedicação dos cônjuges para a manutenção da união (para isso 

ver BECK e BECK-GERNSHEIM, 1995, pp. 3-4) 

Contudo, segundo os autores, apesar dos relacionamentos necessitarem de 

maiores cuidados, com o advento e intensificação do movimento de individualização, 

uma série de interesses conflituosos entraram em cena, consumindo energia e tempo dos 

indivíduos. As aspirações profissionais de cada um passariam a ocupar lugar 

proeminente, logo ao lado das necessidades pessoais. As modificações protagonizadas 

pelas mulheres no campo do trabalho seriam, nesse quesito, emblemáticas, já que as 
                                                 

2 Os autores concentram a análise no momento contemporâneo ao qual escrevem, a última década do 
século XX. 
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retiram do ambiente doméstico, transferindo-as para o âmbito profissional. Os interesses 

femininos não mais centralizados no lar, estariam concentrados na carreira. De modo 

que as relações modernas, afirmam os autores, seriam cenário de frequentes 

negociações com o objetivo de adequar as necessidades pessoais e profissionais de cada 

indivíduo com as ambições do relacionamento.  

“Atualmente, mulheres e homens  buscam compulsivamente o 
caminho certo para viver: experimentar a convivência, o 
divórcio ou casamento contratual, esforçando-se para coordenar 
família e carreira, amor e casamento, “novas” maternidade e 
paternidade, amizade e proximidade. Este movimento está em 
curso e não há como detê-lo (...) O amor se tornará mais 
importante do que nunca e igualmente impossível.” 3 (BECK & 
BECK-GERNSHEIM, 1995, p.2)4 

 
 Beck e Beck-Gernsheim destacam a “busca pelo caminho certo para viver” 

como um movimento que não pode ser detido. Diante de tantas escolhas possíveis, os 

indivíduos testariam e experimentariam formas de vivenciar o amor. Mas não apenas 

isso, questões referentes ao cuidado dos filhos, sexo, deveres domésticos, trabalho, 

economia e política fariam parte dos tópicos de negociação das relações amorosas. De 

acordo com Beck e Beck-Gernsheim, haveria um crescente antagonismo entre homens e 

mulheres que caracterizaria o que os autores consideram ser o drama central da 

modernidade: a batalha dos sexos. As taxas de divórcio, grupos de apoio marital, 

crescimento da indústria de aconselhamento matrimonial e tribunais de família são 

apontados como indícios dessa luta diária. 

Todavia, ainda que o caminho indicado pareça ser o da desvalorização da 

família, os autores afirmam que, na realidade, o casamento e a vida familiar 

continuariam a guardar grande importância. Os movimentos dos últimos tempos 

carregariam uma aparente contradição: ao mesmo tempo em que os indivíduos desejam 

                                                 

3 Em tradução livre. O original: Women and men are currently compulsively on the search for the right 
way to live, trying out cohabitation, divorce or contractual marriage, struggling to coordinate family and 
career, love and marriage, ´new` motherhood and fatherhood, friendship and acquaintance. This moment 
is under way, and there is no stopping it (…) Love will become more important than ever and equally 
impossible.  
4 As traduções de excertos de livros que estejam em língua estrangeira e de trechos da Cosmopolitan 
España realizadas durante a pesquisa seguem o formato de tradução livre. 
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uma vida em casal e buscam tratamentos de fertilidade em larga escala, há uma queda 

no casamento contratual e na intenção de maternidade. Diante de tendências tão opostas 

e confusas, os sociólogos apontam que o amor é a explicação. A vida em sociedades 

extremamente opressivas, impessoais, abstratas e em constante mudança, permitiria que 

o amor ocupasse papel central, caracterizando-se como único lugar no qual as pessoas 

têm a possibilidade de encontro e ligação com os outros e consigo. Ao comentar a obra 

de Beck e Beck-Gernsheim, Giddens destaca um trecho do livro The Normal Chaos of 

Love que traz elementos importantes para que percebamos a centralidade do amor, 

segundo os sociólogos alemães, na modernidade. Em suas palavras: 

“O amor é a procura de nós próprios, é o desejo ardente de 
realmente entrar em contato comigo e contigo, partilhar os 
corpos, os pensamentos, encontrar-se um ao outro sem nada a 
esconder, fazer confissões e ser perdoado, é compreensão, 
confirmação e suporte no que foi e no que é, é o anseio por um 
lar e pela confiança para contrabalançar as dúvidas e ansiedades 
geradas pela vida moderna. Se nada é certo e seguro, se até 
mesmo é arriscado respirar num mundo poluído, então as 
pessoas seguem os sonhos sedutores do amor até estes 
subitamente se transformarem em pesadelos.” (BECK & BECK-
GERNSHEIM, apud, GIDDENS, 2009, p. 693) 

 Os casamentos, divórcios e a dita batalha dos sexos seriam indicadores da 

acentuada “sede de amor” no mundo moderno, apontam os autores. Ainda que as 

tentativas sejam, muitas vezes, determinadas por fracassos e frustrações, as pessoas 

prosseguem suas vidas em um ciclo que engloba esperanças, arrependimentos e 

intermináveis ensaios. Como nos esclarecem as últimas sentenças da citação acima 

reproduzida, o amor emerge como anseio no qual os indivíduos modernos se apoiam na 

busca por maior segurança, conforto e satisfação em face aos transtornos da vida 

moderna, o que, entretanto, logo se apresenta enquanto insuficiente ou, ao menos, como 

ocorre com as grandes ilusões, falso. Todavia esse aspecto de falsidade do amor como 

detentor das respostas para os anseios humanos parece ser apenas momentaneamente 

clarificado, de forma que os indivíduos, mesmo após algumas decepções amorosas, 

voltem a procurá-lo e, acima de tudo, a acreditar em sua existência, dando continuidade 

ao ciclo de esperanças e arrependimentos mencionados pelos autores. 
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Por sua vez, Zigmunt Bauman parte da noção de pós-modernidade para 

discorrer, em O Mal-Estar da Pós-Modernidade (1999), acerca do que denomina de 2ª 

Revolução Sexual. Enquanto a 1ª Revolução Sexual, ocorrida entre os séculos XVIII e 

XIX, buscara relacionar a sexualidade com as normas socialmente promovidas, 

procurando identificá-la com a preservação das obrigações sociais e domésticas, a 

segunda, por outro lado, retirou o sexo do conjunto de direitos e deveres que o 

cercavam, transferindo-o do ambiente doméstico para a rua. O sexo, diz Bauman, 

deixou de ser algo característico da casa familiar, no qual encontrava-se envolvido por 

uma série de normas de conduta; perdeu a essência doméstica observada na durabilidade 

dos relacionamentos e acabou fadado à fragilidade do encontro repentino e ligeiro, 

servindo, acima de tudo, ao processo de atomização do indivíduo.  

Segundo o Bauman (1999), livre de laços fortes, obrigações, direitos ou deveres 

que a poluam, a experiência sexual gozaria de maior liberdade. Diante de semelhante 

cenário, o autor indica que as relações humanas experimentariam um esfriamento e 

libertação de seu caráter afetivo, produzindo um acelerado nível de impessoalização. Ou 

seja, o sexo estaria submetido aos critérios estéticos oriundos da experiência forte e da 

satisfação sensual, desprendendo a parceria sexual do amor. A redisposição do sexo 

promovida pela 2ª Revolução Sexual seria vinculada aos processos de privatização e 

mercantilização. A purificação do sexo é, então, apresentada pelo autor enquanto 

resultado e instrumento de tais processos, cooperando no desenvolvimento das 

sociedades de mercado marcadas pelo consumo e, na visão de Bauman, características 

do período pós-moderno. Nesse sentido, as formas de relacionamento amoroso da pós-

modernidade não poderiam ser vistas apenas como fatores determinados pela sociedade 

de consumo, mas deveriam também ser analisadas enquanto motores de tal sociedade.  

Em Amor Líquido (2003), o sociólogo elabora suas impressões sobre quais 

seriam as formas tomadas pelo amor nos desdobramentos da 2ª Revolução Sexual. 

Fazendo uso da concepção de liquidez, Bauman discorre sobre as principais 

propriedades da relação amorosa na modernidade líquida. Ao partir de sua tese acerca 

do desequilíbrio entre liberdade e segurança (cujo peso maior seria, na 

contemporaneidade, da primeira), indica que os indivíduos socializados em sociedades 
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líquidas, estariam em uma estrada de escolhas, tendo que optar entre dois conjuntos 

distintos: o dos relacionamentos, formado pela intercalação de momentos doces e 

difíceis; e o da solidão, caracterizado pela dor de estar só e pelo leque de possibilidades 

inerentes à existência de maior liberdade. O autor afirma: 

“(…) homens e mulheres, nossos contemporâneos, deseperados 
por terem sido abandonados aos seus próprios sentidos e 
sentimentos facilmente descartáveis, ansiando pela segurança do 
convívio e pela mão amiga com que possam contar num 
momento de aflição, desesperados por ‘se relacionarem’. E, no 
entanto, desconfiados da condição de ‘estar ligado’, em 
particular de estar ligado ‘permanentemente’, para não dizer 
eternamente, pois temem que tal condição possa trazer encargos 
e tensões para as quais eles não se consideram aptos nem estão 
dispostos a suportar e que podem limitar severamente a 
liberdade de que necessitam para – sim, o seu palpite está certo - 
se relacionarem… No nosso mundo de furiosa 
‘individualização’, os relacionamentos são bênçãos ambíguas. 
Oscilam entre o sonho e o pesadelo, e não há como determinar 
quando um se transforma no outro.” (BAUMAN, 2003, p.10) 

         Bauman utiliza os termos “pesadelo” e “sonho” para definir as representações 

produzidas por homens e mulheres das sociedades líquidas acerca dos relacionamentos, 

demonstrando as que seriam contradições inerentes à vivência do amor na 

contemporaneidade. Assim, as relações seriam compreendidas pelos indivíduos que as 

vivenciam ora como “pesadelo”, ora como “sonho”: o “pesadelo” da perda de liberdade 

originado pelo “sonho” de segurança. O autor, nesse sentido, pontua diversas 

expressões dos relacionamentos contemporâneos, apontando a partir delas as 

encruzilhadas diante das quais estão os indivíduos. 

Esse curto passeio pelas teorias de Giddens, Beck e Beck- Gernsheim e Bauman 

revela três eixos teóricos distintos sobre a questão dos relacionamentos amorosos. A 

partir da problematização das teorias acima pinceladas e de outras consideradas 

sociologicamente relevantes, procuramos analisar as publicações recentes sobre amor e 

sexo das páginas virtuais oficiais das revistas Nova Cosmopolitan e Cosmopolitan 

España, versões brasileira e espanhola do magazine Cosmopolitan. Por meio da análise 

de tais periódicos, debruçamo-nos em temáticas que evidenciam os contornos detidos 
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pelas relações heterossexuais5 nas páginas das Revistas.  

1. A Cosmopolitan 

Em 1886, nos Estados Unidos, é lançada a magazine The Cosmopolitan pela 

Schlicht & Field de Nova Iorque. Com o intuito de ser um periódico voltado à família, 

contava, nas palavras de Paul Schlicht com “(…) uma sessão exclusivamente dedicada 

aos interesses das mulheres, com artigos sobre moda, decoração da casa, culinária, 

cuidado e educação dos filhos e etc., além de uma sessão voltada aos jovens membros 

da família.”6  

Três anos após o lançamento, a revista ganha novos tons com a chegada de John 

Walker. Como podemos observar na capa de maio de 1896 (imagem 1), sem o abandono 

das antigas temáticas, tem início o uso de ilustrações coloridas, bem como o debruçar-se 

sobre temas de arte e ciência. Nesse momento, a então Cosmopolitan já se projetava 

enquanto revista diferenciada, sem, contudo, oferecer formas e conteúdos 

substancialmente diversos dos encontrados em outras magazines. 

                                                 

5 Optamos por analisar os contornos das relações heterossexuais entre duas pessoas. 
6 Retirado de https://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/ Cosmopolitan_(magazine).html - 
acesso em 19/03/2013. Original: "(…) a department devoted exclusively to the interests of women, with 
articles on fashions, on household decoration, on cooking, and the care and management of children, etc., 
also a department for the younger members of the family." 
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(imagem 1)7 

Entre guerras e crises, foram muitos os processos vividos até a definição de 

Helen Gurley Brown como editora chefe, em 1965. Responsável pela renovação do 

periódico, abandonou a linguagem e os temas até então presentes, utilizando propostas 

que dialogavam com os anseios femininos do momento identificados com os 

movimentos sociais iniciados na década de 50. Por meio de uma abordagem inédita nos 

grandes meios de comunicação, Brown introduziu a questão sexual e consolidou a 

Cosmopolitan enquanto revista dirigida essencialmente à mulheres. Pela primeira vez, 

artigos com “dicas” e sugestões sobre beleza, comportamento, saúde e gozo sexual 

feminino compuseram um veículo de comunicação de massas. A capa de 1970 (imagem 

2) exemplifica tanto a chamada dos artigos quanto a substituição das gravuras por fotos. 

Na portada e interior da publicação, há o uso frequente de fotografias que retratam 

mulheres em roupas curtas e biquínis, casais e grupos femininos. Nesta edição, discuti-

se pílula anticoncepcional, comportamento sexual, horóscopo do amor e teste de 

conduta, como indicam os tópicos expostos na capa (imagem 2). 

  

                                                 

7 Retirado de http://thesocietypages.org/socimages/2010/04/26/guest-post-the-evolution-of-cosmopolitan-
magazine/ - acesso em 19/03/2013. 



12 

 

(imagem 2)8 

O modelo de periódico promovido por Cosmopolitan foi um fenômeno e rendeu 

expressivo crescimento de vendas e público, o que resultou na expansão dos moldes de 

“Cosmo”9 a nível internacional. De acordo com Nelson e Paek (2005), a Hearst 

Corporation, atual detentora do periódico, registra a existência de 110 edições da 

Cosmopolitan em 28 línguas, com distribuição em mais de 100 países, chegando a cerca 

de 36 milhões de leitores. Dados que a tornam a revista feminina mais consumida do 

mundo. Além do alto consumo de Cosmopolitan, o modelo inaugurado por Helen 

Gurley Brown foi um dos responsáveis pela profunda transformação do contexto 

editorial que, após a remodelação de “Cosmo”, passou a investir no até então incipiente 

setor de publicações femininas. Interessam-nos especialmente duas das 110 edições 

registradas pela Hearst Corporation. Como apontamos anteriormente, concentraremos 

nossas análises nas produções das versões espanhola e brasileira da Cosmopolitan. 

Distribuida pela G+J España, a edição espanhola nasceu há 31 anos e 

consolidou-se como uma das revistas mais vendidas e populares da Espanha. Apesar de 

abrir um pequeno espaço ao público masculino por meio da introdução de diminutos 

                                                 

8 Retirado de http://thesocietypages.org/socimages/2010/04/26/guest-post-the-evolution-of-cosmopolitan-
magazine/ - acesso em 19/03/2013. 
9 Termo pelo qual Cosmopolitan denomina-se. 
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artigos dirigidos aos homens, prossegue com a tradição de ser uma publicação dedicada 

às mulheres entre 18 e 45 anos pertencentes à classe média alta10, contando com a 

recorrência de temas como sexo, saúde, bem-estar, beleza e moda. Com o intuito de 

manter o mercado e conquistar novos leitores, há a aproximação com recentes meios 

digitais de comunicação. Nesse sentido, foram criadas uma página virtual oficial, uma 

página no facebook, uma emissora de televisão e um aplicativo para celulares, nos quais 

o conteúdo publicado na revista impressa pode ser acessado e debatidos pelos leitores. 

A presente pesquisa tem como foco a página virtual da revista, ainda que não 

desconsidere os demais elementos que a compõem, pois são vistos como pontos 

importantes para a construção das reflexões aqui desenvolvidas. Sem deixar de manter 

intensos diálogos, Revista e página virtual são produzidas independentemente por 

distintos quadros de funcionários. O website da Cosmopolitan España é formado por 

artigos e matérias frequentemente originários da publicação em papel, divididos entre os 

seguintes temas: “amor y sexo”, “belleza y salud”, “moda”, “body love”, “hombres”, 

“horóscopo & eróscopo” e “vídeos”. Utilizamos, sobretudo, as publicações com datação 

entre 2009 e 201311 encontradas no setor “amor y sexo”, subdividido, por sua vez, em 

“postura kamasutra”, “sexualidad”, “pareja” e “mi pareja”. 

 Nova Cosmopolitan12, título escolhido para a versão brasileira, existe, por sua 

vez, desde 1973 e, assim como a publicação espanhola, trata-se de uma das mais bem-

sucedidas magazines do Brasil, tendo como foco principal o público feminino de classe 

média com idade entre 20 e 45 anos. Nos primeiros anos posteriores ao lançamento de 

sua página virtual, esta mantinha uma série de áreas cujo acesso era reservado aos 

leitores e assinantes da resvista, prática abandonada recentemente. Entre junho de 2011 

e julho de 2012 - período que abrange o início desta pesquisa - , o website encontrava-se 

                                                 

10 Informação cedida em entrevista pela editora da Revista, Paz Jiménez. 
11 Alguns artigos tanto de Cosmopolitan España quanto de Nova Cosmopolitan não apresentam data de 
publicação na página virtual de origem. Ainda que não saibamos a data exata da publicação, é possível, 
contudo, encontrar a data aproximada por meio da observação de comentários deixados por leitores. 
Dessa forma, podemos saber se foram publicadas entre os anos de 2009 e 2013. As publicações 
analisadas que não tiverem data de publicação especificada pelas páginas virtuais, são também 
apresentadas sem datação exata no decorrer dos capítulos da dissertação. 
12 Durante a dissertação, designaremos a Revista Nova Cosmopolitan também por Nova, maneira como é 
nomeada por seus editores e leitores. 
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dividido entre os setores: “sexo e amor”, “beleza e saúde”, “famosos”, “moda”, “vida e 

trabalho”, “nova responde”, “blogs” e “termômetro sexy”. Em semelhante período 

foram analisados os artigos publicados no link “sexo e amor”, subdividido em “vida de 

solteira”, “coisas de casal”, “homens”, “esquentando o clima”, “orgasmo já” e “para ele 

ler” e “beleza e saúde”. Desde julho de 2012, contudo, a página virtual de Nova 

Cosmopolitan divide espaço com páginas de outras publicações femininas da Editora 

Abril. Sua organização específica tem sido, desde então, a seguinte: “moda”, “beleza”, 

“cabelos”, “saúde”, “bem-estar”, “dieta”, “culinária”, “casa”, “trabalho”, “família”, 

“amor e sexo, “novelas e famosos”. Além dessas, é importante ressaltar o link “sexo 

lacrado”, destacado na página de entrada. Nesse sentido, após a reorganização do 

website, priorizamos a análise das publicações contidas nas entradas “beleza”, “dieta”, 

“amor e sexo” e “sexo lacrado” publicadas entre 2009 e 2013. 

 Os artigos sobre sexo e amor, tais como os sobre beleza e saúde são curtos 

(variando entre uma e três páginas), subdivididos em alguns temas, dinâmicos e 

ilustrados por fotografias. Também é recorrente o uso de ironias e “dicas” que se 

pretendem divertidas, como se quisessem tornar a leitura mais fácil e leve. As 

publicações trabalham com temas atuais e polêmicos, procurando responder aos 

questionamentos referentes às dificuldades e anseios presentes nos relacionamentos 

amorosos. Para tanto, os artigos, organizados em formato de aconselhamento, contam 

frequentemente com o suporte de psicólogos, terapeutas, médicos, sexólogos, 

sociólogos, antropólogos e toda a sorte de profissionais especializados, além de 

depoimentos nos quais experiências vivenciadas pelos próprios leitores13 são relatadas. 

As publicações espanhola e brasileira possuem marcas diferenciadoras orientadas de 

acordo com seus dissemelhantes contextos de produção. Nesse sentido, estabelecem 

relação  com as sociedades nas quais são produzidas e comercializadas, a sociedade 

espanhola e a brasileira. Ao discutir e oferecer sugestões sobre distintas temáticas 

vinculadas ao amor, as Revistas apresentam manifestações do amor contemporâneo, 

permitindo-nos enxergar alguns dos traços que tais relações detêm no que 

                                                 

13 Durante a dissertação, usamos tanto o termo “leitores” quanto “leitoras”. Procuramos utilizar o 
primeiro em situações nas quais as publicações das Revistas não são dirigidas a um gênero específico, 
enquanto o termo “leitoras” é usado quando as publicações analisadas são voltadas para mulheres. 
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denominamos, a partir do conceito elaborado por Bauman, de sociedades líquidas. 

Assim, por meio do reconhecimento das abordagens sobre o amor propostas nas 

publicações das páginas virtuais de Cosmopolitan España e Nova Cosmopolitan, 

objetivamos entender traços das formas de relacionamento íntimo características  da  

contemporaneidade. Dado o caráter  fundamentalmente  orientador dos artigos de ambas 

as publicações, partimos da concepção de que os conteúdos propostos pelas Revistas 

podem ser considerados espécies de manuais comportamentais próprios aos seus 

respectivos contextos de origem, como discutiremos na sequência. 

1.1. Nova Cosmopolitan e Cosmopolitan España: manuais contemporâneos 

Na introdução do segundo volume de História da sexualidade - O uso dos 

prazeres – Michel Foucault delimita os documentos utilizados na composição dos 

estudos acerca das problematizações dos prazeres e atividades sexuais na Antiguidade 

greco-romana. Tratam-se, na maior parte, de texto “prescritivos”e “práticos”, na medida 

em que objetivaram a proposição de regras de conduta. Por meio de aconselhamentos e 

estabelecimento de normas, tais documentos compuseram uma literatura implicada com 

a conduta cotidiana de seus leitores a partir de um processo centrado na reflexão e 

conhecimento de si. O papel desses textos, elencados como discursos, diálogos, 

tratados, coletâneas de preceitos, cartas, entre outros (para isso ver FOUCAULT, 2010, 

p. 19-20), foi o de provocar questionamentos no indivíduo leitor no tocante às suas 

ações, levando-as ao aperfeiçoamento e conformação. Analisar, refletir, conhecer as 

mais ocultas motivações do espírito de forma a modificar-se a si próprio. À guisa de 

exemplo, veremos a bela passagem da enkrateia, pertencente à genealogia do homem de 

desejo da Antiguidade, e a discussão sobre os sonhos e Artemidoro, localizada no 

terceiro volume da obra - O Cuidado de Si e, portanto, concentrada nos dois primeiros 

séculos de nossa era.  Em ambas, deter-nos-emos nas descrições dos documentos 

apresentadas por Foucault. 

Na tentativa de discutir aspectos associados à interrogação moral própria da 

aphrodisia, o autor destaca a utilização de textos de Xenofonte, Platão e Aristóteles, 

apesar de citar outros. A cultura clássica denomina enkrateia a postura ou conjunto de 
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posturas necessárias ao bom uso dos prazeres, ou seja, a forma ativa de relação consigo 

condizente à moral pagã. 

“(…) a enkrateia se caracteriza sobretudo por uma forma ativa 
de domínio de si que permite resistir ou lutar e garantir sua 
dominação no terreno dos desejos e dos prazeres.” 
(FOUCAULT, 2010, p. 80) 

  
 Ao tratar do ininterrupto exercício de dominação vinculado à enkrateia, o autor 

traz a seguinte passagem de Antifonte: 

“não é sábio (sophron) aquele que não desejou (epithumein) o 
feio e o mal nem deles se aproximou: pois nesse caso não há 
nada sobre o qual tenha triunfado (kratein), e que permita 
afirmar-se como virtuoso (kosmios).” (ANTIPHON apud 
FOUCAULT, 2010, p. 82) 

 

 Em seguida, temos um trecho de República de Platão: 

“Quando a parte que é naturalmente a melhor mantém a menos 
boa sob seu império, isso é marcado pela expressão ‘ser mais 
forte do que ele mesmo’, e é um elogio. Quando, ao contrário, 
em consequência de uma educação ruim ou de certas 
convivências, a melhor parte, que se encontra enfraquecida, é 
vencida pelas forças de parte má, então se diz do homem que 
está nesse estado, e nesse caso trata-se de reprovação e censura, 
que ele é ‘escravo de si mesmo e intemperante’”. (PLATON 
apud FOUCAULT, 2010, p. 85) 

Na primeira passagem, o caminho à virtude depende do triunfo sobre os desejos  

naturais, porém suscetíveis a excessos. Condução moral e combate contra os prazeres  

andam juntos. É preciso enfrentar os apetites inferiores evitando que o homem seja por 

eles dominado. No segundo trecho, Platão valoriza a condução da melhor parte sobre a 

pior, colocando em posição de escravo aquele governado pela força de seus próprios 

desejos. Tanto o primeiro quanto o segundo texto pedem por reflexão, conduzem ao 

olhar sobre si. Ambos falam de uma batalha que exige o conhecimento das forças 

operantes no âmago do indivíduo para que o enfrentamento seja dado; vão, então, ao 

encontro da ascese vinculada à constituição do sujeito moral no pensamento grego 

clássico, pois clamam pela constituição de sujeitos senhores de si. Não por meio da 
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extirpação absoluta dos desejos inferiores, mas pelo domínio sobre eles.  O defronte das 

paixões e a indispensável atenção para as próprias inclinações são, em sentido próximo 

ao apresentado pelos trechos acima, discutidos por outras passagens trabalhadas por 

Foucault. 

O livro de Artemidoro é, por sua vez, apresentado como um texto singular. 

Também definido como uma obra “prática”, expõe sistematicamente as formas 

possíveis de relação sexual, sendo, contudo, esvaziado de conteúdo relativo a 

julgamento moral. Sua utilização por Foucault se dá, sobretudo, por conta dos 

denominados “esquemas de apreciação” inscritos em suas páginas, pois esses permitem 

contato com representações geralmente aceitas e consideravelmente próximas dos 

princípios gerais orientadores da moralidade clássica. Construída a partir da análise e 

interpretação dos sonhos (prática de extrema importância no conjunto das técnicas de 

existência), a Chave dos Sonhos constituiu-se em “manual para a vida cotidiana” (para 

isso ver FOUCAULT, 2002, p. 15), caráter reforçado pelo tipo de leitor ao qual 

Artemidoro se dirigiu. Diferentemente de outras obras preocupadas com as injuções de 

origem religiosa, a Chave dos Sonhos visa o sonhador que vive a vida comum e, com 

isso, queremos dizer que o livro é voltado aos que detêm uma existência de acordo com 

a organização geral do período: homens (prioritariamente) possuidores de família, 

trabalho, bens, e frequentemente dotados de serviçais e escravos. Resultado de extensa 

pesquisa em documentação tradicional de onirocricia, o livro de Artemidoro apresenta 

reflexão sobre as obras tradicionais em conjunto à elaborações provenientes das 

observações e interpretações do próprio autor. De maneira esquemática, a análise 

onírica é elaborada por meio de uma série de divisões que busca determinar prescrições, 

previsões e diversas alegorias presentes nos sonhos. Para fazer possível a compreensão 

desse manual, atentemos para o conteúdo sobre o qual Foucault debruça seus interesses 

e ao qual Artemidoro dedica quatro capítulos, os sonhos sexuais. Eles são dispostos em 

três tipos, os que são conformes às leis, os que são contrários às leis e os que são 

contrários à natureza. Partindo dessa organização básica e não rígida, outras tantas 

subdivisões aparecem com o objetivo de orientar o leitor. Por exemplo, o último 

conjunto de sonhos conforme às leis alude à masturbação. Tanto por se tratar de um 

serviço prestado a si próprio quanto pelo duplo significado da expressão “amarrar ao 
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tronco” (pode igualmente significar entrar em ereção ou chibatar um escravo), esses 

sonhos são associados à escravidão  (para isso ver FOUCAULT, 2002, p. 29) e, 

portanto, negativos. Já o sexo oral, pertencente ao grupo das práticas contrárias à 

natureza, somente tem valor positivo se aquele que sonha possuir atividades 

profissionais realizadas com a boca ou nas quais a boca tenha papel fundamental. Caso 

contrário, as visões denotam  desperdício de sêmem e anunciam dispêndio em vão. 

Se aproximada a Chave dos Sonhos dos documentos de Xenofonte, Platão, 

Antifonte e Aristóteles utilizados no estudo sobre a enkrateia, constataremos sensível 

diferença. Certamente, a mais evidente está no caráter moral que é o próprio coração 

dos últimos, ao passo que inexistente no primeiro. Ainda que a reflexão filosófica esteja 

presente no livro de Artemidoro, é relativa ao método de análise e às decifrações das 

visões noturnas, diferentemente dos julgamentos de valor e moral presentes nos demais 

documentos gregos citados. As passagens de Artemidoro exigem à volta a si por meio 

da reflexão sobre os signos oníricos, vinculados aos impulsos do sonhador, seu passado 

e futuro. Sem embargo, trata-se de um conjunto de textos práticos relacionados às 

técnicas de existência, às representações do bom viver.  

Outra obra do período com teor de manual é a conhecida Ars Amatoria, a Arte de 

Amar, escrita por Ovídio na segunda metado do século I a.C., ainda que publicada no 

início de nossa era. Em versos espirutuosos e algo didáticos, o poeta canta para homens 

e mulheres nos três livros que constituem a obra. O livro primeiro discorre sobre 

artimanhas para seduzir e conquistar toda a sorte de mulheres, sem esquecer o 

apaixonamento e seus ardis. Diversos conselhos são proferidos a partir de constantes 

referências às divindades pagãs e à literatura homérica. Ao elencar lugares e situações 

privilegiados para o encontro de jovens mulheres, as refeições conjuntas são destacadas:  

“Também à mesa, durante as refeições, 
Não hão de escassear-te ocasiões. 
Há outras coisas para além do vinho 
Que nos banquetes podes desejar. 
Ali freqüentemente o amor purpúreo 
Melhor cingiu, nos braços delicados, 
Os cornos do deus Baco embriagado.” 
(OVÍDIO, 1992, p.43) 
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O tom de aconselhamento em acento frequentemente jocoso ocupa quase a 

totalidade do texto, dividindo espaço com narrativas intimamente associadas aos temas 

trabalhados. O livro segundo concentra-se nos meios de conservação da amada, 

enquanto o livro terceiro, escrito para mulheres, joga luz em uma série de recursos que 

podem ser usados na tentativa de agradar aos homens. Beleza física e modos sedutores 

são privilegiados. Até a métade do último livro, a prática de esconder imperfeições e 

destacar qualidades por meio de adereços, roupas, cosméticos e maneiras específicas de 

portar-se diante de um homem são entusiasticamente encorajados, como no seguinte 

trecho: 

“Se a tua magreza é exagerada 
Usa vestidos de espesso estofo 
E das tuas magras espáduas 
Um largo manto se desprenda. 
Se a tua face é cor da cera 
Sejam raiados de cores purpúreas 
Os teus vestidos se és escura 
Recorre às alvas telas de Faros. 
Um pé disforme deve esconder-se 
Mas um sapato de branca cor 
E sem correias nunca se mostre 
A perna magra seja onde for. 
Pequenos chumaços deve usar quem tiver ombros    
salientes 
E se os teus peitos forem chatos 
Torne-os o espartilho mais evidentes.” 
(OVÍDIO, 1992, p.199) 

 

Como podemos ver, tratam-se de prescrições detalhadas acerca de minúcias 

físicas. Magreza excessiva, seios pouco protuberantes, ombros salientes, entre outros, 

são listados ao passo que soluções são prontamente oferecidas. No decorrer dos versos, 

diversas características (como o sorriso, espaço entre as sobrancelhas e volume da voz) 

e comportamentos (distância ideal entre a mulher e o homem durante uma conversa, 

forma de caminhar e sentar) são proferidas. A Arte de Amar pretende ensinar o amor dos 

primeiros galanteios aos matrimônios, dos pequenos encantos aos grandes projetos, 

discutindos as liberdades possíveis e impossíveis, os gestos elogiados e os repreensíveis, 

destacando os efeitos proveitosos de ações certeiras e bem elaboradas.  
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Em meados do século XX, Norbert Elias elege outros manuais para a elaboração 

de O Processo Civilizador. No lugar de documentos da Antiguidade, os manuais 

medievais de boas maneiras, além de pinturas, documentos históricos e textos literários, 

são escolhidos para responder à questão das mudanças observadas com o advento do 

Estado Moderno, suas forças motrizes, condições e conteúdos. Nesse sentido, a atenção 

endereçada aos manuais não busca torná-los objetos de estudo em si, mas objetiva seu 

uso enquanto fonte para o alcance de informações sobre as estruturas da época. Dentre 

os textos escolhidos por Elias, destacaremos a elaboração da sociogênese  do conceito 

de civilidade, feita, sobretudo, a partir da análise de De Pueris (Dos meninos) - a 

civilidade pueril, de Erasmo de Rotterdam. Ao voltarmos nossa atenção aos escritos de 

Rotterdam, perceberemos que ele escreve com a explícita finalidade de educar, corrigir 

e orientar os comportamentos infantis. Para tanto, volta-se para a ordenação de novos 

costumes, empregados em situações corriqueiras e extraordinárias, com o intuito de 

habituar os jovens filhos da nobreza com o que considerara civilidade. Nas passagens 

seguintes, o convívio na mesa e as roupas são objeto de atenção: 

“Antes de beber, engole a comida. Nunca aproximar o copo dos 
lábios sem, primeiro, tê-lo limpado com o guardanapo ou com o 
lenço, principalmente se um dos convivas te apresenta o próprio 
copo ou se todos bebem na mesma taça.” (ROTTERDAM, 
1998, p. 56) 

“O uso de tecidos leves não faz boa figura nem nos homens nem 
nas mulheres. Convém então usar outro tecido de reforço de 
modo a ocultar aquelas partes que ficariam, impudicamente, 
expostas.” (ROTTERDAM, 1998, p. 39) 

 Como vemos, são proposições diretas, claras e específicas. De acordo com Elias, 

substância dos costumes adotados pela classe superior para diferenciar-se das demais. 

Impulsionada pelo desejo de distinção, a então nobreza adota princípios originais em 

refinamento, distanciando-se das classes que não os possuem. Inicialmente exteriores, 

tais modos acabam interiorizados, moldando a estrutura da personalidade. Se no início 

uma instância exterior atenta para o ocultamento de partes consideradas impudicas, 

tempos depois a noção de impudor constituirá a personalidade individual. Nesse 

sentido, os sentimentos de vergonha e embaraço podem ser fortalecidos, exemplificando 
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a acentuação do autocontrole a despeito do controle exterior no decorrer do processo 

civilizador. Os estudos de Elias afirmam a relação entre as transformações gerais da 

sociedade e as mudanças da afetividade da experiência enquanto estruturas alteradas em 

uma mesma direção. Ou seja, o caminho estreito compartilhado pelas estruturas da 

personalidade e pelas estruturas sociais. 

“A conclusão destaca mais uma vez as ligações entre mudanças 
na estrutura da sociedade e mudanças na estrutura do 
comportamento e da constituição psíquica. Grande parte do que 
só podia ser sugerido antes, na descrição de processos históricos 
concretos, é então formulado explicitamente. Encontramos aqui, 
por exemplo, um curto bosquejo da estrutura dos medos 
experimentados sob a forma de vergonha e delicadeza, como 
uma espécie de sumário teórico do que antes emergiu por si 
mesmo do estudo de documentos históricos; achamos uma 
explicação do motivo por que, exatamente, medos desse tipo 
desempenharam papel de especial importância no progresso do 
mecanismo civilizador, e, simultaneamente, alguma luz é 
lançada sobre a formação do ‘superego’ e sobre a relação entre 
impulsos conscientes e inconscientes na psique do homem 
civilizado. É dada aqui uma resposta à questão dos processos 
históricos: a questão de como todos esses processos, que 
consistem de nada mais do que ações de pessoas isoladas, apesar 
disso dão origem a instituições e formações que nem foram 
pretendidas nem planejadas por qualquer indivíduo singular na 
forma que concretamente assumem.” (ELIAS, 1994, p.18) 
 

Elias exemplifica a relação entre estrutura social e estrutura da personalidade ao 

jogar luz sobre os medos, afirmando que os processos  constituídos por ações de pessoas 

isoladas podem originar instituições livres de planejamento. Tendo em vista o 

apresentado, dois pontos serão elucidados. O primeiro diz respeito aos manuais em si; o 

segundo, as suas apropriações sociológicas. A tradição dos manuais de conduta é antiga 

e parece ecoar em diferentes períodos históricos. Singulares no teor de suas formulações 

e na maneira de proferi-las, elegem seus leitores privilegiados, aconselhando ou 

exigindo, com mais firmeza ou frouxidão, a prática de condutas determinadas. Tanto em 

História da Sexualidade quanto em O Processo Civilizador, textos “prescritivos” e 
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“práticos”14 e manuais são usados como fontes para o estudo sociológico. Foucault os 

utiliza na construção da genealogia da moral ocidental, enquanto Elias o faz na tentativa 

de responder às questões relativas aos processos históricos, estando no horizonte de 

ambos o problema da subjetividade. Os manuais, na posição de documentos, falam 

sobre as sociedades que os leram e produziram. Aqueles acerca da conduta sexual, 

moral e amorosa, explicitam posicionamentos, tendências e valores compartilhados. 

Anthony Giddens, ao travar a discussão sobre relação pura e reflexividade, afirma 

encontrar em trabalhos terapêuticos e manuais de auto-ajuda importantes fontes de 

pesquisa. Giddens salienta o uso de textos contemporâneos, fortalecendo sua 

argumentação a partir do estabelecimento de comparações com o material adotado por 

Elias e Goffman. Em suas palavras, 

“Nessa discussão, empregarei muitas vezes – embora com 
sentido crítico – trabalhos terapêuticos e manuais de auto-ajuda. 
Não por oferecerem informações precisas sobre as mudanças 
que afetam a vida pessoal – muitos são essencialmente livros 
práticos -, mas por serem expressões de processos de 
reflexividade que eles esboçam e ajudam a modelar. Muitos são 
também emancipatórios: apontam para mudanças que podem 
libertar os indivíduos de influências que bloqueiam o seu 
desenvolvimento autônomo. São textos do nosso tempo numa 
medida comparável aos manuais medievais de boas maneiras 
analisados por Norbert Elias, ou aos trabalhos de etiqueta 
utilizados por Erving Goffman nos seus estudos sobre 
interação.” (GIDDENS , 1992, p.43) 

Trabalhos terapêuticos e manuais de autoajuda são atados aos termos “livros 

práticos” e representam o tipo específico de manual próprio à contemporaneidade. 

Associam-se, segundo Giddens, a processos da modernidade tardia, dialogando com 

possíveis desdobramentos de movimentos observados pelo autor, tais quais a 

reflexividade e a autonomia individual. 

Nesse sentido, seria possível considerar as publicações contidas nas seções sobre 

                                                 

14 Foucault também usa o termo “manual” para designar alguns documentos de História da Sexualidade. 
Porém preferimos manter a totalidade das nomenclaturas proferidas pelo autor. 
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amor, sexo, beleza e corpo dos sites oficias das revistas Cosmopolitan España e Nova 

Cosmopolitan textos representantes, em certa medida, dos manuais contemporâneos. 

Em certa medida, pois as diferentes seções detêm características específicas, fazendo 

com que parte das publicações fique alheia ao caráter próprio de um manual. Teor de 

manual possuem aquelas cujo conteúdo é voltado à orientação dos leitores por meio de 

aconselhamentos. A título de ilustração, vejamos um trecho de um artigo recente da 

Nova Cosmopolitan intitulado Bem Quente: 

“Anote as dicas da sexóloga americana Tammy Nelson, autora 
do livro Getting the Sex You Want  
1 - Ouça um podcast erótico (pode ser no computador do 
trabalho, ninguém vai saber...). Escutar descrições sexuais libera 
no cérebro hormônios que aumentam a libido. 
2 - Acenda uma vela aromática (essência de canela, afrodisíaca) 
e tome uma taça de vinho. 
3 - Durma nua (mesmo sozinha). Isso aumenta a intimidade com 
seu próprio corpo, e a deixa mais à vontade acompanhada.”15 

 Diferentemente dos textos da Antiguidade e Idade Média, não são filósofos e 

poetas os autores, tampouco neles estão pautadas as advertências. Personalidades 

representantes da ciência, resultados de pesquisas científicas e celebridades midiáticas 

orientam os textos de Cosmopolitan España e Nova Cosmopolitan. A forma usualmente 

adotada é a da organização em tópicos acompanhada de fotografias, ao passo que o 

conteúdo tende a ser curto e ligeiro, abrindo pouco espaço para a elaboração de 

discussões profundas em seu interior. Parece-nos que suas sugestões são arranjadas de 

maneira a levar o indivíduo leitor a olhar para si em um movimento sem 

aprofundamento, já que a volta a si estimulada pelas publicações ocorre com o intuito 

de promover a adoção das práticas sugeridas pelas Revistas. Cosmopolitan España e 

Nova Cosmopolitan compõem dois manuais da mulher moderna – a mulher inserida no 

mercado de trabalho e sexualmente ativa - que não exigem inclinações profundas ao 

conhecimento de si, não propõem moral ou civilidade, mas prometem o alcance de 

satisfação emocional e sexual. Iniciar relações amorosas, mantê-las e desfrutá-las são 

assuntos centrais nas publicações como eram na Ars Amatoria, ainda que o significado 
                                                 

15 Retirado de http://mdemulher.abril.com.br/amor-sexo/reportagem/esquente-o-clima/dicas-entrar-clima-
deixar-libido-742392.shtml - acesso em 03/06/2013. 
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dessas expressões e os caminhos aconselhados tenham sofrido intensas modificações. 

As publicações dos periódicos apresentam-se enquanto fontes nas quais fatores 

próprios do cotidiano dos relacionamentos e da maneira de enxergar o amor e sexo e 

vivenciá-los se fazem presentes. Tratam-se de textos produzidos e lidos pelos indivíduos 

contemporâneos, indicativos de práticas razoavelmente compartilhadas, de problemas e 

discussões que provocam a atenção de seus consumidores.  A partir dos apontamentos 

contidos em seus artigos e dos comentários deixados pelos leitores, é possível alcançar 

minúcias nas forma de encarar as relações amorosas e temáticas eróticas; não na busca 

pelos desdobramentos históricos indicada por Elias, mas na análise da literatura 

consumida no tempo presente. Retirado o aspecto histórico, trata-se da utilização, 

observada por Giddens, de textos característicos da modernidade, que refletem 

movimentos inerentes a ela. A partir da investigação de semelhantes documentos, 

podemos atentar para certas características da subjetividade contemporânea,  voltando-

nos ao entendimento de  traços das formas de relacionamento  íntimo características  da  

contemporaneidade. 

1.2. Estrutura do texto 

 A presente dissertação encontra-se organizada em a) um capítulo introdutório; b) 

um capítulo sobre sedução em ambas as versões; c) um capítulo sobre as temáticas 

beleza, corpo e amor nas versões brasileira e espanhola; d) um capítulo sobre amor e 

monotonia também em ambas as publicações; e, por fim, e) considerações finais. 

 Optamos pelas referidas temáticas pela centralidade que detêm nas Revistas, ou 

seja, porque, por meio delas, pudemos alcançar uma série de aspectos associados ao 

amor e ao sexo nas publicações. No capítulo “Sedução”, buscamos atentar às 

apropriações que Nova Cosmopolitan e Cosmopolitan España detêm acerca do ato de 

seduzir. Partimos, então, de certas elaborações da literatura, filosofia e sociologia 

consideradas clássicas para, em seguida, observarmos as construções das Revistas sobre 

a sedução. No capítulo “Beleza e saúde”, discorremos acerca das concepções de beleza 

e saúde apresentadas pelas Revistas, voltando-nos também ao entendimento das 
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conexões a partir das quais são elaboradas as publicações de tais periódicos. Nesse 

sentido, procuramos apontar as conexões que Nova Cosmopolitan produz entre as 

temáticas de beleza, saúde e infidelidade conjugal; e as conexões que Cosmopolitan 

España promove entre beleza, saúde e prática sexual. No capítulo “Amor e rotina”, 

voltamo-nos à compreensão de algo apresentado pelas publicações como a mais 

pungente dificuldade dos relacionamentos amorosos, a rotina. Objetivamos, então, 

entender qual a noção de rotina em ambas as Revistas e as causas pelas quais são 

consideradas uma barreira à continuidade das relações amorosas. O entendimento 

dessas temáticas permitiu a compreensão de propriedades do que Nova Cosmopolitan e 

Cosmopolitan España elaboram como sendo o amor. Esse amor promovido pelas 

Revistas - compreendido a partir do estudo das noções de sedução, beleza, saúde, 

infidelidade, sexo e rotina -, uma manifestação do amor contemporâneo.  

 Por fim, o capítulo de “considerações finais” é composto por aproximações e 

distanciamentos entre as publicações brasileiras e espanholas. Tendo em vista que nos 

capítulos precedentes as análises do conteúdo proveniente da versão espanhola e 

brasilera forma realizadas separadamente, travaremos uma breve comparação entre 

ambas.  
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SEDUÇÃO 

A feminilidade (e também masculinidade) projetada por Nova Cosmopolitan e 

Cosmopolitan España abrange, além de determinadas formas físicas privilegiadas, 

posturas específicas nas relações de trabalho, no sexo e na convivência com o parceiro e 

família. A partir da interpretação de publicações selecionadas, procuraremos discutir o 

que nas revistas é chamado de sedução. Em vista disso, observaremos o seguinte 

percurso. Em primeiro lugar, apontaremos os sentidos que o termo adquire em certa 

literarura já clássica associada à sedução. Em segundo lugar, identificaremos como está 

construída e elaborada a noção de “sedução” nas publicações de Nova Cosmopolitan e 

Cosmopolitan España. Por fim, exploraremos os possíveis contrastes entre o significado 

que o termo adquire nas revistas confrontados aos sentidos já consagrados por aquela 

literatura clássica, de modo a mapear as vicissitudes no uso que é feito da palavra.  

*  *  * 

O Dicionário etimológico da Língua Portuguesa usa os termos que seguem para 

definir a origem da palavra sedução: “Do latim seductione -, ‘ato de pôr de parte; 

separação; sedução, corrupção’”. O termo seduzir é, por sua vez, definido como: “Do 

latim seducere, ‘levar à parte; puxar para si; separar; dividir, repartir; seduzir, 

corromper’. Séc. XVI, segundo a Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira.” (ambos 

de MACHADO, 1987, p.170). Ao que parece, a origem dos termos contempla os 

sentidos de separação e corrupção, mas também de divisão e aproximação (“puxar para 

si”). Não há dúvida sobre o peso negativo que a nossa cultura associa, sobretudo, aos 

dois primeiros termos, porém tal negatividade aparece em menor intensidade nos dois 

últimos - ainda que a expressão “puxar para si” esteja carregada de violência advinda da 

ideia de que é necessária a ação de uma força para que se concretize o ato de “puxar” 

(associado à ideia de retirar do caminho próprio). Não queremos negar o irrefutável 

caráter miserável ligado à acepção original de sedução (que em ambas definições 

acerca-se do significado de “corrupção” e “corromper”), apenas gostaríamos de atentar 

para a multiplicidade de significados que, se colocados lado a lado, cooperam para a 

construção da aura sombria que envolve a sedução. Certamente, a dificuldade em 
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alcançar o centro da questão é um fator decisivo na manutenção do ar misterioso muito 

próprio do ato de seduzir. Buscaremos na arte alguns indícios sobre ele. Para tanto, 

recorreremos a um dos maiores clássicos sobre o assunto. 

Século XVII, Espanha. Ali ganha nome definitivo a figura provocadora, 

responsável por suspiros e combates, protagonista de incontáveis aventuras. É então 

batizado Don Juan, a encarnação do sedutor no imaginário ocidental. Após o conto El 

burlador de Sevilla y el convidado de piedra, tantos outros relatos, romances e peças 

musicais foram escritos sobre o intrigante cavalheiro. O mito se disseminou nas mãos 

de Molière, Thomas Shadwell, Lord Byron, Mozart, Franz Liszt, Charles Baudelaire e, 

recentemente, de José Saramago. No cinema e teatro não esteve de forma alguma menos 

presente, dado o grande número de filmes e peças que o abordaram. Um mito que 

despertou interesse, ganhou vida (talvez um excesso de vida advinda de sua virilidade), 

tomou parte nos diálogos cotidianos, enfim, assentou-se no imaginário do Ocidente. 

Vejamos algumas considerações sobre Don Juan e sua força sedutora.  

Tão logo nos deparamos com a peça de Wolfgang Mozart e Lorenzo Da Ponte, 

encontramos na descrição dos personagens os seguintes dizeres caracterizando Don 

Giovanni, “giovane cavaliere estremamente licenzioso” (MOZART & DA PONTE, 

s.d.,p.1). A palavra “licenzioso” pode ser traduzida como licencioso, desregrado e 

libertino. Assim, ao nosso ver, a apresentação de Don Giovanni nos oferece a imagem 

de um jovem que excede os limites do lícito, caráter agravado pelos Atos subsequentes. 

Após uma das fugas do jovem, Leporello revela a Donna Elvira a índole de seu 

conquistador. A revelação é feita a pedido do próprio Don Giovanni que, já sem se 

importar com a antiga amante, solicita ao servo: “dille pur tutto.”16 (MOZART & DA 

PONTE, s.d., p.9). Assim, Leporello apresenta a lista de conquistas de seu senhor: 

“Eh consolatevi; 
non siete voi, non foste, e non sarete 
né la prima, né l’ultima; guardate 
questo non picciol libro: è tutto pieno 
dei nomi disue belle; 

                                                 

16 Diga-lhe mesmo tudo. 
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ogni villa, ogni borgo, ogni paese 
è testimon di sue donnesche imprese. 
In Italia seicento e quaranta, 
In Lamagna duecento e trent’una, 
cento in Francia, in Turchia novant’una, 
ma in Ispagna son già mille e tre.”17 
(MOZART & DA PONTE, p.10, s.d.) 

 Mais do que números, diga-se de passagem, impressionantes, o trecho acima 

confirma a recorrência de conquistas fugazes. A existência de Don Giovanni é 

preenchida pelo ininterrupto aumento da lista, preocupação que caminha ao lado do 

movimento marcado pela elaboração dos engodos da conquista que, se encontram 

sucesso (e quase sempre o encontram), são seguidos pela consumação e pelo imediato 

abandono da dama. Após sucumbir ao fascínio do jovem cavalheiro, mulher nenhuma 

lhe provoca interesse. Nesse sentido, há um duplo caráter de sedução em Don Juan. O 

primeiro diz respeito às dinâmicas do interior da obra: há algo nas expressões de Don 

Juan que o torna especialmente atraente aos olhos femininos. O segundo diz respeito à 

relação da obra com o leitor, seduzido pela história do licenzioso que perdura há mais de 

300 anos em diferentes versões. A partir dessas e outras questões, buscaremos possíveis 

caminhos na discussão proposta por Renato Mezan, que por meio de reflexões entre a 

filosofia e a psicanálise, esboça um estudo sobre Don Giovanni atravessado pela 

problemática da sedução.  

Em A sombra de Don Juan (1993), Mezan analisa a ópera de Mozart e Da Ponte. 

Para tanto, prioriza os escritos de Kierkegaard, reconstruindo os passos do ensaio O 

erotismo musical, no qual o filósofo dinamarquês concentra-se na peça citada. A peça 

musical18, cuja estréia ocorreu a 29 de outubro de 1787, em Praga, seria, de acordo com 

                                                 

17 Se consolar / tú não és, não foste, e não serás / nem a primeira, nem a última; / olha, este livro está 
cheio de nomes de belas / cada casa, cada aldeia, cada país / é testemunha de seus negócios com 
mulheres. / Na Itália, seiscentos e quarenta, / Na Alemanha, duzentos e trinta e uma, / cem na França, 
noventa e uma na Turquia, / Mas na Espanha são já mil e três. 
18 Dividida em dois atos, a ópera tem início com o duelo provocado pela ofensa prestada ao pai de Dona 
Ana que, ao acompanhar a tentativa de aproximação protagonizada por Don Giovanni em direção a sua 
filha, desafia o mascarado sedutor a uma luta armada. O duelo termina com a morte do Comendador, algo 
interpretado como sinal da má sorte que a partir de então passa a acompanhar Don Giovanni. A história 
desdobra-se em tentativas de conquista, festas e impulsos de vingança. Por fim, a estátua do Comendador 
ganha vida, convidando Don Giovanni ao arrependimento e mudança de hábitos. Diante da resposta 
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Mezan, paradigma das elaborações posteriores sobre Don Juan, pois desconstrói o 

caráter punitivo de obras anteriores. Com Mozart e Da Ponte, Don Juan deixa de ser 

uma história sobre a justiça celeste e passa a ser um símbolo - na verdade, o símbolo por 

excelência – da sedução. 

 Segundo Mezan, Kierkegaard concebe a sensualidade como princípio 

introduzido na cultura pelo advento do Cristianismo. Ao considerar a sensualidade 

como o pecado, o Cristianismo acaba, por isso mesmo, implantando-a na Cultura como 

o outro de si próprio, sob a forma de imediatez sensível (para isso, ver MEZAN, 1993, 

p. 15-16). O caso de Don Juan representa a super concentração de tal princípio em um 

indivíduo, tornando-o um exemplo de “genialidade erótica”, sendo este o atributo 

definidor da figura do deslumbrante cavalheiro. É exatamente a expressão artística 

musical, na leitura que Mezan realiza de Kierkegaard, a mais proveitosa forma de 

expressão da “genialidade erótica”, pois, além de se afastar das reflexões da linguagem 

às quais estão sujeitas outras formas de arte, é a única capaz de exprimir o movimento e 

a imediatez (itálicos do original) característicos da sensualidade. Isso ocorre porque a 

música é, nas artes, a única a se desdobrar na sucessão, ainda de acordo com a leitura de 

Mezan da obra de Kierkegaard. A partir de semelhante reflexão, Mezan afirma a 

excepcionalidade da obra de Mozart e Da Ponte na promoção do encontro entre 

conteúdo e forma eróticos. 

“A perfeita união do tema musical por excelência (o erotismo) e 
da forma sensual por natureza (a música) se encontra assim 
realizada no Don Giovanni de Mozart.” (MEZAN, 1993, p.15) 

 Assim, a sedução enquanto modo de vida de Don Juan, nos diz Mezan, é 

explicada por Kierkegaard a partir da problematização do desejo. A força irresistível, 

demoníaca e dinâmica do desejo é encarnada pelo personagem. Irresistível porque, 

salvo raras exceções, conquista todas as mulheres sobre as quais debruça seus encantos. 

Demoníaca, pois deixa rastros de destruição e perda por onde passa. Dinâmica em seu 

                                                                                                                                               

negativa de seu assassino, o Comendador arrasta-o às chamas do inferno. O trágico destino do sedutor 
impõe reflexão àqueles com quem lidou em vida, transforma-lhes as relações sociais e os planos futuros. 
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aspecto de furacão libidinal, nunca preso a um único objeto. O repouso lhe é 

impossível; uma vibração constante determina seu caráter. O amor que oferece às 

mulheres dispõe de duração determinada, cujo fim está previsto para o momento da 

conquista. Todavia, o personagem é tomado pela necessidade de reiterar continuamente 

os conhecidos gestos. Don Juan é o desejo em sua existência mais avassaladora: passa 

voraz sem jamais se fixar em mulher alguma. 

Na sua leitura, Mezan diz haver duas dimensões essenciais na sedução, a ética e 

a estética. Aquela diz respeito aos aspectos de trapaça e enganação contidos no ato de 

seduzir. Quase sempre resultantes de impulsos egoístas, causam danos irremediáveis 

aos que caem em suas armadilhas, podendo ser encarada como desvio dos valores de 

Bem e Verdade. Ao passo que a dimensão estética é definida não pelos prejuízos que a 

sedução provoca, mas pelo prazer que a move. O deleite extremo está no centro do 

movimento e indica que nada será retirado do seduzido em termos de perda, mas que 

muito lhe será acrescentado. Nesse sentido, o sedutor é aquele que tem a capacidade de 

tocar suavemente a sensibilidade do outro, despertando-lhe para dimensões da 

experiência anteriormente ignoradas. Encanta docemente, provocando emoções 

desconhecidas. Tal encanto não é, todavia, isento de perigos. O deslumbramento 

provocado pela fascinação pode também levar à cegueira, à vertigem diante de intensa 

luz. O encantamento, além de êxtase, pode significar arrebatamento no sentido de rapto, 

de retirada violenta (para isso ver MEZAN, 1993, p.18-22).  

O mito da sereia traz alguns elementos da sedução descrita por Mezan. 

Consideramos, nesse sentido, que a complexidade inerente ao mito figura o 

encantamento em sua face mais bela e mais violenta. Da narrativa de Homero emerge o 

caráter das belas criaturas marítimas cuja maciez do canto seria capaz de confortar 

embriagados ouvintes, levando-os para lugares ímpares em satisfação, porém, tão logo 

atraídos pelas confortantes melodias, seriam brutalmente arrastados para a morte. Neste 

caso, o sedutor devora seus escravos19 que, antes do momento derradeiro, despertam 

                                                 

19 Escravos, pois, sob o domínio das sereias, abdicariam de suas vontades. Atirar-se-iam ao som da 
melodia, esquecer-se-iam das obrigações da vida, do desejo de retornar à casa. Os ouvidos tapados de 
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para um último instante de desespero. A astúcia de Ulisses impede-lhe a entrega física, 

permitindo-lhe, contudo conhecer o canto. Repleto de expressões convidativas, 

embalado por suave melodia. Assim é o canto que promete alívio e inunda o coração de 

Ulisses. 

“Súbito, entoaram este harmonioso canto: ‘Vem aqui, decantado 
Ulisses, ilustre glória dos Aqueus; detém tua nau, para escutares 
nossa voz. Jamais alguém por aqui passou em nau escura, que 
não ouvisse a voz de agradáveis sons que sai de nossos lábios; 
depois afasta-se maravilhado e conhecedor de muitas coisas, 
porque nós sabemos tudo quanto, na extensa Tróade, Argivos e 
Troianos sofreram por vontade dos deuses, bem como o que 
acontece na nutrícia terra’. Assim elas cantavam, e suas 
magníficas vozes inundavam-me o coração com o desejo de as 
ouvir (…)” (HOMERO, 2002, p.161) 

 Ulisses é tomado pelo convite, extasiado, deixa-se tocar e figura as palavras de 

Mezan com relação à dimensão estética construída por Kierkegaard: o deslumbramento 

e o perigo da queda caminham lado a lado.  

Retomando Mezan, o fascínio imposto pela sedução crava fortes impressões no 

seduzido, transformando-lhe sensivelmente. Uma das fontes utilizadas por Mezan, a 

obra Diário de um Sedutor, doravante será explorada por nós para a compreensão dos 

planos que Kierkegaard associa à sedução. Em Diário de um Sedutor (1988), texto 

datado de 1843, o filósofo aborda o que compreende por modo de vida estético. Retrata 

o sedutor enquanto homem cuja vida volta-se à paixão e ao gozo esteticamente 

orientados. Ao abordar casos específicos encontrados no diário de Johannes, um homem 

identificado enquanto perverso, afirma que muitas foram as jovens seduzidas a partir 

dos mais variados desejos. O narrador diz ser a arbitrariedade o guia definidor daquilo 

que queria obter o sedutor, porém a narrativa indica que, de fato, ele estava interessado 

no que de mais valioso poderia existir em determinadas mulheres. Nesse sentido, a 

entrega sexual era muitas vezes dispensada, pois que lhe bastava estar convencido de 

que a moça seria capaz dos mais extremos sacrifícios em seu nome (para isso, ver 

                                                                                                                                               

cera não permitem, contudo, que os marinheiros de Ulisses sejam invadidos pela melodia proferida pelas 
sereias, som acompanhado apenas por Odisseu.  
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KIERKEGAARD, 1988, p. 5-8; 13-17). Esse tipo de relação, orientada pelo que o 

filósofo determina por intelectualidade superior e na qual sedução não culmina em 

posse sexual, caracteriza uma dentre as espécies particulares de experiência relatadas. 

Após ser seduzida sem uma única palavra de amor e sem a perda da “honra”, a jovem 

via a relação ser abruptamente rompida por seu sedutor. A partir de tal ponto, 

Kierkegaard discute o caráter de realidade presente nesse tipo de relação, afirmando a 

existência de dois planos distintos: o real e o etéreo. Os planos determinam-se 

mutuamente, dada a coexistência a qual estão submetidos. O real é definido enquanto o 

mundo em que vivemos, e o etéreo, “como que um mundo de gaze, mais leve, mais 

etéreo, de uma outra qualidade que a do mundo real.” (KIERKEGAARD, 1988, p. 5). 

Tanto o dono do diário quanto seus casos circulam entre os dois planos, oferecendo às 

moças seduzidas ora a impressão de terem vivido uma história real, ora a convicção de 

terem experimentado sonhos. Passavam, então, a terem os espíritos confusos e 

inquietos, no constante questionamento acerca da veracidade de suas experiências. 

Como não denotavam marcas físicas,  

“(…) nelas nenhuma transformação visível se operara; eram 
respeitadas como sempre, as suas vidas decorriam semelhantes 
às de quaisquer outras e, contudo, haviam-se modificado, sem 
que quase conseguissem exprimir essa modificação, e sem que 
os outros a pudessem notar.” (KIERKEGAARD, 1988, p. 6) 

 As jovens estavam modificadas, perdendo-se de si próprias, confundidas quanto 

às memórias e expectativas. O trecho acima aponta que a sedução, seja com ou sem 

finalidade sexual, implica em transformação. Nas páginas iniciais do ensaio, quando da 

explicitação dos casos específicos dessas moças cuja entrega não significou a rendição 

do corpo, o filósofo salienta a transformação pela parte seduzida. Nas páginas 

subsequentes, a história de Cordélia clareia outros aspectos da relação de sedução e a 

transformação daquele que seduz também é pontuada. Nossa leitura da obra indica que 

não se trata apenas da transformação enquanto aquisição de talentos para a conquista20, 

esta não deve ser ignorada, porém não caracteriza mudança espiritual. Falamos da 

                                                 

20 Para se aproximar de mulheres que o motivaram, Johannes adquiriu certas habilidades, como a de 
dançar e falar um novo idioma, por exemplo (para isso, ver p. 34-35). 
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transformação que atinge o espírito por meio do envolvimento com o seduzido, e por 

meio do envolvimento com o movimento inerente à sedução. Embebidos pela lógica da 

sedução, sedutor e seduzido confundem seus contornos. Nesse sentido, ao introduzir o 

caso de Cordélia, Kierkegaard escreve “tudo é de tal modo confuso que lhe era – a 

Johannes - possível afirmar ter sido ele o seduzido” (KIEKEGAARD, 1988, p.6). Não 

há, contudo, como determinar o conteúdo de tal transformação, dada a dinâmica da 

sedução. 

  Tanto no caso de Don Juan quanto no de Johannes, os sedutores são movidos 

pela força do desejo que se amolda a uma forma específica de relação. Consideramos 

que a prática da sedução é associada à conquista civilizacional que reclama pelo retardo 

da satisfação do desejo, sendo a postergação uma forma de intensificar não apenas o 

desejo, como também o prazer propiciado por sua realização. A dinâmica da sedução já 

é em si fonte de prazer na medida em que retarda o gozo final e constrói estratégias de 

conquista. A atenção dos sujeitos envolvidos volta-se ao cumprimento da dinâmica 

apoiada em incertezas e expectativas advindas dos dois lados. Nesse sentido, é possível 

pensar na extensão da sedução. Ainda que Don Juan e Johannes levem ao extremo 

semelhante qualidade, exemplificam a limitação da sedução a um certo período, 

destacando a posse de desdobramento no tempo razoavelmente reduzido. Sua 

perpetuação é restrita ao instante da conquista que abre, por sua vez, espaço a um novo 

tipo de relação. Os sedutores de Mozart e Kierkegaard negam-se a entrar em outra 

relação, retornando de modo incessante aos conhecidos movimentos, tomando outro 

objeto enquanto estímulo. Entretanto, aqui, o lugar do essencial não parece ser ocupado 

por estímulo oriundo de objeto exterior. Esses personagens são orientados pelo prazer 

oferecido pela busca caracterizada por expectativa e postergação. Devoram, ao exemplo 

das sereias, talvez por compreenderem a efemeridade do gozo.  

 Alguns dos elementos fundantes da perspectiva acima tecida são as dimensões 

estética e ética, o desejo, o encantamento e a fascinação. A partir deles são elaboradas as 

narrativas que negam a qualidade de estático às designações de sedutor e seduzido. Em 

outro registro, Georg Simmel oferece ao leitor uma perspectiva sociológica sobre uma 

das dimensões da sedução, a coqueteria. Ao defini-la como comportamento feminino 
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praticado pelas moças de boa família entre os séculos XIX e XX, inaugura uma leitura 

apoiada na perspectiva de jogo, na qual a ideia de corrupção carece de sentido.  

 Em Psicologia do Coquetismo (2001), a coqueteria é definida como um jogo 

com regras demarcadas para os participantes de ambos os sexos, cuja essência repousa 

na alternância de dois movimentos: o de sim e não, o de entrega e recusa de si ao outro. 

Apoia-se na inexistência de certezas, na dualidade em constante balanceamento. Trata-

se de um jogo para dois, um homem e uma mulher. À mulher cabe o oferecimento da 

dúvida por meio de simbologias por si só dualistas, tais como o andar requebrado, a 

cabeça levemente esquivada e o olhar fugidio. Rendição e negação separados por 

pouquíssimos instantes, como, por exemplo, a experiência vivida pelo personagem de 

Noites brancas com Nástienka, cujos movimentos se aproximam daqueles citados por 

Simmel enquanto símbolos de coqueteio. Destacam-se o olhar de soslaio, o baixar os 

olhos e enrubescer. 

“Lancei um rápido olhar à minha desconhecida; era encantadora 
e morena, conforme logo de longe me tinha querido parecer. 
Nas suas pestanas pretas brilhavam ainda lágrimas… mas já os 
seus lábios tentavam sorrir. Também ela olhou para mim de 
soslaio; ficou corada ao ver que eu tinha reparado nesse seu 
gesto e baixou os olhos.” (DOSTOIÉVSKI, 2008, p.23) 

O personagem anônimo de Dostoiévski, atraido pelos gestos de Nástienka, 

experimenta interesse e aproximação continuados para com a moça. Sobre a postura 

masculina, Simmel diz que, ao homem, cabe o envolvimento com a coquete que é 

embalado pela sensação de ganho e perda próximos, e pela espera. A seguinte afirmação 

ressalta o sim ou não como possibilidades femininas, afinal “(…) recusar e conceder é o 

que as mulheres sabem fazer com perfeição, e só elas sabem” (SIMMEL, 2001, p. 98). 

Tanto a recusa quanto a entrega de si cabem às mulheres, composição que permite o 

estabelecimento de relações de poder nas quais elas ocupam lugar privilegiado, já que 

trabalham em conjunto com dois elementos isoladamente intangíveis à percepção 

masculina. Ainda no início do jogo, os homens só podem sentir certo desnorteamento 

diante da visão de duas possibilidades que lhe são estranhas caminhando juntas, sem, 

contudo, verem excluído o prazer imposto pelo tratamento que os puxa para direções 
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contrárias. É o prazer contido na dúvida, associado ao adiamento do gozo, e fruto de 

desdobramentos históricos caracterizados pela crescente do domínio erótico simbólico. 

A partir do momento em que o postergamento do prazer físico torna-se um valor, é 

possível sustentar a coqueteria. O homem ali espera não apenas por falta de escolha, 

mas também e sobretudo, em nome da felicidade prometida. O “talvez” proferido pela 

coquete lhe impõe um atrativo único.    

No desenrolar da coqueteria, o encadeamento provocado pela felicidade 

prometida transforma-se sensivelmente, dando lugar à vivência da felicidade 

antecipada. A satisfação masculina abandona o porvir, concentrando-se no presente; a 

espera pelo gozo futuro é substituída pela “completude” da contradição psicológica 

oferecida pelas simbologias vinculadas à coquete. Trata-se do ponto máximo da relação, 

no qual as ações distanciam-se tanto quanto possível da realidade, dialogando 

abertamente com o lúdico. O coquetismo deixa de ser definido enquanto estágio 

provisório, concentrando todo o seu encanto na magia própria de sua dualidade. A 

beleza do jogo está em si e somente em si. O homem é, então, absolutamente 

incorporado pelo movimento cuja resposta jamais será definitiva. 

Após esse breve percurso acerca de algumas das apropriações que a literatura, 

filosofia e sociologia produziram sobre sedução, atentemos ao que as Revistas Nova 

Cosmopolitan e Cosmopolitan España entendem ser uma manifestação do ato de 

seduzir. Primeiramente, voltaremos nossos esforços ao entendimento da versão 

brasileira de Cosmopolitan. Em sequência, analisaremos o conteúdo do periódico 

espanhol. 

1. Nova e a Sedução 

Por meio de termos como sedução, atração, provocação e coqueteio21, práticas 

associadas ao movimento de seduzir são propostas em diversas passagens dos 

periódicos em tela. A partir de artigos, imagens, indicações de blogs, divulgação de 
                                                 

21 Tanto quanto possível, faremos o esforço de manter o vocabulário encontrado no material de análise. O 
possível uso dos termos sedução, atração, provocação e coqueteio como sinônimos pelas Revistas será 
discutido durante o capítulo.  
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material publicitário, organização da página virtual e outros elementos, as Revistas 

elaboram perspectivas sobre o tema. Nelas, as particularidades das diferentes versões 

são preservadas e evidenciadas quando colocadas em confronto. Em destaque está o 

oferecimento de técnicas detalhadas, principal material a compor os discursos sobre 

sedução22.   

Ambas as Revistas promovem debates e discussões em um mecanismo no qual o 

“aprimoramento" feminino geral é a questão prioritária.“Aprimorar-se” é pano de fundo 

das publicações, trata-se de uma das bases sobre as quais as edições brasileira e 

espanhola estão erigidas. À guisa de exemplo, as expressões “evolução da espécie 

feminina” e nascimento da mulher “superpoderosa” presentes no artigo “Conheça o 

Homem 50%, o nosso novo companheiro dos sonhos”23 são compatíveis com ideais de 

aperfeiçoamento. Os protótipos de mulher construídos e comercializados por Nova 

Cosmopolitan e Cosmopolitan España são apresentados como estando “um passo à 

frente na evolução”. Esboços de mulheres enfaticamente caracterizadas como 

independentes, fortes, confiantes e bem-sucedidas no sexo, amor e carreira profissional. 

A carta dirigida às leitoras pela diretora da versão espanhola Lala Herrero na edição de 

janeiro de 2013, desenvolve o slogan “Fun Fearless Female”24 ao indicá-lo enquanto 

parte do estilo de vida que engloba “el trabajo de nuestros sueños, independencia, un 

hombre maravilloso que nos quiera (…), hijos o no, una vida plena, hasta un par (o 

muchos) de zapatos sexys…”25 (COSMOPOLITAN ESPAÑA, 2013, p.22). Herrero 

condensa a proposta da Revista: superar as limitações conhecidas pelas mulheres em um 

passado recente para a construção de um novo tipo feminino melhorado. As revistas se 

apropriam da história da mulher, oferecem relatos, apontam relações de dominação no 

passado e prometem sua superação contínua com uma condição, a de que as leitoras 

                                                 

22 A adequação do uso do termo sedução na análise das Revistas será discutida no decorrer do capítulo. 
Até então, proponho que sua utilização seja mantida. 
23 Disponível em http://mdemulher.abril.com.br/amor-sexo/reportagem/relacionamento/conheca-homem-
nosso-novo-companheiro-sonhos-namorado-748992.shtml - acesso em 04/08/2013 
24 Trata-se do slogan universalmente compartilhado pela Cosmopolitan. Em tradução livre: Diversão 
feminina destemida. 
25 Em tradução livre: o trabalho dos nossos sonhos, independência, um homem maravilhoso que nos 
deseje, ter ou não filhos, uma vida plena, e até um par (ou muitos) de sapatos sensuais.  
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sigam as advertências proferidas em formato de “dicas”. Parte da proposta geral das 

Revistas, a sedução aparece com tom libertador por promover a independência feminina 

e a conquista de elementos caros, como prazer e amor. Enquadra-se no slogan “Fun 

Fearless Female” por, sobretudo na versão espanhola, estar fortemente associada à 

diversão e ao gozo da vida. 

Em outros termos, a “sedução” é uma parte fundamental na totalidade do estilo 

de vida comercializado pelas Revistas, pois constitui fração importante nos aspectos 

formadores dos tipos denominados “mulher de Nova” e “cosmogirl”. Tanto a “mulher 

de Nova” quanto a “cosmogirl” constituem tipos elaborados pelas Revistas –

respectivamente, pela versão brasileira e espanhola de Cosmopolitan - e representam as 

perspectivas das publicações com relação às concepções e aos comportamento 

femininos. Pretendemos discutir o teor da sedução defendida pelas publicações e a 

forma de veiculação usada pelos periódicos. Inicialmente, a versão brasileira; em 

seguida, a espanhola. Para concretizar a proposta, trazemos à cena as publicações 

consideradas, por seu conteúdo ou forma, significantes à investigação. Após leitura dos 

artigos disponibilizados pelos websites de Nova e Cosmopolitan España no setor “amor 

e sexo” e “amor y sexo”, optamos pela análise das “publicações-sintetize”, ou seja, 

aquelas com capacidade de condensar as elaborações da Revista quanto à sedução. Para 

tanto, foram levados em consideração a localização dos artigos na página virtual, 

período de divulgação, quantidade de acessos e temas abordados. Com relação ao 

último, tomamos por foco os que traziam a dinâmica de aproximação entre homens e 

mulheres, meios de conquista e práticas sedutoras para entender as características da 

sedução nas diferentes Revistas. 

Disponível no website de Nova Cosmopolitan, o “Guia do Orgasmo” 26 é uma 

reportagem especial, com layout diferenciado e cerca de 40 páginas (em formato 

reduzido) subdivididas entre “introdução”, “tipos de orgasmo”, “passo-a-passo”, 

“chamada oral”, “curiosidades”, “kama sutra”, “3.2.1…orgasmo!” e “manual do 

                                                 

26 O artigo “Guia do Orgasmo” não possui data exata de publicação por ser uma reportagem especial, 
porém sabemos, via comentário de leitores, que o período não antecede o ano de 2012. 
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orgasmo”. Trata-se de um roteiro construído por meio de informações27 contidas em 

diversos artigos e pesquisas anteriormente promovidos pela Revista e, também, por 

conteúdos inéditos. Os textos nele reunidos aglutinam informações espalhadas pelas 

publicações, tendo capacidade de demonstrar razoável porção da proposta defendida por 

Nova Cosmopolitan. Trata-se de um texto chave, uma proposição definitiva sobre o 

orgasmo feminino28. O primeiro ponto a ser abordado é o “Minuto 10 - Dominar o 

menino dele de surpresa”, em “3.2.1…orgasmo!”. Esta subentrada pretende combater a 

ideia compartilhada pelo senso comum de que as mulheres precisam de preliminares 

longas para que o orgasmo seja atingido. Baseado em uma pesquisa da Universidade 

McGill, de Montreal, em que se afirma o tempo de doze minutos como o necessário 

para chegar ao clímax, o texto é estruturado a partir do fracionamento de doze minutos 

em partes de um minuto, oferecendo uma “dica” erótica e sexual para cada um deles.  

“Já está sentindo calor? Maravilha. Traga seu homem para o 
jogo insinuando que quer ir para a cama com ele. Assim: quando 
o bonitão menos esperar, deslize a mão pelo bolso da frente da 
calça dele e comece a acariciar o pênis por cima do tecido. ‘O 
efeito-surpresa vai fazer com que as terminações nervosas 
respondam instantaneamente ao estímulo’, garante Carol Queen, 
consultora sexual do site www.goodvibes.com. O que você 
ganha com isso? Ver seu homem louco de vontade rende uma 
excitante sensação de poder. É como se você dissesse: ‘Hoje 
quem dá as cartas sou eu’. Gostou desse jeito rápido de se firmar 
no comando? E fique atenta a outras oportunidades de instigá-lo 
‘acidentalmente’, como esbarrar nele quando se cruzarem no 
banheiro.”29 

No roteiro preparado por Giovana Lombardi, o homem entra em cena no 10º 

minuto. Por ser uma contagem regressiva rumo ao orgasmo, o homem aparece depois de 

dois minutos e seduzi-lo garante a excitação proporcionada pelo poder. Os minutos 

anteriores são compostos pela ativação da memória ou imaginação sexual (lembranças 
                                                 

27 Ainda que algumas informações sejam as mesmas existentes em publicações anteriores, a formatação e 
arranjo a elas oferecidos diferem sensivelmente. De modo que artigos e pesquisas já apresentados 
funcionem como fonte ao Guia. 
28 Além de “Guia do Orgasmo”, há também o “Guia do Sexo Oral” e o “Guia Erótico baseado no best 
seller 50 Tons de Cinza” que, apesar de ricos enquanto material, não possuem a completude (em termos 
de informação e estilo) de o “Guia do Orgasmo”. 
29 Retirado de http://mdemulher.abril.com.br/revistas/nova/especiais/guia-orgasmo/index.shtml - acesso 
em 15/09/2012. 
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de relações sexuais prazerosas ou incentivo de fantasias eróticas) e liberação libidinal 

com a ajuda de um breve exercício físico minuciosamente ensinado pela publicação. 

Ambos com realização individual prevista. A satisfação masculina não faz parte da 

pauta do “Guia do Orgasmo”. Nele, apenas os desejos femininos são contemplados. 

Possíveis interesses masculinos podem ser atendidos se favoráveis ao alcance da 

satisfação da mulher, comportamento demonstrado pela sentença “O que você ganha 

com isso?”. Ou seja, as ações são orientadas com o propósito definido de trazer 

benefícios ao seu realizador. Nesse sentido, a sedução é colocada em pauta somente 

como uma forma de promover a satisfação feminina.  

Nessa publicação específica, seduzir traz ferramentas importantes para o 

orgasmo, tais como o corpo e o interesse do parceiro, e certo nível de poder, ao alcance 

da mulher. O corpo que, apesar de substituível, de acordo com pontos anteriores e 

posteriores do Guia, por vibradores, outros utensílios eróticos e masturbação, tem papel 

fundamental no caminho rumo ao clímax por conta do prazer provocado pelo contato 

físico. Identificado como a segunda ferramenta, o interesse do parceiro, por sua vez, é 

lido como garantia de que as atenções do homem provocado dirigem-se àquela que o 

provoca, trazendo-lhe satisfações narcísicas e segurança. Por fim, o poder pode ser 

interpretado como uma das ferramentas para facilitar o orgasmo, visto que está 

acompanhado dos dizeres “uma excitante sensação”. Ter poder sobre o andamento da 

relação sexual excita e estimula a mulher, agente detentor de ação, e também ao 

homem, destinado a ocupar o papel menos ativo diante de uma situação “fora da regra”, 

aponta a publicação. Quer dizer, a expressão “Hoje quem dá as cartas sou eu”, sublinha 

a excepcionalidade do ato, cravado no hoje. 

No caso, a técnica de sedução sugerida trabalha com o elemento surpresa: 

acariciar o parceiro sem que sinais anteriores sejam trocados. De acordo com a 

consultora sexual citada, esse procedimento resultaria em uma resposta imediata. O 

padrão de insinuação comunicado pelo artigo é o de esperar o momento certo, aquele de 

desatenção do parceiro para uma ação intensa e ativa. Espera-se que o homem atenda às 

insinuações, respondendo positivamente às investidas femininas.  
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De julho de 2012, o artigo “50 dicas para ser uma diva” encontra-se em posição 

de destaque no website. A ideia da publicação envolve propostas para conquistar, 

envolver e fascinar para além da finalidade sexual. Agradar a todos que a circundam faz 

com que a mulher alcance seus propósitos, por mais diversos que sejam, sem tantos 

empecilhos. Ainda assim, o prêmio maior é conquistar um homem (de acordo com a 

preferência da leitora); é fazer com que a admiração alheia tenha influência sobre a 

escolha do sujeito pretendido. De acordo com o artigo, os homens buscariam uma 

mulher que fosse centro de admiração, fazendo deste um fator importante no processo 

de conquista.    

“Distribuição de elogios, gentilezas e outras delicadezas fazem 
parte do pacote. Cá para nós, incluir essas atitudes no deu dia-a-
dia não é nada difícil e – maravilha! – deixa qualquer mortal 
mais solícito, receptivo e…apaixonado por você. Com isso, 
aumentará suas chances de conseguir tudo o que quer. Inclusive 
fisgar aquele lindo que é o seu número. Afinal, que homem não 
sonha em ter ao lado a mulher mais admirada do pedaço?”30 

Os encantamentos femininos são quatro: “encantar para ser um imã de homens”, 

“encantar para ter aliados importantes”, “encantar para fazer o ficante virar namorado” e 

“encantar para ser a preferida”. Os subtítulos já nos permitem ver a importância dos 

objetivos planteados e todas as facilidades que o bom uso de habilidades femininas pode 

trazer. Vejamos o conteúdo das táticas de cativação.  

“Encantar para ser um imã de homens 
1.Quando cruzar um bonitão na balada, olhar para ele por dois 
segundos, desviar e, em seguida, encará-lo cerrando os cílios. 
2.Em uma sala cheia de homens, sentar de lado, cruzar as 
pernas, arquear o tronco para frente e correr os dedos pelo 
cabelo. 
8.Dizer ao lindo que está sozinho na balada: ‘Me juraram que 
nesta festa teria um monte de gatos. Até agora só encontrei um.’ 

                                                 

30 Retirado de http://mdemulher.abril.com.br/amor-sexo/reportagem/relacionamento/50-dicas-ser-diva-
692420.shtml - acesso em 19/11/2012. 
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9.No bar em dia de jogo, perguntar ao moço da mesa de trás 
qual é o time dele. E lançar: ‘já sei pra quem vou torcer.’”31 

Os dois primeiros pontos falam de posturas corporais, de formas de lidar, 

administrar e manejar movimentos corpóreos. Exemplificam-se atos delicados, como 

cerrar os cílios, cruzar as pernas e correr os dedos pelo cabelo, cuja sutileza pode 

transmitir a impressão de ações carentes de propósito, que poderiam ser 

convencionalmente interpretadas enquanto resultantes da natureza feminina, ainda que 

constituam o manual de Nova, ou seja, ainda que sejam o resultado de certa educação 

dos movimentos do corpo. Os dois pontos seguintes exigem um pouco mais de 

“agressividade”, além de introduzirem o discurso falado. Em ambos, a mulher se dirige 

a um desconhecido mostrando interesse, seja por meio do realce da beleza física do 

pretendido, seja por meio da aproximação de gostos. Recordemos o subtítulo: “encantar 

para ser imã de homens”. Encantar não para ter um homem específico, mas para ser 

atraente aos olhos de todos, libertando-se dos desdobramentos sexuais associados à 

conquista. Ser um imã possibilita cativar sem a obrigação de flertar ou namoricar. É o 

encantamento pela prática e, claro, pelas satisfações e conveniências trazidas por ele, 

não pelo engajamento com um. Com a prática, a mulher de Nova multiplica as chances 

de angariar pessoas dispostas a realizar suas vontades. 

  “Encantar para fazer o ficante virar namorado 
32.Torcer para o seu quase namorado na partida de futebol com 
os amigos dele e depois comentar as melhores jogadas do seu 
craque da bola. 
36.Aprender com ele técnicas de sinuca que ‘só um expert pode 
saber’. Depois, desafiar outros casais a participar de um 
campeonato com vocês. 
37.Com uma saia curta, subir a escada na frente dele.”32 

Passamos do “encantamento pela prática” para o encantamento de um único 

homem com finalidade delimitada: elevar o comprometimento por meio da 

transformação de um relacionamento menos sério (ficar) em um relacionamento mais 

                                                 

31 Retirado de http://mdemulher.abril.com.br/amor-sexo/reportagem/relacionamento/50-dicas-ser-diva-
692420.shtml - acesso em 19/11/2012. 
32 Retirado de http://mdemulher.abril.com.br/amor-sexo/reportagem/relacionamento/50-dicas-ser-diva-
692420.shtml?comments=yes – acesso em 19/11/2012. 
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sério (namorar). A 32ª e 36ª “dicas” apontam para a participação em atividades 

consideradas masculinas e identificadas pela publicação como distantes do interesse 

feminino: futebol e sinuca. Em ambos os casos, há envolvimento de amigos e 

engrandecimento de qualidades do parceiro, explicitadas em “melhores jogadas do seu 

craque da bola” e “técnicas que só um expert pode saber”. Ao passo que a 37ª sugestão 

aponta para uma provocação sexual. As sugestões revelam não apenas a valorização do 

namoro enquanto forma de relacionamento como também as qualidades identificadas 

por Nova como aquelas desejadas pelos pretendentes: ter uma namorada sexualmente 

provocativa, disposta a participar de atividades esportivas em grupo e de posse de 

discurso envaidecedor. As características positivas traçadas pela publicação sublinham 

as que seriam as atitudes negativas do ponto de vista masculino: namoro excludente 

com relação aos amigos, às atividades ditas masculinas e ao sexo. Acompanhemos mais 

uma publicação de “amor e sexo”.“A gente te ensina a ser uma deusa da conquista!”33 

Assim promete o artigo “21 dicas para você se tornar uma deusa da sedução”, 

disponibilizado em junho de 2013. Estruturado por 21 sugestões acompanhadas por 

fotografias, constrói um discurso baseado na promoção da feminilidade, entendida 

enquanto sinônimo de movimentos corpóreos delicados e sensuais. Segundo a 

publicação, o corpo feminino é o que pode provocar o nascimento do interesse de um 

homem, além de permitir a transparência da personalidade autêntica da leitora e, por 

isso, constitui o principal fator abordado em texto e imagens. Neste artigo e em outros, a 

autenticidade valorizada pela Revista entre em choque com a rigidez das sugestões 

propostas. A compreensão do que Nova identifica com autenticidade nos ajuda a 

trabalhar com a questão. Nova entende autenticidade como algo a ser alcançado por 

meio das sugestões elencadas em suas publicações. Uma das propostas das “dicas” é 

tornar as leitoras mais corajosas e independentes para mostrarem a si próprias. Todavia, 

a autenticidade confunde-se com as rigorosas sugestões presentes nos artigos. Nesse 

sentido, a autenticidade fica em segundo plano, atrás das razoavelmente rígidas 

sugestões destacadas pela Revista. Nesse quesito, um olhar atento para a forma como o 

                                                 

33 Disponível em http://mdemulher.abril.com.br/amor-sexo/fotos/relacionamento/dicas-voce-se-tornar-
diva-seducao-744641.shtml#5 – acesso em 10/09/2013. 
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corpo é abordado em “21 dicas para você se tornar uma deusa da sedução”, traz a 

percepção de que o artigo se volta à educação dos gestos femininos, havendo também 

sugestões relativas à escolha de roupas e acessórios. Vejamos, então, alguns excertos da 

publicação: 

 “Animal Print 
Misture uma estampa animal (mas apenas uma!) com acessórios 
dourados. O mix sexy chamará a atenção dos homens. Para não 
ficar over, pegue leve no make!34 
 
Linguagem Corporal  
Passar os dedos no colar, balançar o cabelo, correr a língua nos 
lábios, tocar o pescoço e o rosto, tudo isso é extremamente 
feminino e atraente aos olhos dele.”35 

 A Revista se coloca como um agente dotado de saber, suas sugestões são 

envoltas por uma pretensa veracidade. Em “Animal Print”, a combinação entre roupas, 

acessórios e maquiagem é apresentada como uma forma de alcançar o objetivo final 

passando por um objetivo prévio. Em outras palavras, a estampa animal, os acessórios 

dourados e a maquiagem leve formam um conjunto muito afim com a concepção de 

sexy da Revista. Ser sexy, o objetivo prévio, abre caminhos seguros para a finalidade 

última, chamar a atenção dos homens. Ser uma deusa da sedução, como prevê o título 

do artigo, implica em algo além. Não basta apenas “seduzir”, a publicação ofereceria a 

chance de “seduzir ao melhor estilo”, de forma sexy, interessante, superior àquela 

praticada por outras mulheres. Uma deusa da sedução explora seus movimentos 

corpóreos de forma a levá-los ao encontro da exaltação da feminilidade que, como 

vimos, é identificada com delicadeza, com a possibilidade de chamar a atenção de 

maneira sutil e sensual. O movimento do trecho anterior se repete: ainda que a 

feminilidade seja um valor em si, sua exaltação no artigo advém da atração que provoca 

nos homens. Assim como ser sexy, ser feminina são diferenciais de uma “deusa da 

sedução”.  

                                                 

34 Disponível em http://mdemulher.abril.com.br/amor-sexo/fotos/relacionamento/dicas-voce-se-tornar-
diva-seducao-744641.shtml#12 – acesso em 14/09/2013. 
35 Disponível em http://mdemulher.abril.com.br/amor-sexo/fotos/relacionamento/dicas-voce-se-tornar-
diva-seducao-744641.shtml#5 – acesso em 14/09/2013. 
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(imagem 1)36 

 A imagem acima, parte da sugestão Jeitinho delicado, um item de “21 dicas para 

você se tornar uma deusa da sedução”, ilustra os trejeitos femininos defendidos por 

Nova. A moça é destacada na foto por um conjunto de artifícios composto por: 1) 

iluminação favorável; 2) posição diante das lentes - por estar virada para a câmera,  

permite que seu rosto apareça destacado na fotografia; 3) local privilegido na 

organização da imagem, pois além de um pouco mais distante do que o rapaz, também 

ocupa lugar centralizado, fazendo com que seus traços sejam vistos com maior nitidez; e 

4) combinação de cores de suas roupas, maquiagem, cabelos e pele. Enquanto o rapaz 

veste preto diante de um fundo prioritariamente negro, ela apresenta uma composição 

cheia de cor, sublinhada pelo duplo contraste de sua pele clara, tanto com as cores fortes 

de suas roupas e cabelos quanto com a escuridão do fundo. A posição de destaque 

ocupada pela imagem da mulher na fotografia atrai a atenção e figura a posição que, na 

Revista, é considerada a de “uma deusa de sedução”, aquela para a quem o foco está 

voltado. Desse modo, ser notada é um dos pontos ressaltados pela publicação, 

especialmente por meio da exaltação da feminilidade. 
                                                 

36 Disponível em http://mdemulher.abril.com.br/amor-sexo/fotos/relacionamento/dicas-voce-se-tornar-
diva-seducao-744641.shtml#6 – acesso em 14/09/2013. 
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Nesse sentido, as unhas pintadas, o uso de acessórios e maquiagem ajudam a dar 

forma à imagem demonstrativa dos considerados gestos propriamente femininos, 

composição acabada pela exposição de algumas partes do corpo, pelo rosto inclinado, 

pelos ombros levemente encolhidos, pelo movimento dos cabelos – que chegam a cobrir 

um dos olhos – e pelo sorriso aberto. 

A valorização de gestos “delicados” explicitados pela fotografia (imagem 1) não 

exclui, contudo, a promoção de atitudes enfáticas, como a do excerto em seguida. 

“Egocêntrico 

Como quem não quer nada, colocar a mão no bíceps dele, dar 
uma boa apertada e dizer: ‘Uau’! Isso vai levar o ego dele às 
alturas.”37 

 Uma vez mais38, a Revista elabora uma subentendida perspectiva masculina que 

serve de base para a organização das sugestões às leitoras. Nas passagens anteriores, ser 

sexy e feminina são comportamentos apontados enquanto preferências masculinas, isto 

é, fatores que agradam aos homens e, se detidos pelas mulheres, proporcionarão o 

sucesso destas na conquista, indicam as publicações. Em “Egocêntrico”, 19ª sugestão do 

artigo, ousadia e elogios garantem a aproximação. Agradá-lo – ao homem por quem a 

mulher está interessada – é a nuance de maior peso em “21 dicas para você se tornar 

uma deusa da sedução”, de maneira que as atitudes femininas valorizadas pela 

publicação sejam exatamente as que a Revista acredita serem valorizadas pelos homens.  

Por sua vez, nem todas as qualidades expostas pelos artigos são vinculados ao 

objetivo de seduzir. Algumas das características promovidas são valores que extrapolam 

a temática da sedução, o que pode ser constatado pela observação de artigos afastados 

do eixo acerca de amor e sexo. Posturas sexy e exemplificadoras de feminilidade são 

propostas em publicações sobre moda, bem-estar, cabelos, beleza, entre outras entradas 

                                                 

37 Disponível em http://mdemulher.abril.com.br/amor-sexo/fotos/relacionamento/dicas-voce-se-tornar-
diva-seducao-744641.shtml#19 – acesso em 14/09/2013. 
38 A construção de perspectivas masculinas está presente em diversas publicações como, por exemplo, 
“50 dicas para ser uma diva” (analisada neste capítulo), “Pesquisa revela as principais inseguranças 
masculinas” e “6 razões para um homem não trair”. 
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da página virtual, muitas sem nenhuma relação imediata com o propósito de satisfazer 

as expectativas masculinas. Não é possível afirmar, contudo, que o valor de tais 

posturas possui (ou deixa de possuir) relação de causa com o intuito de comprazer os 

homens e, consequentemente, aumentar as chances de conseguir parceiros para 

estabelecer vínculos amorosos ou sexuais, pois as publicações oscilam sobre o tema. 

Certo é, porém, que em diversos momentos, ser sexy e feminina ganha o status de ser a 

forma por excelência de se posicionar no mundo adotada pela “mulher de Nova”, 

escapando ou, ao menos, deixando distante implicações ligadas às relações de 

conquista.  

  “Será 
Crie uma aura de mistério em torno de você. Incertezas e 
dúvidas mantém aceso o interesse masculino. Não revele tudo 
que há sobre você de uma só vez.  
Valorize-se 
Escolha uma parte do corpo como destaque. De preferência o 
seu melhor atributo, claro. A regra de nunca expor pele demais é 
superválida na hora da paquera.”39 

 É possível perceber que os interesses masculinos na visão de Nova 

Cosmopolitan seguem importantes nos trechos expostos e são instigados, agora, 

particularmente, por algo designado pela Revista como “mistério”. Mistério este que, no 

trecho citado, é entendido como deixar algo escondido para que desperte a curiosidade 

masculina e gere expectativas no homem. Nas páginas da Revista, isso ocorre por meio 

de um duplo controle: o da exposição do corpo e o da personalidade. Ambos devem ser 

gradativamente revelados. Assim, o que as publicações denominam “mistério” não diz 

respeito à exposição de intenções sexuais (claramente demonstradas pelos textos da 

Revista e por aquelas que seriam as ações da “mulher de Nova”), mas à revelação da 

pele (o corpo) e da personalidade e história pessoal.  

Notemos, no entanto, que tais expectativas lidam com um tipo particular de 

“homem” ou de “interesse masculino” não individualizado, um tipo qualquer. Segundo 

a “dica” da Revista, a composição entre corpo, modo de ser, trejeitos e artifícios são 
                                                 

39 Disponível em http://mdemulher.abril.com.br/amor-sexo/fotos/relacionamento/dicas-voce-se-tornar-
diva-seducao-744641.shtml#19 – acesso em 14/09/2013. 
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tomados separadamente, o que dá ao caráter da sedução um aspecto decomponível e 

manipulável, sendo, por isso, possível, na leitura de Nova Cosmopolitan, ser utilizado 

por qualquer mulher disposta a conquistar “aquele” homem, que, como vimos, também 

é qualquer.  

Por sua vez, o artigo “15 dicas para você provocar o seu parceiro antes do sexo” 

também aponta a importância de um certo “mistério” para que o prazer sexual seja 

alcançado. Como veremos abaixo, a noção de mistério promovida pela Revista é, uma 

vez mais, associada à ocultação do corpo. 

 Os trechos de “15 dicas para você provocar o seu parceiro antes do sexo”, 

publicado em abril de 2011, contêm conselhos que não são direcionados às leitoras que 

procuram novos parceiros, mas àquelas que já estão em uma relação íntima40, o que 

pode significar relações de namoro, casamento ou amizade que envolva encontros 

sexuais. O esforço geral da publicação vai na direção da satisfação sexual, sendo as 

“dicas” preenchidas com conteúdo que promete estimular o desejo sexual do parceiro. 

“7 – Faça sexo virtual pelo Skype. Deixe a câmera posicionada 
acima dos seus ombros para que ele veja apenas sua cara de 
prazer. 
10 – Invista no striptease. Pratique em frente ao espelho. Não 
tire os olhos do gato enquanto estiver se despindo. Termine nua 
e ajoelhada na frente dele.”41 

 A partir dos trechos apresentados, podemos perceber a relação entre a 

incorporação de tenologias de comunicação nos relacionamentos íntimos42 e a ideia de 

mistério compartilhada por Nova Cosmopolitan. Como afirmamos, o “mistério” é 

construído na Revista a partir da revelação gradual do corpo. Dado que essa espécie de 

sexo virtual depende da filmagem do corpo, trata-se da construção de planos de imagem 

                                                 

40 Usamos o termo “relação íntima” ao exemplo da utilização feita por Giddens em Transformações da 
Intimidade: sexualidade, amor & erotismo nas sociedades modernas. Ou seja, usamo-o para indicar o 
tipo de relacionamento entre dois indivíduos que envolve relações sexuais. O termo, portanto, não faz 
referência imediata à relações baseadas no compartilhamento de qualidades profundas e intrínsecas de 
cada indivíduo, como a palavra “íntimo” poderia sugerir. 
41 Retirado de http://mdemulher.abril.com.br/amor-sexo/reportagem/esquente-o-clima/15-dicas-voce-
provocar-seu-parceiro-antes-sexo-626066.shtml - acesso em 10/09/2012 
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em que o corpo não é totalmente mostrado. Posicionada diante de uma câmera, a mulher 

pode controlar os planos de imagem que serão ou não acessados pelo homem do outro 

lado da tela. A sétima sugestão prevê que apenas as expressões faciais sejam vistas, de 

forma que o restante do corpo e movimentos se mantenham escondidos. A sugestão 

número dez aparece em diversos artigos e propagandas da Revista43. O striptease (que, 

para não perdermos o sentido original da expressão, significa provocação ao despir-se) 

envolve técnicas de dança em conjunto ao lento movimento de despimento. A 

provocação estaria na espera pela visão nua de partes ainda encobertas do corpo, na 

dúvida imposta pelo desconhecimento do desenvolvimento da dança; se irá ou não 

continuar, de que forma e até que ponto. A ideia de mistério promovida por Nova é, 

portanto, pautada no desvendamento e ocultação, especialmente do corpo, mas também 

de características da personalidade.  

 Tendo em vista a noção de mistério da Revista, retomemos as perspectivas de 

Simmel quanto ao coquetismo. O comportamento da coquete descrito pelo sociólogo – e 

discutido no início deste capítulo - poderia ser lido a partir do cultivo do mistério, 

afinal, a recusa e entrega de si, a dúvida imposta pela dualidade característica à coquete, 

seria também uma maneira de cultivar uma aura de mistério sobre si. O mistério estaria 

na própria indefinição do posicionamento adotado pela moça, frente ao qual o homem 

não pode extrair respostas definitivas de “sim” ou “não”. Nesse sentido, poderíamos 

afirmar que o mistério é um dos componentes do “jogo” definido por Simmel, em que é 

previsto o envolvimento entre a coquete e o rapaz. O mistério descrito pela Revista é de 

ordem distinta daquele que observamos a partir do ensaio de Simmel, visto que a noção 

de mistério percebida nos relatos de A psicologia do coquetismo advém da dúvida da 

entrega de si: a não entrega física da coquete que simboliza a impossibilidade de 

superação da distância ontológica entre duas pessoas, pois, ainda que o amor ocorra em 

sua forma mais extrema e apaixonada, aponta Simmel, será sempre a posse do que não é 

de fato possuído, sempre uma fisgada na ferida da solidão humana. O mistério do qual 

falam os artigos de Nova Cosmopolitan é baseado, por sua vez, na ocultação de partes 

do corpo e características da personalidade. A entrega física, ou seja, o ato sexual não é 

                                                 

43 Como em “Aprenda a fazer um striptease inesquecível” e “Cursos de dança erótica”. 
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objeto de dúvida, tampouco as sugestões da Revista apontam para o envolvimento entre 

sedutora e seduzido, dado que a prática de sedução parece ser tomada em Cosmopolitan 

España como um conjunto de técnicas que poderia ser genericamente “aplicado”. Trata-

se de uma prática que procura trabalhar com o fascínio imposto pelo desconhecido ou 

por aquilo que momentaneamente não se sabe se será ou não desvendado (o sexo virtual 

pelo Skipe sugerido por “15 dicas para você provocar o seu parceiro antes do sexo”, por 

exemplo) para que a atração e prazer sexuais sejam maximizados.  

1.1. Entre meios e fins  

As publicações de Nova nos mostram uma certa objetivação da sedução. A 

Revista traz artigos que ensinam a seduzir para o alcance de objetivos pré-determinados. 

Em “15 dicas para você provocar o seu parceiro antes do sexo” e em “Guia do 

Orgasmo”, a sedução mira o sexo. Trata-se de provocar o desejo masculino para que a 

relação sexual seja satisfatória, sobretudo para a mulher e, para o homem, na medida em 

que favoreça o prazer feminino. O último, entendido a partir de dois aspectos: o 

orgasmo e o poder. A centralidade do orgasmo, frequentemente aludida nas publicações 

e demonstrada não apenas pela existência como também pela localização privilegiada 

do “Guia do orgasmo” na página virtual, expressaria, de acordo com Christopher Lasch 

(1983), uma das mais intensas demandas femininas pós movimentos feministas44. Gozar 

determina a qualidade do sexo, do relacionamento e mede as próprias alegrias e tristezas 

da vida, diz Nova. As publicações indicam que apenas a mulher que goza pode se sentir 

satisfeita, apenas por meio do gozo pode ser feliz. Seguindo a lógica, a “mulher de 

Nova” seduz para garantir o orgasmo de cada dia. Afinal, os votos da Revista são 

“NOVA a favor do orgasmo - sempre! Saboreie nossas dicas e 
transforme todos os dias do ano em datas especiais, para serem 
comemoradas com profundos e intensos oooohhhhhh! Orgasmo 
dia sim, outro também: é o que NOVA deseja a você!”45 

                                                 

44 Em A revolução das mulheres: um balanço do feminismo no Brasil, Moema Toscano e Miriam 
Goldenberg abordam o prazer sexual feminino e o feminismo, atentando para as demandas sexuais 
associadas aos movimentos feministas. 
45 Retirado de http://mdemulher.abril.com.br/revistas/nova/especiais/guia-orgasmo/passo-a-passo.shtml - 
acesso em 15/11/2012. 
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 Historicamente, a contemporânea valorização do orgasmo feminino pode ser 

localizada na emergência dos movimentos feministas do último século. Ao partir do 

olhar adotado por Christopher Lasch, está localizada, com maior especificidade, no 

encontro entre o movimento feminista e a manifestação da cultura narcísica46: na esfera 

pessoal, a exigência igualitária transcende a esfera política, encontrando-se também no 

interior dos relacionamentos íntimos (para isso, ver LASCH, 1983, p.233-250). A busca 

pelo orgasmo feminino tem raízes histórico-sociais delimitadas, constituindo parte de 

um movimento reconhecido nas sociedades ocidentais. Nova Cosmopolitan é um 

produto proveniente de uma sociedade ocidental contemporânea que detém sucesso e 

alcance midiático47 reconhecidos e, nesse sentido, dispõe de concepções influenciadas 

pelo contexto de seu nascimento e divulgação, influenciando também os leitores que as 

alcançam. Com isso afirmamos a existência de uma relação de retroalimentação entre as 

propostas de Nova e as percepções dos leitores. Na qualidade de produto, não há dúvida 

sobre o aspecto monetário, sobre a necessidade do lucro e, portanto, de venda da 

Revista. Certamente tal objetivo constitui – provavelmente o principal – elemento a 

guiar a elaboração das edições, cujas temáticas abordadas são respaldadas por 

concepções socialmente disseminadas, das quais a Revista se mantém informada por 

diversos meios, sobretudo a partir de pesquisas com leitores e não leitores (pesquisas de 

opinião, grupos focais, troca de correspondência entre editores e leitores), de maneira a 

encontrar apoio no mercado onde circula. Assim, a noção de sedução (implicada com a 

valorização do orgasmo) promovida pela Revista não parece estar restrita as suas 

páginas, oferecendo indícios de processos oriundos dos locais no qual é produzida e 

comercializada. 

                                                 

46 Em A cultura do narcisismo: a vida americana numa era de esperanças em declínio, Lasch analisa o 
desequilíbrio entre o espaço público e privado e a consequente emersão da personalidade narcísica na 
segunda metade do século XX. Diante das desmedidas exigências do mundo exterior, o Eu tende a 
direcionar quantidade exagerada de energia em si. O retorno à personalidade, culto ao corpo, tendências 
psicológicas e valorização do sexo enquanto forma de aprofundamento no Eu são parte do fenômeno 
estudado por Lasch. 
47 Segundo a Projeção Brasil de Leitores consolidado 2012,  Nova teve um total de 1.012.672 leitores das 
edições impressas. Já o website MdeMULHER (website da Revista) foi visitado mais de 740 mil de 
acordo com a Editora Abril. 
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O contato com as publicações mostra que o “manual de Nova” insinua o sexo e, 

mais especificamente, o orgasmo enquanto focos prioritários da prática de sedução. O 

link “ orgasmo” está na primeira posição entre os mais procurados na entrada “amor e 

sexo”, de acordo com a página virtual de Nova Cosmopolitan48. Ao exemplo de tantas 

outras publicações, o trecho abaixo, de “Almanaque sexual” sublinha o valor dado ao 

prazer sexual feminino. 

“Quanto mais conhecimento sobre sexo você tiver, melhores 
serão as suas transas e maior o seu prazer. Para aumentar seu 
Q.I. erótico, reunimos informações quentes e surpreendentes 
baseadas em pesquisas. Divirta-se e aproveite.”49 

 Nesse trecho, há a promessa de aumentar o conhecimento da leitora sobre sexo 

e, consequentemente o prazer sexual por meio do acesso às informações contidas na 

publicação. Dentre as informações citadas, encontram-se maneiras de usar o corpo. Na 

busca pelo orgasmo propiciado pela sedução, o elemento em destaque nas páginas de 

Nova é o corpo feminino, – como observamos em “21 dicas para você se tornar uma 

deusa da sedução” e “50 dicas para ser uma diva” - educado de maneira a expressar 

nuances de feminilidade. O caráter do feminino e a sedução são objetos da investigação 

de Gilles Lipovetsky em A Terceira Mulher, obra em que o autor evidencia questões 

acerca da dessemelhança dos papéis desempenhados por homens e mulheres na 

construção do amor.  

Em matéria de sedução, a sedução relax, identificada por Lipovetsky como a 

mais característica dos tempos hipermodernos, preserva a unicidade dos papéis 

feminino e masculino. Os contornos assumidos pelas relações de sedução 

contemporâneas partiriam de um franco diálogo com a cultura da autenticidade, a 

emancipação feminina e a liberação sexual. O que, segundo Lipovetsky, geraria as 

ferramentas específicas usadas por homens e mulheres para seduzir nas sociedades 

contemporâneas. Enquanto os homens contariam com o charme, beleza, status, situação 

financeira e expressões de poder, as mulheres disporiam de seus corpos, da beleza que 
                                                 

48 Retirado de http://mdemulher.abril.com.br/amor-sexo/ - acesso em 20/12/2012. 
49 Retirado de http://mdemulher.abril.com.br/amor-sexo/reportagem/sexo-saude/almanaque-erotico-55-
dicas-quentes-690426.shtml - acesso em 20/12/2012 
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deles emana, conservando comportamentos passivos se comparados com as ações 

masculinas. Ademais, contrariamente ao posicionamento masculino, as mulheres 

priorizariam a proximidade emocional ao encontro sexual: 

“A passividade do papel feminino supõe uma maneira de serem 
gratificadas e honradas, uma maneira de darem a entender que o 
sexo não é um objeto primordial ou exclusivo de seu desejo, que 
estão menos impacientes para irem ao quarto do que para 
experimentarem proximidade emocional”  (LIPOVETSKY, 
1999, p. 59)50 

Segundo Lipovetsky, a passividade dos papéis desempenhados por mulheres 

durante as relações de sedução seria uma forma de mostrar a importância denotada à 

proximidade emocional. Os artigos de Nova enxergam no corpo feminino o melhor 

instrumento de conquista e sedução. Entre acessórios, roupas51, colocação da voz, 

maneiras de dançar, tocar e sentar, o corpo é elaborado de forma a encontrar as 

qualidades apoiadas pela Revista. Nesse sentido, as elaborações da Revista aproximam-

se das concepções de Lipovetsky sobre as ferramentas prioritariamente utilizada por 

mulheres na sedução, a beleza e o corpo. Contudo, as proposições de Nova 

Cosmopolitan acerca da valoração do encontro sexual distanciam-se consideravelmente 

das ponderadas pelo autor. Enquanto para este o sexo tem valor inferior à proximidade 

emocional aos olhos femininos, a Revista aponta o orgasmo como o fim último da 

sedução. A “mulher de Nova”estaria, então, impaciente para chegar ao quarto, ao passo 

que a proximidade emocional é raramente considerada nas publicações do periódico 

sobre sedução. 

O manejo do corpo apresentado pela Revista evidencia ainda um outro aspecto 

do comportamento da mulher no ato de seduzir apresentado pelo periódico, o da posição 

feminina “ativa”52 apoiada por Nova Cosmopolitan. A “dica” oito de “50 dicas para ser 

                                                 

50 Original: “La pasividad del rol femenino supone para ellas una manera de ser gratificadas y honradas, 
una manera, asimismo, de dar a entender que el sexo no es el objeto primordial o exclusivo de su deseo, 
que están menos impacientes por passar al dormitório que por experimentar una proximidad emocional.” 
51 Em diversas passagens, roupas, maquiagem e acessórios não parecem constituir elemento exterior ao 
corpo, acoplando-se a ele indistintamente. 
52 O uso da palavra “ativo” não se dá em relação antonímica com o termo “passivo”, pois que os papéis 
femininos em estruturas anteriores de sedução, como as descritas em Don Gionvanni, Diário de um 
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uma diva” sugere a aproximação a um desconhecido na balada; a sugestão Egocêntrico 

de “21 dicas para você se tornar uma deusa da sedução” encoraja o toque e o discurso 

falado. Distintamente da “passividade do papel feminino” comentada por Lipovetsky, as 

ações sugeridas pelo periódico dão à mulher um papel “ativo”. Na imagem abaixo, ela 

está por cima, deslizando uma pedra de gelo em um homem levemente imobilizado por 

sua mão direita em uma inversão da famosa cena de 9 ½ semanas de amor (9 ½ Weeks, 

de Adrian Lyne, 1986). A mulher está no comando, ela detém a ação. Controla a pedra, 

o pescoço e, intuímos, o ritmo e as sensações que promove na pele do outro, bem como 

o restante do corpo do parceiro, dada a posição na qual se encontram. Enquanto o olhar 

dele está perdido, imerso nas sensações, ela está concentrada nas ações que realiza. 

                                                                                                                              (imagem 2)53 

                                                                                                                                               

Sedutor e Pscicologia do Coquetismo, por exemplo, não estavam de forma alguma ligados à inatividade 
ou ao recebimento inerte de uma força exterior, tampouco as estruturas relatadas por Nova e 
Cosmopolitan España transparecem inatividade ou inércia. Sendo a sedução uma relação que exige o 
envolvimento de ao menos duas pessoas, não faz sentido falar em passividade. O termo “ativo” neste 
capítulo referencia atitudes dotadas de certa agressividade ou energia, como a aproximação direta entre 
uma mulher e um homem, para citar uma possibilidade.    

53 Retirado de http://mdemulher.abril.com.br/amor-sexo/reportagem/esquente-o-clima/como-tirar-sexo-
rotina-aumentar-prazer-625709.shtml - acesso em 10/09/2012. 
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 Nesse sentido, a Revista sugere ações femininas “ativas” no decorrer da sedução 

e da relação sexual que, nas abordagens de Nova Cosmopolitan, também constitui um 

espaço no qual a mulher pode ser sedutora, pois, como afirmamos em momento 

anterior, a sedução não está restrita a indivíduos que não tenham relações amorosas ou 

sexuais estabelecidas. Doravante, acompanhemos os contornos adotados pela sedução 

na Cosmopolitan España. 

2.  Cosmopolitan España e a Sedução 

Para compreender uma temática tão presente neste periódico, analisaremos três 

publicações em particular que, assim como no caso de Nova Cosmopolitan, foram 

selecionadas pela capacidade de expressar o conteúdo da construção elaborada pela 

versão espanhola sobre a sedução. “Técnicas para ligar: seduce a tu hombre”, “La 

Seducción como estilo de vida” e “La teoría de la seducción natural” representam as três 

principais correntes sobre sedução na página virtual da Revista. A primeira partilha as 

ideias da vertente mais forte54do periódico, seguida pelas duas outras publicações, nas 

quais figuram as aspirações de correntes importantes, porém não tão disseminadas e 

mais débeis.  

São quatro as técnicas para atrair em “Técnicas para ligar: seduce a tu hombre”. 

As manobras de sedução prometem manter viva a paixão, aumentar o poder de atração e 

assegurar o interesse masculino. A primeira promessa, a de manter viva a paixão, indica 

a apropriação que a Revista faz de sedução, posto que a sedução é apresentada como um 

movimento entre duas pessoas que pode ser perpetuado. Diferentemente das 

elaborações existentes em Don Giovanni e Diário de um sedutor, debatidas no início do 

capítulo, a sedução em Cosmopolitan España é um movimento que pode (e deve) ser 

continuado. Enquanto Don Giovanni e Johannes acompanharam a finitude irrevogável 

de suas aventuras, as sugestões da Revista solicitam a continuação da sedução com uma 

mesma pessoa (com o marido, namorado ou noivo da leitora, por exemplo). Na 

                                                 

54 A primeira vertente é considerada mais forte na Revista tanto pela quantidade de artigos que a compõe 
quanto pelo destaque detido na distribuição da Página Virtual.  
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introdução, sedução conecta-se sobretudo com dois termos, fazer-se de difícil e jogar 

com a imaginação. 

“Los juegos son un modo de mantener viva la pasión. Hacerte la 
difícil o dejar un poco a la imaginación, por ejemplo, aumentan 
tu poder de atracción y hacen que él se sienta intrigado e 
interesado por el juego de la seducción.”55  

Cada uma das técnicas é composta por um parágrafo com explicações sobre a 

estratégia, por um exemplo e por um último parágrafo acerca dos benefícios da adoção 

da prática para os dois56. As técnicas discriminadas são “cultivar o mistério”, “estar tão 

ocupada quanto ele”, “conversar com outros rapazes em sua presença” e “postergar a 

relação sexual”. Vejamos o primeiro, terceiro e quarto pontos. 

“Cultiva el misterio  
La estrategia: Cuando sales con un chico que te gusta sientes el 
impulso de contarle enseguida tus experiencias, tus opiniones… 
vamos, toda tu vida. No lo hagas. Los hombres se desorientan 
cuando les descubres detalles íntimos demasiado pronto. Si lo 
que quieres es ligar con el hombre de tus sueños, háblale sobre 
tu trabajo y las cosas que te interesan, pero no sueltes prenda 
sobre otros detalles más íntimos. Seguro que más adelante él 
querrá saberlo todo sobre ti. 
Juana, de 24 años provocó el interés de su pareja con el juego 
sutil de evitar contestar a sus preguntas. 
Beneficios para los dos: Donde hay un secreto, hay interés. Los 
hombres son cazadores, y les gusta seguir pistas y rastros hasta 
conseguir lo que buscan. Además, la curiosidad eleva en su 
cerebro los niveles de dopamina, una sustancia que acrecienta el 
enamoramiento.”57  

                                                 

55 Retirado de http://www.cosmohispano.com/tecnicas-para-ligar-seduce-a-tu-hombre - acesso em 
20/01/2013. Os jogos são um jeito de manter a paixão viva. Fazer-se de difícil ou dar asas à imaginação, 
por exemplo, aumentam seu poder de atração e fazem com que ele se sinta intrigado e interessado pelo 
jogo de sedução. 
56 Nesse sentido, os benefícios traçados englobam tanto a mulher quanto o homem, independentemente do 
grau de proximidade ou relacionamento no qual estejam envolvidos. Ou seja, nenhuma forma de 
relacionamento é nomeada, com exceção da própria relação de sedução, única implicação assegurada no 
discurso da publicação.  
57 Retirado de http://www.cosmohispano.com/tecnicas-para-ligar-seduce-a-tu-hombre - acesso em 
20/01/2013. Cultive o mistério. Estratégia: quando sai com um rapaz de quem gosta, sente o impulso de 
contar suas experiências, suas opiniões…bem, toda sua vida. Não conte. Os homens se desorientam 
quando descobrem detalhes íntimos muito rápido. Se quiser se relacionar com o homem dos seus sonhos, 
fale sobre seu trabalho e as coisas que te interessam, porém não dê com a língua nos dentes. Certamente 
ele vai querer saber tudo sobre você no futuro. Juana, de 24 anos, provocou o interesse de seu parceiro 
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A estratégia tem núcleo claro: a ocultação de certas características. Este só se 

torna possível a partir do trabalho com duas qualidades naturalizadas no texto. A 

primeira, a característica feminina de falar demais, compartilhar assuntos íntimos no 

primeiro sinal de proximidade ou no primeiro desejo de proximidade com o 

pretendente. A segunda, a característica masculina de caçar. O sigilo de informações 

envolve uma atitude nagativa diante do “falar demais” feminino, e positiva diante do 

impulso masculino por seguir pistas e capturar a caça. A partir da soma de disposições 

biológicas e sociais, a prática promete sutileza e benefícios para ambos os envolvidos, 

pois que as mulheres lograrão o interesse e, quiçá, o apaixonamento do homem de seus 

sonhos; ao passo que os homens poderão exercitar um lado constitutivo de sua 

personalidade, aponta o trecho apresentado. 

Uma percepção parecida guia o terceiro ponto, no qual, contudo, os homens 

deixam o papel de caçadores e assumem o de guerreiros, prontos para travar uma guerra 

“solo por el placer de hacerlo”. A mulher deve aprender a provocar esse traço 

preexistente ao insinuar o interesse de outros rapazes por ela. A provocação é limitada 

pelas fronteiras que distinguem uma mulher sedutora de uma “cabeza loca” 

(“desmiolada” - moça que não segue os preceitos sociais da sedução) . Para tanto, a 

sugestão sexual é a marca prioritária. A ameaça é dosada de forma a não diminuir o 

valor feminino, identificado com o número de parceiros sexuais. O excesso de parcerias 

sexuais provoca efeito contrário ao procurado pela publicação: no lugar de elemento 

atrativo, transforma-se em fonte de repulsa e desinteresse. Há, na construção dos 

“benefícios”, uma forte aspiração de valorização feminina e projeção do papel de herói 

ao homem. O discurso de Cosmopolitan España ofereceria a possibilidade de vivenciar 

experiências vistas pela Revista como essenciais no sentido de contitutivas das 

formações física e psicológica de ambos os sexos. Organizações muito semelhantes 

                                                                                                                                               

com o jogo sutil de evitar responder suas perguntas. Benefícios para os dois: onde há segredo, há 
interesse. Os homens são caçadores e gostam de pistas e rastros até que consigam o que buscam. 
Ademais, a curiosidade eleva os níveis de dopamina em seu cérebro, substância que estimula o 
apaixonamento. 
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estão presentes em contos de fada: a figura do herói valente que defende a boa moça de 

vilões indignos. 

“Habla con otros chicos en su presencia 
El truco consiste en que se dé cuenta de que tiene que luchar por 
tu atención. Con gran naturalidad, entabla conversación con 
otros chicos atractivos en su presencia; menciona el nombre de 
amigos varones en la conversación (“Javier me dijo el otro día 
una cosa muy graciosa…”) y deja que sea testigo de cómo más 
de uno pretende ligar contigo. Según un estudio de la 
Universidad de Montreal, para los hombres la vida es una lucha 
y están dispuestos a competir sólo por el placer de hacerlo. 
Pero cuando les pongas un señuelo atractivo –en este caso, tu 
propia persona– no te pases de la raya. Por ejemplo, no 
introduzcas ninguna insinuación sexual con otros hombres. La 
idea es provocar sus celos, no que se enfade y te considere una 
cabeza loca. 
Beneficios para los dos: Al recordarle sutilmente que tú eres una 
persona valiosa y valorada, le permites que se haga el héroe ante 
ti, una aspiración muy masculina. Los hombres necesitan 
demostrar de vez en cuando su fuerza y valentía.”58 

Por fim, a última estratégia diz muito sobre a vertente prioritária da 

Cosmopolitan España. Na relação denominada juego pela Revista, a arma feminina é 

aclarada no título e consiste em retardar a relação sexual. Durante a explicitação da 

estratégia, evidencia-se o fato de que a contrução do discurso de adiamento conta com 

mecanismos de defesa antecipados. Parece-nos que a elaboração e organização do texto 

sejam fruto da suposição que prevê uma reação feminina negativa diante da proposta de 

retardar a prática sexual. Com o intuito de superar os possíveis questionamentos de 

leitoras, a publicação afirma os benefícios de tal comportamento ao argumentar que a 

                                                 

58 Retirado de http://www.cosmohispano.com/tecnicas-para-ligar-seduce-a-tu-hombre - acesso em 
20/01/2013. Fale com outros rapazes em sua presença. O truque consiste em que ele se dê conta de que 
tem que lutar por sua atenção. Com muito naturalidade, comece a conversar com outros moços atraentes 
quando ele estiver por perto; mencione o nome de amigos homens nas conversas (“outro dia Javier me 
disse uma coisa muito engraçada…”) e faça com que saiba que há outros interessados em você. Segundo 
um estudo da Universidade de Montreal, para os homens a vida é uma luta e estão dispostos a competir 
apenas pelo prazer de fazê-lo. Mas ao mostrar quão atrativa é, não passe dos limites. Por exemplo, não 
faça nenhuma insinuação sexual com outros homens. A idéia é provocar ciúme, não fazer com que se 
irrite e te ache uma desmiolada. 
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postergação do sexo torna mais intensos os impulsos sexuais, garantindo maior 

envolvimento do homem seduzido. No artigo, adiar o sexo tem um quê de sacrifício 

para a mulher, porém um sacrifício seguramente mais leve do que o masculino. O termo 

“tal vez” e o uso dos parêntesis na sentença “Los hombres quieren tener sexo de 

inmediato (y tal vez, tú también)” mostram os diferentes posicionamentos sobre sexo. 

Enquanto a vontade de ter sexo imediato é abordada como uma certeza no caso 

masculino, há uma boa margem de dúvida no feminino. Mesmo se a leitora fizer parte 

do grupo que está entre parêntesis, logo, à margem do usual, espera-se que esteja 

disposta a abrir mão do sexo em nome do relacionamento duradouro. Do artigo emana a 

seguinte ideia, que sexo não é apenas inferior em relação ao compromisso amoroso em 

termos de importância, é também usado como trunfo para alcançá-lo. Afinal, o 

adiamento sexual obrigará o rapaz a resolver a questão do compromisso 

antecipadamente, afirma a publicação. Os bônus femininos apontados na publicação 

são: o aumento do erotismo e a valorização da mulher que demonstra seletividade na 

escolha de parceiros sexuais. Ambos provocariam a aceleração do que seria a meta 

final: a relação estável como o homem desejado.  

“Retrasa el momento del sexo  
La estrategia: Resístete a llegar hasta el final durante el primer 
mes. Negarte a adoptar la posición horizontal puede parecer un 
juego con una recompensa estúpida: frustración sexual para los 
dos participantes. Sin embargo, si dejas que vayan aumentando 
los impulsos sexuales él se derretirá como la mantequilla sobre 
el pan caliente. No es necesario que te hagas la mojigata. 
Hazle saber que no has perdido de vista tu lado carnal: flirtea 
con él, vístete sexy, bésale… pero asegúrate de que tienes la 
situación bajo control. 
Beneficios para los dos: Esperar para hacer el amor crea un 
ambiente erótico y hace que él se sienta especial, porque sabrá 
que no metes a cualquiera en tu cama. ¿Tu recompensa? Los 
hombres quieren tener sexo de inmediato (y tal vez, tú también) 
y no se plantean hasta más tarde si les interesa convertir a esa 
persona en su novia. Al no ceder a sus deseos tiene que resolver 
primero la cuestión del posible compromiso.”59 

                                                 

59 Retirado de http://www.cosmohispano.com/tecnicas-para-ligar-seduce-a-tu-hombre - acesso em 
20/01/2013. Adie o momento do sexo. A estratégia: resista chegar até o fim durante o primeiro mês. 
Negar-se a ir para a cama pode parecer um jogo com uma recompensa estúpida: frustração sexual para os 
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A vertente representada por “Técnicas para ligar: seduce a tu hombre” indica, 

por sua vez, a sedução como forma de alcançar o compromisso amoroso, apresentando 

tanto a prática da sedução quanto a entrada em um relacionamento amoroso estável 

como movimentos passíveis de controle e administração. Para um caminho seguro e 

exitoso rumo à conquista amorosa, Cosmopolitan España propõe um juego que desperte 

as paixões da leitora e do homem a quem pretende seduzir. As regras desse juego são 

apoiadas na valorização: da contenção sexual feminina; da busca feminina pelo amor; 

do espírito caçador e guerreiro masculino; e daquelas que são vistas como aspirações 

masculinas - adotar o papel de herói, por exemplo. A partir desses elementos, as 

sugestões estipuladas para atender e excitar os valores citados são a provocação de 

ciúme, a retardação da relação sexual, o fazer-se de difícil e a omissão de informações 

para a criação do segredo. “Técnicas para ligar: seduce a tu hombre” adota um 

posicionamento cujos elementos formativos possuem certa proximidade com “posturas 

clássicas”. Antes de seguir, é preciso deixar claro que o que consideramos por “postura 

clássica” tem raízes na incursão realizada no início do presente capítulo. Ainda que com 

apropriações e concepções particulares sobre sedução, Don Giovanni, Diário de um 

Sedutor e Psicologia do Coquetismo compartilham determinados elementos, como a 

procrastinação, as dimensões ética e estética, o jogo, a diferença dos papéis 

desempenhados por homens e mulheres, o encantamento e o abandono. “Técnicas para 

ligar: seduce a tu hombre” aproxima-se levemente de alguns desses elementos, tais 

como a procrastinação do sexo e o jogo. Os elementos não possuem teor idêntico aos 

das obras discutidas e muitas são as distinções entre as apropriações da Revista e as das 

obras evidenciadas, porém, em uma análise também comparativa com as outras duas 

vertentes de Cosmopolitan España sobre sedução (debatidas em sequência), é possível 

afirmar que a estrutura defendida em “Técnicas para ligar: seduce a tu hombre” é, entre 

                                                                                                                                               

dois participantes. Porém, se deixar que aumentem os impulsos sexuais, ele se derretirá como manteiga 
sobre o pão quente. Não é necessário que banque a santa. Faça com que ele saiba que não perdeu de vista 
seu lado carnal: flerte com ele, vista roupas sexy, beije-o…mas tenha certeza de que controla a situação. 
Benefícios para os dois: esperar para fazer amor cria um ambiente erótico e faz com que ele se sinta 
especial, pois saberá que não leva qualquer um para a cama. Sua recompensa? Os homens querem fazer 
sexo imediatamente (e talvez você também), contudo, se intencionarem namoro, não se importarão em 
esperar. Ao não ceder aos desejos dele, obriga-o a resolver primeiro a questão do compromisso. 
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as demais vertentes, a que pode ser aproximada de certas posturas consideradas 

“clássicas”.     

Passemos à representante da segunda vertente. “La seducción como estilo de 

vida” apoia a “coqueteria” feminina sustentando a ideia de que sedução é parte 

constitutiva da feminilidade. A imagem ilustrativa do artigo traz duas mulheres e um 

homem, além de uma quarta pessoa que conhecemos apenas pela mão. Ambas as 

mulheres estão debruçadas sobre um balcão, levemente voltadas uma para a outra. A 

posição na qual se encontram e os copos de bebida em suas mãos indicam tratar-se de 

uma conversação estabelecida. No lado esquerdo da imagem, aparece um homem 

sozinho, sem bebida com o rosto voltado às mulheres. Seu ombro e braço tocam as 

costas da primeira moça, que responde com um sorriso. A composição fotográfica 

encena o momento de aproximação masculina. A iniciativa do toque revela o teor do 

interesse, classificado enquanto afetuoso ou entusiasmado; ao passo que o sorriso dela, 

ainda que não garanta uma resposta positiva à abordagem, demonstra a inexistência de 

negativa inicial. A publicação pretende apoiar o florescimento da “coqueteria”60, visto 

que seria, na abordagem da Revista, uma qualidade inerente ao feminino. Nesse sentido, 

a imagem mostra mulheres “praticando coqueteria” em um encontro despojado. Em 

uma análise verbovisual (para isso ver ABRIL, 2008)61, poderíamos falar não em prática 

de “coqueteria”, mas em “coquetes”, em mulheres que se assumiram em semelhante 

identidade. Ainda que a “coqueteria” seja apontada enquanto parte formativa do ethos 

feminino, nem todas as mulheres, seja por questões morais ou psicológicas, logram 

desfrutá-la. A conscientização da existência da “coqueteria”, bem como a superação de 

problemas que impedem sua plena vivência, leva tanto ao abandono do “coquetismo” 

como prática exterior quanto à compreensão da inerência de seu caráter. Seria, então, a 

passagem entre fazer e ser. A “coquete”, um imã de homens, recebe como resposta a 

abordagem masculina. Esta, em conjunto com uma primeira aceitação feminina, 

                                                 

60 Utilizaremos o termo coqueteria e coquete entre aspas para indicar tratar-se de uso realizado pelas 
publicações de Cosmopolitan Espanã. Circunscrevemo-lo como tentativa de trazer ao corpo do texto 
vocabulário usado pela Revista, segundo o apontado na nota de rodapé 9. 
61 Fazemos referência aos estudos de Gonzalo Abril, nos quais é defendida a análise de elementos visuais 
e verbais do texto por conta da mútua penetração dos códigos visuais e linguísticos no discurso. Tema 
trabalhado no capítulo “Beleza e saúde” da dissertação. 
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indicada pelo sorriso, está associada a umas das particularidades do artigo, o de estar 

aberta a novas experiências e pessoas. 

62 

 Publicado em julho de 2011, o artigo é marcado pela estação de sua produção. A 

vivência do verão é parte fundamental do texto. A cultura espanhola63 identifica os 

meses de calor com férias, comemorações, descanso e flerte. O trecho defende a falta de  

necessidade de objetivos concretos: sedução e “coqueteio” levarão a um verão 

maravilhoso, o melhor já vivido. A diversão é experimentada por meio do 

conhecimento e interlocução com muitas pessoas novas, não algumas, mas muitas. O 

texto contém a idéia de aproveitar tudo quanto seja possível, de experenciar o novo, de 

estar aberto ao mundo.  

“Invierte en seducción y coqueteo y pasa el mejor verano de tu 
vida, simplemente para divertirte. Si no te marcas objetivos 
concretos -como ligar, conseguir novio, romper algún récord o 
que todos caigan a tus pies- lo disfrutarás realmente y conocerás 
y hablarás con muchas personas nuevas.”64 

                                                 

62 Retirado de http://www.cosmohispano.com/la-seduccion-como-estilo-de-vida - acesso em 27/01/2013. 
63 Diante da pluralidade de expressões espanholas, trataremos mais especificamente do contexto de 
produção da Cosmopolitan España, a Comunidade de Madrid. 
64 Retirado de http://www.cosmohispano.com/la-seduccion-como-estilo-de-vida - acesso em 05/02/2013. 
Invista em sedução e coqueteio e passe o melhor verão de sua vida, simplesmente por diversão. Se não 
tiver objetivos concretos – como ficar, arrumar namorador, superar algum recorde ou que todos caiam aos 
seus pés – realmente apr oveitará, conhecerá e conversará com muitas pessoas novas. 
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“Atrévete un poco más” está entre as “dicas”. 

“Atrévete un poco más  
En lugar de cuchichear con tus amigas y desear que un hombre 
determinado se acerque, aproxímate tú a él con cualquier excusa 
y una gran sonrisa. El truco está en no pensar en ningún objetivo 
concreto, ni siquiera en impresionarle. Algo tan sencillo como 
"Hola, te he visto y he tenido ganas de saludarte (o de 
conocerte)", puede ser una buena opción.” 

Ao não se preocupar com objetivos específicos, abre-se espaço para uma atitude 

feminina mais “ativa”. A mulher deixa de esperar pelo contato masculino e é instigada a 

aproximar-se do homem por quem está interessada, indica o artigo. Título e conteúdo 

apontam o “atrevimento” como comportamento inusual, pois que cochichar e aguardar 

comporiam o estado “normal”, dito habitual da relação. Assim como em “Tus ‘Yos’ de 

verano” e “Abre tu mente”, a  sedução é apresentado como sendo libertadora, sobretudo 

quando envolve comportamento feminino mais ativo que o corriqueiro. Segundo a 

publicação, a permissividade originada pela aparente despreocupação com objetivos 

determinados leva ao conhecimento de partes da personalidade sobre a quais não havia 

luz. Ao se assumir como “coquete”, pontos obscurecidos da personalidade passariam a 

ser não apenas conhecidos, como também valorizados. A Revista diz que a “coquete” é 

mais consciente de si, pois entra em contato com as profundezas de sua feminilidade. 

No caso de “Tus ‘Yos’ de verano”, o processo ocorre com a ajuda da vestimenta. Como 

afirma Octavio Paz (1993), a vestimenta é um dos signos de extrema importância nas 

relações sociais. Ao trocar o estilo de roupa e produção, a mulher poderia transmitir 

diferentes signos. De acordo com a publicação, tais signos dialogariam com os 

diferentes aspectos da personalidade feminina. 

“Tus ‘Yos’ de verano  
Sé cada día o cada noche quien desees ser: reinvéntate. El 
verano es una época ideal para explorar nuevos looks y nuevas 
personalidades que puedes sacar a la luz desde tu interior. 
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Vístete de forma diferente y explora uno de tus personajes 
interiores para divertirte y relacionarte.”65 

No caso de “Abre tu mente”, a libertação advém do contato menos conflituoso 

com elementos encarados como defeituosos. O artigo estimula a superação da timidez e 

apresenta formas de transpor os limites impostos por tal característica. A sedução como 

estilo de vida pode ser compreendida como a teoria da sedução menos vinculada à 

postergação do desejo e ao intuito de conquistar um homem específico. Seu objetivo 

maior é a diversão entendida como experimentação de várias possibilidades; a vivência 

intensa do verão e da feminilidade; e a libertação promovida em aspectos da 

personalidade e no desenvolvimento de ações autonomas.  

“Abre tu mente 
¿Eres tímida? Tienes una ocasión única de ponerte a prueba y 
transgredir tus límites - algo que siempre es necesario, 
productivo y estimulante - alentada por la magia del verano y 
sus noches.”66 

A última vertente é representada por “La teoría de la seducción natural”, de maio 

de 2012. A problematização das relações entre os sexos no contexto da sedução é o foco 

dessa corrente. Diferentemente da segunda vertente, os objetivos da sedução não são 

colocados em xeque, tampouco o “coqueteio” é associado à libertação da personalidade. 

Contudo, o termo “libertação” não sai de cena, agora vinculado às maneiras engessadas 

de relacionamento entre homens e mulheres. Antes das “dicas” sobre sedução natural, o 

artigo apresenta uma introdução interessante, rica no tocante à compreensão das 

concepções da Revista sobre homens e também mulheres. 

“Hay pocos hombres que se esfuercen por ser sinceros. En lo 
que a (muchos) de ellos parece como si todavía fuéramos las 

                                                 

65 Retirado de http://www.cosmohispano.com/la-seduccion-como-estilo-de-vida - acesso em 05/02/2013. 
Seus “eus” do verão. Seja a cada dia ou noite quem desejar: reivente-se. O verão é uma época ideal para 
explorar novos looks e personalidades que podem ser trazidos à tona. Vista-se de forma diferente e 
explore um de seus personagens interiores para divertir-se e relacionar-se. 
 
66 Retirado de http://www.cosmohispano.com/la-seduccion-como-estilo-de-vida - acesso em 05/02/2013. 
Abra sua mente. É tímida? Tem uma ocasião única de se colocar à prova e transgredir seus limites - algo 
que é sempre necessário, produtivo e estimulante – animada pela magia do verão e suas noites. 
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tiernas corderitas a las que se puede engañar para llevarlas al 
huerto (o al matadero sentimental).” 67 

De partida, homens mentem, diz o excerto acima. Uns poucos, graças ao próprio 

esforço, logram escapar do fado, compondo a exceção. A construção da visão masculina 

acerca da mulher aponta à permanência de uma imagem de Don Juan que o aproxima do 

termo “corromper” vinculado à sedução. Os homens estariam a postos, prontos para 

ludibriar e abusar da inocência de suas vítimas. O retorno à lábia enganosa que leva à 

cama ou ao “matadouro sentimental”, ao sofrimento, ao desfalecimento de ternas 

ilusões. Em tom satírico, a publicação destaca o desencaixe entre a pretensa visão 

masculina e a realidade.  

“Las mujeres somos, en general, un poco vanidosas y nos gusta 
que nos halaguen, pero si realmente queremos que las relaciones 
entre hombres y mujeres sean más equilibradas deberíamos 
cambiar un poco el chip y actuar con más normalidad y no 
según las viejas formas, es decir, que ellos tienen que hacerlo 
todo. Un cariñoso y alegre capirotazo para todas aquellas que en 
el fondo esperamos que nos digan que somos únicas y luego los 
criticamos por insinceros y embaucadores... Y si no nos halagan 
lo suficiente es porque son sosos.”68 

Segundo a publicação, caberia às mulheres, por meio da superação de uma 

prática que fomenta esse suposto olhar masculino, transpor o vão. A Revista aponta que 

ao agir de acordo com as “tradicionais” normas de sedução, haveria a manutenção do 

antigo registro de relação entre sexos. Ou seja, a manutenção do engano, da promessa 

por cumprir e do eterno aguardar feminino. A publicação pede por sua superação, o que 

abriria espaço para relações mais equilibradas. Contudo, as motivações femininas não 

                                                 

67 Retirado de http://www.cosmohispano.com/la-teoria-de-la-seduccion-natural - acesso em 07/02/2013. 
Poucos homens se esforçam para serem sinceros. Para muitos deles, parece como se seguíssemos sendo 
tenras cordeirinhas que podem ser enganadas e levadas para a cama (ou para o matadouro sentimental). 
68 Retirado de http://www.cosmohispano.com/la-teoria-de-la-seduccion-natural - acesso em 07/02/2013. 
Nós mulheres somos, em geral, um pouco vaidosas e voltadas à adulação. Todavia, se realmente 
queremos que as relações entre homens e mulheres sejam mais equilibradas, deveríamos mudar um pouco 
o registro e agir com mais naturalidade. Ou seja, abandonar as velhas formas, a dizer, o costume de que 
eles devem fazer tudo. É mesmo uma carinhosa e alegre sacudida para todas nós que, no fundo, 
esperamos que nos digam que somos únicas, acusando-os, em seguida, de mentirosos e enganadores… 
Porém, se não nos agradam o suficiente, logo os consideramos sem graça. 
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parecem estar plenamente de acordo com as novidades do artigo. Segundo a própria 

publicação, a ideia de abandonar as antigas formas de sedução resultaria em um 

“capirotazo” (uma sacudida) nas leitoras, pois a vontade de ser adulada seria o centro 

das motivações femininas. Fala-se do desejo de ser única, especial, querida. Temos 

nesse parágrafo uma questão continuamente repetida no periódico: o embate entre os 

movimentos que clamam por mudanças nas relações entre os sexos e os que clamam por 

continuidade. O que fazer com a aspiração de equilíbrio frente aos desejos de adoração? 

Com o impulso pela permanência das tradicionais regras de “coqueteio” (associadas 

sobretudo à passividade feminina diante de atitudes masculinas ativas) frente à cobiça 

por igualdade? Tais questões são indicadas na Revista como sendo dúvidas das leitoras. 

A publicação responde-as com a proposta da sedução natural. Se, como afirma Alberoni 

(1992), ainda perdura o sonho com o príncipe encantado, as táticas para conquistá-lo já 

não pretendem ser a da espera na torre, como demonstra o trecho da revista: 

“Un poco de contradicción y complejidad son misteriosas y 
atractivas, pero el exceso nos confunde y les confunde. En el 
divertido y apasionante proceso del ligue todos los excesos son 
nefastos. Ni nosotras deberíamos ser tan influenciables a los 
halagos ni ellos deberían extralimitarse. Así combinaríamos las 
femeninas ganas de que nos halaguen con la naturaleza 
masculina, que suele orientarse hacia las estrategias de caza. 
Para convertirnos en iguales (¿por qué un cazador no puede 
cazar a otra cazadora?), quizá deberíamos olvidarnos también de 
fingir inocencia, hacernos las tímidas, intentar quedar como 
buenas chicas, preocuparnos por no parecer unas frescas... etc. 
En estos tiempos, nada nos impide halagarlos, tomar la 
iniciativa, coquetear... Sin discreción. Y disfrutándolo, que es la 
clave del asunto y también del éxito.”69 

                                                 

69 Retirado de http://www.cosmohispano.com/la-teoria-de-la-seduccion-natural - acesso em 07/02/2013. 
Um pouco de contradição e complexidade é misterioso e atrativo, porém, em excesso, confunde a nós e a 
eles. No divertido e apaixonante processo de paquera, todos os excessos são nefastos. Nem nós 
deveríamos ser tão influenciáveis pelos elogios, nem eles deveriam extrapolar a dose. Assim 
combinaríamos a vontade feminina de ser lisonjeada com a natureza masculina, pois que esta é orientada 
a partir de estratégias de caça. Para que sejamos iguais (por que um caçador não pode caçar outra 
caçadora?), talvez também devéssemos deixar de fingir inocência, timidez, abandonar a imagem de boa 
moça e a preocupação em parecermos frescas, entre outros. Nos tempos de hoje, nada nos impede de 
cantá-los, tomar a iniciativa, coquetear…Sem descrição. Sem deixar de aproveitar, que é a chave do 
assunto e do éxito.  
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A questão da continuidade e descontinuidade nas relações entre os sexos ocupa 

espaço importante nos debates propostos por Cosmopolitan España e, como esperado, 

envolve a temática da sedução. A solução oferecida pelo periódico pede por equilíbrio. 

Nem abandono definitivo dos consagrados anseios e práticas femininos, nem devoção a 

eles. Não falamos contudo de um equilíbrio perfeito. No processo de sedução, a balança 

pende positivamente àquelas que se aproximam mais das condutas masculinas. O trecho 

¿por qué un cazador no puede cazar a otra cazadora? insinua, ao exemplo de “Técnicas 

para ligar: seduce a tu hombre”, a identificação masculina com o símbolo do caçador. Já 

a identificação feminina possui caráter duplo. Ao seguir a conduta denominada 

“tradicional”, a mulher é aproximada da caça; ao seguir as “dicas” da publicação, é 

aproximada da caçadora. Ser caça a coloca em posição desprivilegiada em relação ao 

homem; ser caçadora, em igualdade. Ao passo que a publicação anuncia o imperativo da 

igualdade entre os sexos, vemos ações associadas ao movimento feminino em direção 

ao homem serem revestidas de prestígio. Por movimento, fique claro, entendemos ações 

diretas. O discurso valoriza certa noção de “fazer o que se quer” sem a necessidade de 

espera. Se há interesse por algum rapaz, cabe à mulher ir a ele. Essa seria a maneira 

rápida e justa de alcançar o homem desejado. Nesse sentido, “o fazer o que se quer” 

encontra-se já preenchido pela publicação, visto que a forma tomada pela sedução 

transforma-se em objeto de desejo. Ao instigar uma prática que diminuiria a disparidade 

entre os comportamentos de homens e mulheres, o artigo acaba por repetir uma 

concepção defendida por alguns movimentos feministas: a imitação de condutas 

masculinas. Ainda que haja, no tocante à sedução, mescla entre posicionamentos 

femininos tradicionais e, portanto, menos ativos, e comportamentos associados à 

natureza masculina, o último é valorizado. “Convertirnos en iguales” é agir, tanto 

quanto possível, de acordo com o exemplo de homens. Ai estaria, segundo a publicação, 

a conquista da justiça vista em termos de igualdade. Ou seja, não há construção de uma 

postura feminina genuina, seja ela vinculada à tradição ou uma proposta inovadora. O 

que há é a valoração do comportamento masculino e de sua reprodução. A igualdade 

entre homens e mulheres é vista, na publicação, a partir da repetição de posturas 

relacionadas aos homens. A “sedução natural”, nesse sentido, assume as distintas 
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naturezas de homens e mulheres, sem, contudo, deixar de sustentar práticas de sedução 

próximas para ambos. 

As três vertentes trabalhadas detalham posturas sensivelmente distintas com, ao 

menos, um eixo comum: em todos os artigos, a sedução é impulsionada graças ao seu 

vínculo com o ethos feminino. Não há dúvidas que objetivos ou interesses específicos 

de cada corrente compõe o estímulo, porém a concepção do enlace entre identidade 

feminina e coqueteria perpassa a totalidade das publicações. 

A objetivação da sedução existe, todavia em grau reduzido se comparada com a 

versão brasileira e, certamente, com conteúdos dissemelhantes. Em “Técnicas para 

ligar: seduce a tu hombre”, elementos tais como a ocultação, a provocação ao evocar 

outros nomes e a postergação do ato sexual prometem encurtar as distâncias rumo ao 

compromisso amoroso. Uma vez mais, a publicação usa a expressão “ligar con el 

hombre de tus sueños” (relacionar-se com o homem dos sonhos), mostrando o alvo em 

torno do qual giram as técnicas. 

“Otra de las técnicas para ligar con el hombre de tus sueños es la 
siguiente: no permitas que crea que siempre tiene un hueco 
reservado en tu agenda.”70 

 “La Seducción como estilo de vida” e “La teoría de la seducción natural”, por 

outro lado, vinculam sedução à, respectivamente, vivência de múltiplas experiências e 

igualdade entre homens e mulheres sem esquecer de aconselhar o desfrute da prática.  

Com exceção de “Técnicas para ligar: seduce a tu hombre”, as demais publicações aqui 

trabalhadas encaram o desfrute como parte fundamental do processo de sedução.  

“Y disfrutándolo, que es la clave del asunto y también del 
éxito.”71 
“(…) lo disfrutarás realmente y conocerás y hablarás con 
muchas personas nuevas.”72 

                                                 

70 Retirado de http://www.cosmohispano.com/tecnicas-para-ligar-seduce-a-tu-hombre - acesso em 
11/03/2013. Outra técnica para se relacionar com o homem dos sonhos é a seguinte: não permita que ele 
acredite que que sempre há um espaço reservado para ele em sua agenda. 
71 Retirado de http://www.cosmohispano.com/la-teoria-de-la-seduccion-natural - acesso em 07/02/2013. 
Sem deixar de aproveitar, que é a chave do assunto e do éxito.  
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 Desfrutar é fundamental, dizem os artigos. O não aproveitamento das dinâmicas 

sedutoras por parte da “coquete” e seu pretendente indica falha e resultará no insucesso 

da conquista. Estamos diante da concepção contemporânea de super aproveitamento do 

tempo e das ações desempenhadas. Super aproveitamento no sentido de tirar o máximo 

de satisfação que o momento possa proporcionar. Não desfrutar ou desfrutar pouco 

parece significar restrição por parte do indivíduo em mergulhar na atividade e, 

sobretudo, em maneiras “positivas” de enxergá-la. Ao deixar de fazê-lo, indicam as 

publicações, as práticas perdem valor e resultam dificultosos seus objetivos. 

Percebemos que a Revista fala de um desfrutar passageiro, que não se aprofunda nem 

tampouco chega à completude, porque raso, porque preso aos objetivos futuros 

atrelados à prática, porque ele próprio um dos objetivos destacados pela Revista. O gozo 

está vinculado às possibilidades futuras, nunca se completa de fato, nunca é vivenciado 

pelo indivíduo.  

A noção de desfrute – ainda que, como discutimos, seja guiada por percepções 

que pretendem administrá-la - faz parte da sedução aparentemente menos rígida 

estimulada pelas duas últimas publicações citadas. Humor, autenticidade e animação 

compõem os contornos da sedução em uma parte das publicações de Cosmopolitan 

España. Para trabalhar com tais elementos, retornaremos ao conceito de sedução relax 

elaborado por Lipovetsky com o intuito de abordar a leveza da sedução na 

contemporaneidade junto à estrutura que emerge das sugestões das publicações. A 

leveza da qual fala Lipovetsky é proveniente de comparações com estruturas sociais 

anteriores, contextualizadas entre os séculos XII e XIX. A partir da observação da 

sociedade hipermoderna, o autor encontra dissemelhanças entre a organização social do 

passado e a organização social do presente, atentando para o caráter informal e 

despreocupado da sedução relax: 

“Eis a sedução entregue, depois da arte e da literatura, ao 
processo de desformalização característico da cultura 

                                                                                                                                               

72 Retirado de http://www.cosmohispano.com/la-seduccion-como-estilo-de-vida - acesso em 
05/02/2013.(...) realmente aproveitará, conhecerá e conversará com muitas pessoas novas. 
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democrática. É preciso seduzir sem ênfase nem “eu te amo”, 
sem promessa nem rito convencional. Apenas ser você mesmo: 
vivemos no tempo da sedução descontraída, mínima, pós-
romântica.” (LIPOVETSKY, 2000, p.54)  

Segundo Lipovetsky, a sedução seria caracterizada por ser descontraída, 

“autêntica”,  uma expressão da desformalização da cultura democrática.  A Revista, por 

sua vez, pinta um teatro regrado a partir do qual é desenvolvida a sedução. Papéis de 

homens e mulheres são delimitados em dependência da situação na qual se encontram e 

da intenção que possuem. Há, contudo, algo de extrema importância: a multiplicidade 

de regras disponíveis na Cosmopolitan España. Em um mesmo periódico, lidamos com 

três vertentes formadoras de distintas estruturas sobre uma única temática. Este parece-

nos ser fator indicativo da plasticidade das formas que podem ser assumidas pela 

sedução, da frouxidão de suas normas. Nesse sentido, a falta de rigidez das normas 

vincula-se à pluralidade de orientações, o que exprime as amplas possibilidades 

associadas à sedução.  

O emprego de “coqueteria” e seus derivados é outra questão a ser destacada. De 

acordo com a versão online do Dicionario de la Real Academia Española, o termo 

“coquetear” significa “1 - Tratar de agradar por mera vanidad con medios estudiados; 2 

- Procurar agradar a muchos a un tiempo: 3 - En el juego amoroso, dar señales sin 

comprometerse; e 4 - Dicho de una persona: Tener una relación o implicación pasajera 

en un asunto en el que no se compromete del todo o finge no hacerlo.”73 De maneira 

geral, as definições evidenciam o descomprometimento, a engenhosidade e os sinais 

contraditórios atrelados ao termo. Ao eleger o uso de “coquete”, a publicação “La 

Seducción como estilo de vida”, ao exemplo de outras da magazine, evidencia a leveza 

associada ao descompromisso. O termo, carregado dos significados acima expostos, 

coopera na formatação da imagem de sedução impressa pelo artigo, ligada à diversão, 

aos encontros passageiros e ao aproveitamento da vida, e se distancia, portanto, de 

outros usos da palavra, como, por exemplo, o emprego feito por Simmel em Psicologia 

do Coquetismo. Enquanto a coqueteria é, em Psicologia do Coquetismo, implicada com 

                                                 

73 Disponível em http://lema.rae.es/drae/?val=coquete -  acesso em 19/09/2013. 
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a concepção de “jogo” que supõe o envolvimento profundo de um homem e uma 

mulher, a coqueteria em Cosmopolitan España é associada ao descompromisso. 

Em Nova Cosmopolitan, por outro lado, o termo “coqueteria” não é empregado, 

mas sim os vocábulos “seduzir”, “provocar” e “conquistar”, tendo os últimos maior 

utilização. Em diversos momentos, os termos se confundem, o que gera a impressão de 

uso sinonímico. Ao recordarmos as que consideramos ser concepções clássicas de 

sedução, pois de certa forma presentes no imaginário ocidental, perceberemos que em 

Don Giovanni, Diário de um sedutor e Psicologia do Coquetismo, uma das 

propriedades da sedução é o envolvimento de sedutor e seduzido pela dinâmica do 

seduzir. Ou seja, a sedução é um movimento que envolve os que a tocam. Don Giovanni 

e Johannes embranham-se na sedução, encontrando continuamente novos objetos de 

desejo. A sedução orientada por Nova Cosmopolitan e Cosmopolitan España aproxima-

se mais do conceito de sedução relax defendido por Lipovetsky e debatido em 

momentos anteriores do texto, visto que a sedução relax diz respeito a uma forma de 

seduzir menos formal do que as observadas em séculos passados. Entretanto, a sedução 

apresentada pelas Revistas não exige apenas menos formalidade, ela carrega 

implicações mais frouxas do que as descritas nos textos de caráter clássico. Frouxidão 

em dupla perspectiva: a de obrigações sociais e envolvimento pessoal. Aquela por conta 

da não obrigatoriedade de comprometimento amoroso advinda da sedução: casamento 

ou namoro não são obrigatórios aos que seduzem. Os escândalos descritos pelo 

abandono das moças em Don Giovanni seriam incabíveis aos contextos das Revistas. O 

envolvimento pessoal, por sua vez, não é esperado durante a sedução. Seduzido e 

sedutora não estariam, segundo análise das publicações, envolvidos com a dinâmica da 

sedução, posto que o que as Revistas designam por sedução e coqueteio é um conjunto 

de técnicas que poderia, de acordo com nossa interpretação das publicações, ser 

genericamente utilizado. Nesse sentido, as Revistas promovem apropriações sobre 

sedução de ordem distinta da encontrada na literatura clássica sobre o tema. O que as 

Revistas designam por sedução e coqueteio parece estar mais próximo da ideia de 

“provocação”, dado que as estratégias expostas pelos artigos parecem sugerir que a 

leitora estimule e excite o homem a partir da provocação apoiada entre outros, no 

ocultamento de partes do corpo e na postergação do ato sexual. A “provocação” – 
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exemplificada, entre outras, pelas publicações “Guia do Orgasmo”, “15 dicas para você 

provocar o seu parceiro antes do sexo”, “Técnicas para ligar: seduce a tu hombre” e “La 

Seducción como estilo de vida” – promovida pelas Revistas seria, assim, vinculada 

sobretudo a objetivos sexuais, ou seja, à intensificação da excitação e do prazer sexual. 

3. A sedução “objetivada” 

 A modernidade inaugura novas relações de tempo e espaço, acentuadas no 

momento contemporâneo. Em As grandes cidades e a vida do espírito (2009) e 

Filosofia do dinheiro (2002), Simmel atenta para o fato de que a empobrecida 

disposição anímica compartilhada pelos habitantes da metrópole seria o reflexo 

subjetivo da economia monetária difusa, pois que o dinheiro, com sua impessoalidade, 

tornara-se o denominador comum de todas as coisas. Ao nivelar tudo e todos a valores 

monetários, assistiríamos a corrosão do âmago, do caráter próprio e exclusivo existente 

em cada coisa. Haveria uma profunda afinidade entre a tendência do entendimento e as 

relações empregadas no campo econômico, pois ambas caminhariam para a objetividade 

no tratamento de homens e objetos. O espírito moderno seria, nesse sentido, cada vez 

mais o espírito contábil espelhado nos ideais provenientes das ciências naturais de 

tranformar o mundo em algo compreensível por meio de cálculos. A exatidão contábil 

da vida prática orientaria a economia e os comportamentos cotidianos. As palavras de 

Simmel expressam a nivelação e exatidão no lidar com o mundo: 

 “Mediante a essência contábil do dinheiro chegou-se, na relação 
dos elementos da vida, a uma precisão, a uma segurança na 
determinação de igualdades e desigualdades, a uma univocidade 
nos acordos e combinações – tal como externamente, foi 
propiciado pela difusão dos relógios de bolso.”(SIMMEL, 2009, 
p.6)  
 

Para Simmel, as condições da cidade grande são concomitantemente causa e 

efeito da relação fixa e objetiva estabelecidade com o tempo e espaço. Nesse sentido, 

contituições anímica e monetária possuem influência mútua, sendo a metrópole o 

cenário mais produtivo para o desenvolvimento dessa interação.  
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As publicações aqui trabalhadas relatam o esmiuçamento do tempo por meio do 

oferecimento de técnicas precisas voltadas à finalidades específicas. Falamos da forte 

presença de relações de entendimento no tocante à sedução, à sedutora e ao seduzido74. 

Memoremos o seguinte trecho: 

“Retrasa el momento del sexo  
La estrategia: resístete a llegar hasta el final durante el primer 
mes.”75 

 O tempo da sedução é esquadrinhado e só pode sê-lo, pois que o importante, 

indicam as publicações, não reside no movimento de seduzir e sim em seu propósito. 

Segundo o discurso contido nas páginas das Revistas, o tempo deve ser muito bem 

aproveitado e manejado, e o indivíduo, identificado a partir das ações que realiza, capaz 

de contabilizá-lo (mas não apenas a ele). A técnica de sedução número oito diz: 

“Facebook: aceptándole como amigo en las siguientes 24 horas 
y mandándole de vez en cuando mensajes privados divertidos y 
no sentimentales.”76 

 Além do tempo, o movimento sedutor é racionalizado e encerrado. Periodicidade 

e conteúdo das mensagens são objetos de sugestões. De acordo com John Gray77(2011), 

viveríamos sob a marca do sonho de progresso atrelado à alta consideração da ação. A 

valorização do agir dependeria, então, de sua possível eficiência nos intermináveis 

desdobramentos da evolução. A partir disso, como pensar o olhar do homem frente ao 

destino efêmero e vacilante? Para Gray, visão direcionada ao trabalho finalístico seria a 

resposta. Se as incertezas da vida assombram, as respostas são dadas com incessante 

espírito objetivista. Em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo (2012), Max 
                                                 

74 Em Nova e Cosmopolitan España, a mulher é sempre a sedutora e o homem, sempre seduzido. 
Nenhuma problematização é feita, nem qualquer  inversão cogitada. Em  ambas as Revistas, seduzir  é 
atributo feminino, extremamente feminino e, por isso, intimamente relacionado com as projeções de 
feminilidade. 
75 Retirado de http://www.cosmohispano.com/tecnicas-para-ligar-seduce-a-tu-hombre - acesso em 
20/01/2013. 
76 Retirado de http://www.cosmohispano.com/amor-y-sexo/pareja/fotos/fotos-tecnicas-seduccion-
fallan/fotos-facebook___3821 - acesso em 13/03/2013. Facebook: aceitando-o como amigo nas 24 horas 
seguintes e enviando-lhe mensagens privadas divertidas e não sentimentais de vez em quando. 
77 A Anatomia de John Gray é uma compilação na qual diversas problemáticas contemporâneas são 
trabalhadas. Com enfoque prioritariamente político, o autor analisa desde minúcias cotidianas até grandes 
instituições, de forma a proporcionar uma visão geral sobre a Modernidade.  
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Weber trata da particular afinidade entre a corrente protestante ascética e o espírito do 

capitalismo, e identifica na ação racional com relação a fins um dos motores da 

acumulação do capital. Por ação racional com relação a fins, entende-se ação  

“determinada por expectativas de comportamento tanto de 
objetos do mundo exterior como de outros homens, utilizando 
essas expectativas como condições ou meios para o alcance de 
fins próprios racionalmente avaliados e perseguidos” (WEBER, 
1944, p.20) 

 Ou seja, ação orientada para o alcance de um fim preestabelecido. As 

orientações existentes nas Revistas prevêem ações na relação de sedução que, por seu 

espírito objetivista e certeiro, tem afinidade com a classificação “ação racional com 

relação a fins” empregada por Weber em Economia e sociedade. De acordo com 

Zigmunt Bauman (2001), esse tipo de ação é originalmente um dos suportes da 

procrastinação, alicerce da modernidade. Se uma das bases da modernidade sólida é, 

para Bauman, a valoração generalizada do adiamento da satisfação em nome da 

intensificação do prazer futuro, na composição da modernidade líquida, por sua vez, há 

a renegação da protelação do prazer. Na passagem entre a ética do trabalho e a estética 

do consumo, aponta o autor, o adiamento da satisfação deixa de ser sinal de virtude 

moral; transforma-se em estado desagradável incompatível com a insegurança e 

rotatividade da cultura de consumidores. Em Modernidade Líquida (2001), o processo 

de crescente enfraquecimento da procrastinação enquanto prática cultural é relatado 

como estando acompanhado pelo nascimento da tendência de satisfação constante e 

instantânea característica da modernidade líquida. Todavia, segundo o sociólogo, 

constância e instantaneidade não poderiam qualificar um mesmo substantivo 

concomitantemente. Tratando-se de satisfação, o caminho observado por Bauman é o 

que se detém na curta duração do prazer. Ou seja, ao passo que a espera é retirada do 

campo do querer, a brevidade da satisfação encontra terreno, de modo a fazer com que a 

satisfação tenha extensão somente até as fronteiras do entretenimento. Uma satisfação 

falsamente satisfatória resulta do esforço pela manutenção do desejo, estimulando-o 

sem o deixar morrer saciado. De acordo com a leitura de Bauman sobre a “ação racional 

com relação a fins” e sua continuidade nas sociedades líquidas, 
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“A fonte do esforço criativo não é mais o desejo induzido de 
adiar a satisfação do desejo, mas o desejo induzido de encurtar o 
adiamento ou aboli-lo de todo, acompanhado do desejo induzido 
de encurtar a duração da satisfação quando ela chega.” 
(BAUMAN, 2001, p. 183) 

 Como vimos, os esforços criativos, afirma Bauman, não são dirigidos ao 

adiamento da satisfação, mas à busca pela abolição da postergação. Retornemos às 

propostas de Nova Cosmopolitan e Cosmopolitan España. Em A Ética Protestante e o 

Espírito do Capitalismo, a ação racional com relação a fins - elemento tipológico 

elaborado por Weber - ao encontrar a prática protestante ascética, direciona a finalidade 

última ao futuro extramundano. As sugestões e proposições encontradas nas Revistas 

aproximam-se desse tipo específico construído por Weber graças à prévia elaboração 

racional de meios que objetiva o alcance de fins anteriormente estabelecidos. Como 

destacamos durante o presente capítulo da dissertação, as ações “sedutoras” estimuladas 

pelas Revistas teriam objetivos traçados pelas publicações: a conquista da prática sexual 

prazerosa ou de relacionamento íntimo estável. Em nossa análise das publicações, 

percebemos ainda a existência de outro elemento a conformar os objetivos de sedução 

propostos pelas Revistas, o anseio para que as finalidades sejam atingidas no menor 

tempo possível. Em “3.2.1…orgasmo!”, de “Guia do Orgasmo”, o plano é chegar ao 

orgasmo em doze minutos, tempo mínimo de acordo com pesquisa realizada pela 

Universidade McGill. O artigo “10 aplicaciones móviles para ligar”, defende o uso de 

aplicativos como forma rápida e eficiente para paquerar e começar um relacionamento: 

“(…) las nuevas aplicaciones móviles para ligar tienden a 
fomentar los encuentros locales e inmediatos.”78 

 O tempo do interior das relações de sedução é, então, esquadrinhado em nome 

de si próprio. O estudo minucioso do tempo não prevê senão o seu bom aproveitamento, 

o que significa atingir finalidades que demandem a menor extensão temporal possível. 

A sedução, meio pelo qual se conquista o amor ou o prazer sexual, é preenchida por 

                                                 

78 Disponível em http://www.cosmohispano.com/amor-y-sexo/pareja/articulo/aplicaciones-moviles-para-
ligar - acesso em 23/09/2013. (...) os novos aplicativos de celular destinados à paquera tendem a fomentar 
encontros locais e imediatos. 
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ações certeiras orientadas pela procura imediatista de satisfação. Esta, traçada de acordo 

com valores apoiados pelas Revistas. Nesse sentido, as ações finalistas propostas pelas 

publicações de Nova Cosmopolitan e Cosmopolitan España aproximam-se também do 

anseio de encurtar o adiamento da satisfação do desejo percebido por Bauman em 

Modernidade Líquida, posto que as “técnicas” para “seduzir” apresentadas nas páginas 

de ambas as Revistas miram o alcance da satisfação de forma eficiente, ou seja, que 

produza o efeito pretendido (provocar) de maneira assertiva e no menor tempo possível. 

Diante dos elementos expostos pela incursão inicial e pela análise das 

publicações de Nova Cosmopolitan e Cosmopolitan España, percebemos que as obras 

aqui apresentadas, tais quais Don Giovanni, Diário de um Sedutor e Psicologia do 

Coquetismo informam – conforme citado – o arcabouço da Cultura Ocidental. Essas 

obras, como dissemos, compartilham determinados elementos, como a procrastinação, 

as dimensões ética e estética, o jogo, a diferença dos papéis desempenhados por homens 

e mulheres, o encantamento, o abandono e o envolvimento com as dinâmicas de 

sedução. As publicações disponibilizadas pelas Revistas elaboram, por sua vez, um 

constructo de sedução a partir de elementos como: a “dica”, na qual há detalhamento 

dos passos a serem seguidos por leitores; ações finalistas racionalizadas; diferenciação 

dos papéis de homens e mulheres, ainda que considerável aproximação entre eles seja 

estimulada; conquista; e busca pelo alcance rápido da satisfação desejada, entre outros. 

Podemos, então, reconhecer que as apropriações que ambas as Revistas detêm sobre a 

sedução têm caráter distinto daquele existente nas obras citadas. Inserida na sociedade 

de consumo, a sedução apresentada pelas Revistas parece configurar-se em 

comportamento propiciador do alcance exitoso de objetivos ansiados. Para tanto, para 

ensinar os comportamentos considerados ideais, as publicações elencam sugestões 

organizadas em formato de manual com o intuito de educar corpos e procedimentos.  

*   *   * 

No decorrer deste capítulo buscamos compreender as elaborações de Nova 

Cosmopolitan e Cosmopolitan España sobre “sedução”, atentando para possíveis 

aproximações entre o discurso promovido pelas Revistas e processos do 
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contemporâneo. No capítulo seguinte, trataremos das temáticas “beleza e saúde”, 

voltando-nos ao entendimento dos vínculos entre beleza, saúde e relações amorosas 

presentes nas publicações.   
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BELEZA E SAÚDE  

A partir da observação do conteúdo presente nas publicações de Nova 

Cosmopolitan e Cosmopolitan España, percebemos o enfoque dirigido ao corpo em 

diversas áreas das Revistas. Quando não constituía objeto primeiro de atenção, uma 

certa elaboração sobre o corpo ali estava, conversando com as demais temáticas. 

Pareceu-nos, então, fundamental entender de qual corpo falam Nova Cosmopolitan e 

Cosmopolitan España, e qual diálogo estabelecem entre ele e os temas propostos pela 

sessão “amor e sexo” e “amor y sexo”. Percebemos que o trato com o corpo é orientado 

a partir de concepções de beleza adotadas pelas Revistas. Tendo em vista tal percepção, 

optamos pela análise das publicações contidas nas entradas que dirigem atenção 

exclusiva à beleza e ao corpo, sejam elas “beleza e saúde”, na versão brasileira, e 

“belleza y salud” e “body love”, na versão espanhola. Em seguida, procuramos 

investigar os vínculos entre as temáticas promovidas pelas entradas sobre corpo e beleza 

e as temáticas existentes nas sessões sobre amor e sexo. 

1.  Nova: a beleza como imagem 

 Dentre as entradas dispostas na página virtual de Nova Cosmopolitan, “beleza e 

saúde” goza de destaque por abrigar representativa quantidade de publicações (cerca de 

242), ter localização central na página principal do website (além de ser um dos 

subtítulos evidenciados, suas publicações possuem chamadas na página de frente da 

Revista online) e representar um dos elos com o modelo de revista proposto pela 

Cosmopolitan. Com relação a última afirmação, origina-se do fato de que uma das 

propostas instauradas por Helen Gurley Brown79 e mantida atualmente pelas versões de 

Cosmopolitan é a promoção do cuidado do corpo e da aparência física. Na versão 

brasileira, tal desvelo divide espaço com as inclinações à saúde. Dada a implicação 

entre beleza e saúde em Nova Cosmopolitan, propomos a elaboração de alguns 

comentários que a discutam com o objetivo de tornar mais claras as abordagens da 

Revista.   

                                                 

79 Editora responsável por remodelar a Cosmopolitan, conforme apresentado na Introdução desta 
dissertação.  
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A entrada “beleza e saúde” encontra-se dividida entre “passo a passo”, “beleza”, 

“corpo e rosto”, “produtos”, “dietas”, “fitness” e “saúde de A-Z”, dispostos nesta exata 

sequência horizontal. Beleza e saúde, portanto, caminham juntas quando da organização 

da página virtual, junção que se repete no interior da maior parte das publicações, 

havendo constante implicação entre os temas. Ainda que o entrelaçamento de beleza e 

saúde seja recorrente, o sublink “saúde de A-Z”, com cerca de 50 títulos, traz apenas 5 

voltados à preocupação com a beleza; os demais trabalham com saúde feminina (tópicos 

ginecológicos) e doenças em voga80, atentando para prevenção e sintomas que facilitem 

o diagnóstico. Os demais sublinks citados direcionam-se aos cuidados com a beleza, 

utilizando os saberes sobre saúde como exemplo de sugestões para a manutenção ou a 

conquista de um corpo belo. Das 242 publicações de “beleza e saúde”, 45 (18%) são 

sobre saúde e 197 (82%) sobre beleza, sendo esta frequentemente associada, nos artigos, 

com um estilo de vida saudável81. Ou seja, com exceção de “saúde de A-Z”, os 

conselhos sobre saúde servem à causa da beleza, enfoque preponderante das 

publicações, pois está contido no discurso adotado por Nova Cosmopolitan o 

entendimento de que condutas saudáveis motivam formas físicas bonitas. Parece-nos, 

então, que as posturas sobre beleza e saúde caminham harmonicamente nas páginas do 

periódico, oferecendo mútua cooperação para a sustentação de suas impressões. 

Contudo, um olhar mais detido mostra que o “valor associado à saúde” – promovido por 

meio da ideia de “ter um estilo de vida saudável” – traduz-se em benefícios gerados à 

beleza.  

A temática beleza e os assuntos que a envolvem desfrutam de importância ímpar 

no “Manual de Nova”. Como veremos adiante, a concepção de beleza adotada pela 

Revista diz respeito a uma imagem que remonta a um tipo específico de corpo. Talhada 

por fotografias e trechos escritos de publicações, a imagem da beleza feminina82 é 

                                                 

80 Doenças que, seja por epidemias recentes ou dificuldade de cura ganham maior notoriedade do que as 
demais em determinados períodos. 
81 Em Nova, o que entendemos por estilo de vida saudável é composto pela prática regular de atividades 
físicas, controle da alimentação, ingestão de líquidos, restrições à exposição solar, entre outros elementos, 
também apresentados na forma de sugestões ou aconselhamentos. 
82 Sobretudo através de fotografias, há também projeções sobre o corpo masculino, todavia, concentramo-
nos na imagem de beleza feminina por tratar-se de tema fundamental em Nova Cosmopolitan, discutido 
em diversas sessões, enquanto a beleza masculina é objeto de poucas pinceladas espaçadas.  
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projetada, em detalhes, nas páginas do periódico. Christopher Lasch, em A Cultura do 

Narcisismo (1983), tem como uma de suas investigações a relação entre a personalidade 

narcisista do homem americano comum do final do século XX e a imagem, sobretudo a 

imagem que o narcisista detém de si próprio. Como nos lembra o mito grego, o 

apaixonamento de Narciso é dirigido a sua imagem, ao reflexo de si nas águas. Assim é 

a imagem percebida por Lasch, um reflexo do indivíduo narcisista disseminado nas telas 

de cinema, em fotografias de jornais e revistas, em anúncios e programas de televisão. 

A discussão do autor toca em um ponto importante na análise que realizamos, pois 

ajuda-nos a compreender a elaboração e projeção de uma imagem específica de beleza 

existente em Nova Cosmopolitan. Em A Cultura do Narcisismo, Lasch afirma que a 

exaltação da individualidade 

“contribui para sua insegurança (do homem), a qual ele somente 
pode superar quando vê seu ‘eu grandioso’ refletido nas 
atenções das outras pessoas, ou ao ligar-se àqueles que irradiam 
celebridade, poder e carisma. Para o narcisista, o mundo é um 
espelho (…)” (LASCH, 1983, p. 30) 

 A personalidade narcisista, presa aos contornos nebulosos de sua auto-imagem, 

vê no mundo um gigantesco reflexo do “eu” carente de limites. Aparentemente livre de 

normas institucionais, conforma uma exaltação da individualidade que culmina no 

alargamento da insegurança, de acordo com Lasch. Parece-nos que a existência de uma 

imagem de beleza em Nova Cosmopolitan conversa com a leitura sugerida por Lasch 

nos anos 80. Isso ocorre sobretudo no que diz respeito à concepção de mundo como 

“espelho”, pois as imagens veiculadas pela Revista, cuja inspiração provém das formas 

físicas de celebridades – sobretudo modelos detentoras de pretígio83- configuram 

projeções de corpo e beleza socialmente amparadas. A produção e divulgação de uma 

imagem de beleza apoiada nos corpos de pessoas famosas aproxima-se do movimento 

que se dá nas sociedades e está configurado no anseio de se ver, de ser notado, de não 

estabelecer fronteiras entre o “eu” e o restante, o que, a partir da leitura de Lasch, 

remeteria aos desdobramentos da sociedade narcisista. Visto por esse prisma, as páginas 

da Revista proporcionariam uma espécie de ligação entre a leitora e a imagem 

                                                 

83 Trataremos do assunto no decorrer do texto. 
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socialmente celebrada de beleza, como se nas publicações fosse possível à leitora a 

indentificação do mundo com “um espelho”. Em Nova Cosmopolitan, no entanto, outro 

aspecto aparece: o suporte “científico” para a obtenção do corpo saudável (sinônimo, na 

Revista, do corpo “belo”, como tentaremos mostrar). Tal aspecto redimensiona essa 

“imagem do mundo”, que, agora, além de modelo celebrado de beleza amparado 

socialmente, está calçado também em discurso com fundo científico, construído, como 

veremos, por meio da congregação, em suas páginas, de dicas e sugestões avalizadas 

por profissionais e especialistas.  

1.1. A forma da beleza e o caminho para alcançá-la 

Trabalharemos com as publicações capazes de demonstrar tanto o conteúdo dessa 

imagem de beleza quanto os meios para alcançá-la. De acordo com o modelo 

privilegiado pela Revista, os artigos apresentam “dicas”, defendidas na publicação como 

inovadoras, de dietas, exercícios e tratamentos cosméticos com o suporte do discurso 

científico. O primeiro deles, “Como Emagrecer e Voltar ao Manequim 38”, de Shâmia 

Salem e Aline Dini, descreve os passos da dieta do suco de limão a partir de conselhos 

proferidos por uma série de especialistas: Theresa Cheung, apontada como especialista 

em saúde feminina e nutrição e autora do best seller A Dieta do Suco de Limão; a 

nutricionista Flávia Teixeira; o educador físico Paulo Gonçalves; a fisioterapeuta 

Juliana Teixeira; e os dermatologistas Jardis Volpe e Jorge Mariz. O título da 

publicação indica o objetivo a ela atrelado e seu público alvo. Aquele diz respeito ao 

emagrecimento e alcance do manequim considerado ideal (38), enquanto este estipula 

mulheres acima do peso como suas leitoras privilegiadas. A primeira citação oferece um 

elemento importante e presente no periódico, a preocupação com o tempo. A equação 

entre conquistas físicas e tempo necessário para alcançá-las é constante no setor “beleza 

e saúde”84, sobretudo nos artigos publicados entre primavera e verão, estações nas quais 

o corpo acaba mais exposto. Há pressa e quanto mais veloz a mudança, melhor.  

                                                 

84 Para tanto, podemos trazer o exemplo de outras publicações: “Como emagrecer a jato”, “Sem sinais do 
tempo”, “Você, mais magra!”, entre outras. 
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“Foi com o objetivo de diminuir o número que você veste em 
um mês que NOVA saiu à caça do que há de mais power em 
tratamento estético, dieta, ginástica e cosmético. Pode começar a 
procurar o telefone da costureira...Você vai precisar apertar seu 
guarda-roupa.”85 

Em seguida, estão os passos da aclamada dieta do suco de limão. O excerto é 

composto por termos de natureza biológica e descreve processos também biológicos, de 

forma a lidar com o corpo e com a dieta ao exemplo de fórmula calculável, como 

exploraremos mais abaixo. Tais trechos são representativos do esforço contido na 

Revista por exatificar o corpo e a relação entre este e a leitora. As ações ligadas ao 

corpo (alimentar-se, evacuar, exercitar-se) são quantificadas e conformam um plano 

esmiuçado no qual cada parte é responsável pelo alcance de um objetivo único, o 

emagrecimento. A absorção de nutrientes e minerais, citada abaixo, é importante na 

publicação porque ajuda no progresso da dieta, pois uma das responsáveis pela sensação 

de saciedade prejudicada pelo mau funcionamento do intestino e pela ingestão de 

alimentos de baixo valor nutricional. Os trechos exemplificam tanto as projeções 

exatificadas do corpo quanto o lugar privilegiado ocupado pela beleza em relação à 

saúde na Revista. 

 “Tome em jejum o suco de um limão diluído em 300 ml de 
água aquecida. A justificativa: a bebida estimularia a digestão e 
o funcionamento do intestino. ‘Ainda ajuda na absorção de ferro 
e cálcio’, diz a nutricionista Flávia Teixeira, do Espaço Stella 
Torreão, no Rio de Janeiro.” 
“Segundo a especialista em saúde feminina e nutrição Theresa 
Cheung, autora do livro A Dieta do Suco de Limão (Best Seller), 
a ideia é melhorar a digestão e, consequentemente, a absorção 
das substâncias boas e a eliminação das ruins.”86 

 “Veja as nove mentirinhas que podem boicotar a sua dieta” também elenca 

sugestões de beleza, especificamente por meio do desvendamento de nove “falsas 

verdades”.  O artigo gira em torno da tentativa de manter a leitora sob as regras da dieta. 

                                                 

85 Disponível em http://nova.abril.com.br/edicoes/456/beleza/como-emagrecer-voltar-manequim-
38.shtml?pagina1 – acesso em 15/01/2012. 
86 Disponível em  http://nova.abril.com.br/edicoes/456/beleza/como-emagrecer-voltar-manequim-
38.shtml?pagina1 – acesso em 15/01/2012 
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Tal como ocorre em “Como Emagrecer e Voltar ao Manequim 38”, as sugestões e, no 

caso, as contestações sobre a validade de dada afirmação são assinadas por especialistas. 

No caso do pão francês, quem bate o martelo é a nutricionista Camila Del Papa, como 

veremos a seguir.  

“2- O que engorda no pão é o miolo.  
A verdade: É tudo a mesma massa... A casca só fica durinha 
porque entra mais em contato com o calor do forno, concorda? 
No entanto, se tirar o miolo de um pão francês de 140 calorias 
vai economizar 70. Seguiu a matemática da leveza? Por isso, se 
estiver de dieta e não quiser abrir mão desse item tradicional 
do café da manhã, vale apelar para esse artifício, diz a 
nutricionista Camila Del Papa, do Spa Des Jardins, em São 
Paulo.”87 

Primeiramente, a publicação apresenta uma afirmação de caráter popular, 

disponibilizando em seguida aquilo que seria “a verdade”, sempre orientada por 

profissionais da área da saúde. A formação profissional de Camila Del Papa parece ser 

exposta com o propósito de garantir a veracidade das informações proferidas, algo que 

ocorre com os nove tópicos apresentados por meio de discurso de nutricionistas e 

médicos. 

Por sua vez, em “O Desafio do Biquíni de Nova”, escrito por Andréa Soares e 

Giuliana Cury, há a descrição do desafio de tornar três mulheres mais magras e com 

corpos mais modelados em uma, duas ou três semanas. Outros desafios similares são 

propostos pela Revista, porém o que será apresentado em seguida conta com uma 

formatação mais completa se comparado aos outros, pois traz imagens de todas as 

participantes, expõe os perfis individuais, as metas e os planos para o alcance do corpo 

desejado. O conteúdo apresentado por este artigo, por outro lado, não sofre alterações 

significativas se comparado com outras publicações do tipo “desafio”, já que a maior 

parte delas estipula um tempo curto para a mudança física (entre uma e seis semanas) e 

elabora planos baseados em dietas e atividades físicas.  

                                                 

87 Disponível em http://mdemulher.abril.com.br/dieta/reportagem/dietas/veja-mentirinhas-podem-
boicotar-sua-dieta-727665.shtml - acesso em 28/11/2013. 
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   Assim, “O Desafio do Biquíni de Nova” relata os processos vividos por três 

candidatas, Letícia, Larissa e Lígia, traçando o perfil de cada uma e as atitudes a serem 

tomadas para “ficar bem” no biquíni em pouco tempo. Com o intuito de aproximar e 

promover a identificação da leitora com os casos selecionados, há a apresentação dos 

distintos biotipos e a promoção de planos específicos de dieta, ginástica e tratamento 

estético que, assim como em “Como Emagrecer e Voltar ao Manequim 38”, são 

construídos e apoiados por profissionais da área da saúde. Letícia tem uma semana para 

mudar seu manequim: 

“´É possível, em tão pouco tempo, afinar e reduzir medidas?` 
´Siiim!` foi a resposta em uníssono da nutróloga Cristiane 
Coelho; do coordenador técnico da academia Bio Ritmo, Thiago 
Moretti; e de Patrícia Camacam, esteticista e cosmetóloga do 
Emagrecentro. Confira o que esse trio de experts preparou para 
ela.”88 

 O prazo de uma semana tem o suporte de diversos profissionais, destacados no 

trecho acima e nas demais passagens do artigo. O excerto abaixo trata de Lígia, com três 

semanas para a mudança. As orientações, ao exemplo de “Como Emagrecer e Voltar ao 

Manequim 38”, indicam não apenas o caráter biológico, mas também a exatidão 

prevista na relação com o corpo, mediada pela ingestão calculada de calorias e de 

alimentos aceleradores de funções físicas. 

“Além do cardápio saudável e equilibrado, de mil calorias, ela 
contou com chá-verde e chá-branco para dar uma acelerada no 
metabolismo.”89 

Os procedimentos necessários para a transformação são minuciosamente 

descritos e o resultado nos corpos de Letícia e Lígia parecem atender às expectativas das 

candidatas e da magazine.  

                                                 

88 Disponível em http://nova.abril.com.br/edicoes/433/saude/desafio-do-biquini.shtml?pagina2 – acesso 
em 15/01/2012 
89 Disponível em http://nova.abril.com.br/edicoes/433/saude/desafio-do-biquini.shtml?pagina8 – acesso 
em 15/01/2012 
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(imagem 1)90                                                                    (imagem 2)91 

Temos acima algumas das fotos ilustrativas do artigo: Letícia e Lígia no “antes e 

depois” de um curto período de dieta, tratamentos estéticos e exercícios físicos. Os 

pontos positivos promovidos pela comparação entre as imagens anteriores e posteriores 

à adoção das estretégias elaboradas pela Revista, destacam o emagrecimento e a perda 

de medidas corpóreas pelas candidatas. Mais magras, Letícia e Lígia exibem corpos 

mais próximos aos expostos pelas modelos nas imagens que trabalharemos mais abaixo 

(imagens 3 e 4). Ainda que a constituição física das candidatas (e de possíveis leitoras) 

não permita o alcance total das características do belo e desejado, a publicação estimula 

a realização de um esforço e trabalho das leitoras - realização de dietas alimentares com 

baixas calorias e diversas restrições, cumprimento de planos rígidos de atividades 

físicas e procedimentos estéticos - com o intuito de chegar quão perto seja possível da 

imagem de beleza amparada pelas “medidas ideais”.  

                                                 

90 Disponível em http://nova.abril.com.br/edicoes/433/saude/desafio-do-biquini.shtml?pagina2 – acesso 
em 15/01/2012. 
91 Disponível em http://nova.abril.com.br/edicoes/433/saude/desafio-do-biquini.shtml?pagina8 – acesso 
em 15/01/2012. 
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Um olhar atento às propostas encontradas em “Como Emagrecer e Voltar ao 

Manequim 38”, “Veja as nove mentirinhas que podem boicotar a sua dieta” e “O 

Desafio do Biquíni de Nova” revela que estas são respaldadas pelos saberes da Ciência, 

particularmente da Medicina, da Nutrição, da Educação Física e da Cosmetologia por 

meio de discurso proferido pelos representantes de tais Ciências. Ao exemplo dos 

artigos citados, grande parcela das publicações de “beleza e saúde”92 é amparada pelo 

discurso proveniente das Ciências Biológicas. A crença de que o discurso científico 

pode respaldar as sugestões contidas nas publicações remete-nos ao que Anthony 

Giddens chamara de sistemas abstratos. Em As Consequências da Modernidade (1991), 

o sociólogo adentra na questão dos sistemas abstratos a partir de elaborações sobre a 

confiança em sociedades modernas e pré-modernas. Ao tratar das relações de confiança 

em sociedades pré-modernas, Giddens destaca os “facework commitments” enquanto 

expressão do caráter geral das relações de confiança pautadas em identidades 

mutuamente conhecidas e características do período anterior a à modernidade, enquanto 

os “faceless commintments”93“dizem respeito ao desenvolvimento de fé em fichas 

simbólicas ou sistemas peritos, os quais, tomamos em conjunto, devo chamar de 

sistemas abstratos.” (GIDDENS, 1991, p.73) 

 Os sistemas abstratos – conjunto de sistemas peritos ou grupos creditados de 

conhecimento especializado sobre fatores determinados – inaugurariam na modernidade 

uma forma particular de confiança, orientada pela fé em fichas simbólicas, mas não 

apenas. Ainda que os sistemas abstratos não possuam agentes sob o peso da 

responsabilidade de sua produção, contam com representantes que a formam e a 

divulgam. 

“Nos pontos de acesso, os compromissos com rosto que põem 
atores leigos em relações de confiança, envolvem comumente 
exibições de confiabilidade e integridade manifestas, associadas 
a uma atitude de "aja-como-de-hábito", ou de auto-segurança. 
Embora todos estejam cônscios de que o verdadeiro repositório 

                                                 

92 Publicações provenientes da entrada “amor e sexo” também dispõem do amparo científico, usualmente 
proferido por representantes da Psicologia, Antropologia, Psicanálise e Psiquiatria. 
93 Uma tradução aproximada de facework commitments e faceless commintments seria, respectivamente, 
compromissos com rosto e compromissos sem rosto. 
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de confiança está no sistema abstrato, e não nos indivíduos que 
nos contextos específicos o "representam", os pontos de acesso 
trazem um lembrete de que pessoas de carne-e-osso (que são 
potencialmente falíveis) é que são seus operadores. Os 
compromissos com rosto tendem a ser imensamente 
dependentes do que pode ser chamado de posturados 
representantes ou operadores do sistema.” (GIDDENS, 1991, p. 
78) 

 Haveria, portanto, um duplo movimento nas relações modernas de confiança. O 

primeiro, e mais intenso, orientado pela fé nos sistemas abstratos. O segundo, gerado 

pela confiança nos representantes de semelhantes sistemas. Ambos indicariam, segundo 

Giddens, a coexistência de aspectos de “faceless commitments” e “facework 

commitments” 94. As reflexões de Giddens apontam que os sistemas peritos seriam 

diferentes conjuntos dententores de saber acreditado acessado por meio de 

representantes de carne-e-osso. Partindo das considerações do autor, consideramos que 

o tratamento dado ao corpo em Nova Cosmopolitan parte de representações proferidas 

por aquele que consideramos um grupo específico de sistemas peritos. Na qualidade de 

entidades produtoras de um saber, a Medicina, a Nutrição, a Cosmetologia e a Educação 

Física conformam um conjunto de sistemas peritos a partir dos quais são construídas as 

posturas presentes nas publicações sobre corpo e saúde da Revista. Com relação às 

especificidades do conjunto de sistemas peritos que oferece suporte à Revista, 

atentemos aos dizeres de David Le Breton. Segundo Le Breton, as representações sobre 

o corpo nas sociedades ocidentais seriam sustentadas  

“por un saber de especialistas, los unicos aptos para apreciar los 
criterios de lo verdadero a partir de un conjunto de reglas que 
pretenden una validez independiente de las culturas y de la 
historia. El saber biomédico es la representación oficial, en 
cierta medida, del cuerpo humano de hoy, es el que se ensaña en 
las universidades, el que se utiliza en los laboratorios de 
investigación, el fundamento de la medicina moderna…” (LE 
BRETON, 2002, p. 83) 

                                                 

94 Tal implicação ajuda a conformar, segundo Giddens, os movimentos de encaixe e desencaixe da 
modernidade. Ou seja, de continuidade e ruptura com relação à organizações sociais anteriores. 
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O saber biomédico, cujas marcas da filosofia cartesiana e experimentos 

anatômicos evidenciam-se, produz, segundo Le Breton, a representação oficial do corpo 

nas sociedades ocidentais. Seu discurso fundamenta (e alimenta) a Medicina moderna, 

mas também a Nutrição, a Cosmetologia, a Educação Física e outras áreas do 

conhecimento sobre o corpo. Os sistemas peritos utilizados na sessão “beleza e saúde” 

de Nova Cosmopolitan são sistemas produtores de conhecimento sobre o corpo 

informados pelo discurso biomédico. Por isso, consideraremos seu conjunto um 

exemplo daquilo que denominaremos, doravante, por sistemas biomédicos. Ou seja, 

trataremos por sistemas biomédicos os sistemas especialistas cuja produção estiver 

orientada pelo saber da biomedicina. Tais sistemas biomédicos originam boa parte das 

representações expostas na Revista por meio da fala de especialistas “com rosto”, isto é, 

de representantes de semelhantes sistemas identificados pelo nome e pela filiação ao 

saber sobre o qual discursarão. Vejamos a seguir o “Projeto Verão 2014” que 

exemplifica o uso, contido na maioria das publicações sobre corpo, do discurso 

proferido por representantes dos sistemas biomédicos. Podemos observar a identificação 

(pela revelação do nome próprio, do vínculo empregatício e da região onde trabalha) de 

Fernanda Furmankiewicz, agente filiada à Nutrição. Ao ganhar um “nome” na 

publicação, Fernanda Furmankiewicz é  transformada em ponto de acesso “com rosto” 

do sistema biomédico do qual faz parte. 

“A nutricionista Fernanda Furmankiewicz, da Companhia 
Athletica, em São Paulo, indica uma substituição que pode 
ajudá-la a enfrentar o calor sem medo de deixar a canga de lado. 
Troque os queijos amarelos por queijo branco, ricota, cottage e 
mussarela, requeijão e cream chesse em versões light.”95 

 Nesse sentido, o saber científico confere confiabilidade às propostas contidas 

nos artigos, pois estas são apoiadas pelos sistemas biomédicos enquanto entidade 

abstrata, a partir da voz de seus operadores e representantes que são, por sua vez, 

agentes de “carne-e-osso”. As publicações de Nova Cosmopolitan mobilizam os dois 

tipos de relação de confiança percebidos por Giddens, as relações de confiança “sem 

                                                 

95 Disponível em http://mdemulher.abril.com.br/dieta/fotos/dietas/projeto-verao-2014-faca-trocas-
inteligentes-se-livre-quilinhos-indesejados-757028.shtml#1 – acesso em 22/10/2013. 
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rosto”, encontradas na abstração própria aos sistemas peritos, e as relações de confiança 

“com rosto”, proporcionadas pela apresentação e identificação de agentes filiados ao 

que denominamos sistemas biomédicos.    

O respaldo de argumentos provenientes dos sistema biomédicos não é 

encontrado apenas quando da promoção de alguma sugestão à leitora, como na 

substituição do queijo amarelo pelo queijo branco, orientada pela nutricionista Fernanda 

Furmankiewicz. Sua produção, na verdade, responde pela composição da própria 

imagem de beleza projetada pela Revista, visto que tal imagem aparece nas publicações 

como afim com as determinações do discurso produzido por tais sistemas. É exatamente 

nesse sentido que saúde e beleza se tocam, de forma que o discurso sobre saúde é 

utilizado para sustentar o ideal de beleza. As concepções apresentadas enquanto 

provenientes de áreas de conhecimento sobre saúde amparam não apenas as 

características do ideal de corpo belo, mas também as estratégias para que a leitora 

alcance-o.  As sugestões observadas na Revista, como temos tentado mostrar, estão 

associadas ao que o periódico considera ser um corpo belo, dado que veiculam 

estratégias para que um certo tipo de beleza seja alcançado. O tipo de beleza projetado 

por Nova pode ser observado nas fotografias ilustrativas dos artigos “A dieta que vai te 

ajudar a entrar no biquíni” e “Como emagrecer e voltar ao manequim 38”. O uso de 

imagens como essas é recorrente tanto nas publicações de “beleza e saúde” quanto nas 

de “amor e sexo”. 

(imagem 3)96 

                                                 

96 Disponível em http://mdemulher.abril.com.br/revistas/nova/ - acesso em 21/11/0/2013. 
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(imagem4)
97 

 A primeira imagem, ao evidenciar partes do corpo da modelo fotografada, 

enfoca seu abdômen e o uso de biquíni em um cenário, tudo indica, praiano. Em relação 

harmônica com o título e conteúdo da publicação da qual faz parte - “A dieta que vai te 

ajudar a entrar no biquíni” – a imagem traz um corpo, sobretudo, magro. A inexistência 

do rosto reforça a atenção sobre o tronco, causando também uma certa estranheza98, 

talvez configurada na perda da identidade do corpo. Um corpo sem rosto apresenta-se 

como um corpo inabitado, vazio, recordando-nos aberrações monstruosas próprias aos 

contos de horror. Um corpo que não é pessoa perde parte de suas características 

humanas, tornando-se um híbrido. No contexto da Revista, a imagem de um corpo 

destituído de rosto parece ressoar que tal corpo poderia ser adquirido por qualquer um, 

no sentido de que as formas físicas consideradas belas seriam uma possibilidade para 

todas as leitoras da Revista. O rosto do qual carece a imagem poderia, então, ser o rosto 

de qualquer leitora. 

A imagem de “Como emagrecer e voltar ao manequim 38” apresenta uma 

modelo que, por ser vista como protótipo de um corpo magro em nossa sociedade, não 

traz maiores surpresas. As pernas longas e finas, assim como o abdômen livre de 

gorduras estão destacados. Dentes brancos, pele clara e cabelos longos e brilhosos 

                                                 

97 Foto de Gustavo Arrais. Disponível em http://nova.abril.com.br/edicoes/456/beleza/como-emagrecer-
voltar-manequim-38.shtml - acesso em 15/01/2012 
98 Em O Estranho, Sigmund Freud trabalha com a definição do que é percebido como estranho, 
concluindo tratar-se de algo que recorda uma determinada passagem localizada no limiar entre o 
conhecido e o desconhecido, entendido como experiência enclausurada no inconsciente. 
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também fazem parte do conteúdo. A boa forma por ela detida permite a expressão de 

alegria estampada em seu rosto. Ela está feliz ao colocar a calça, que se ajusta sem 

dificuldades em seu corpo magro, o que origina a sensação de satisfação na relação com 

seu corpo. A fotografia aponta para uma conexão entre satisfação e boa forma física, 

entendida como sinônimo de magreza.  

 Em ambas as imagens (3 e 4), percebemos uma forma de lidar com o corpo 

como algo que se “possui”, como um conjunto de formas físicas mais ou menos belas 

passível de ser detido. Na imagem 4, a modelo olha para seu abdômen, percebe o ajuste 

da calça e sorri ao visualizar que seu corpo veste o manequim 38, supomos pelo título 

da publicação, ou o manequim que lhe parece ideal. Na imagem 3, a proposição do 

corpo como elemento exterior é elevada ao máximo, pois a inexistência de um rosto 

origina a separação entre o corpo e a pessoa. Ainda que dialogue com a totalidade da 

pessoa, o corpo é um “outro”. A possibilidade de lidar com o corpo como algo exterior 

a si com o qual se estabelece relação mais ou menos íntima, fonte de maior ou menor 

alegria, é fruto de um processo histórico. A perda de espaço da transcendência cristã, 

em conjunto ao eco da filosofia cartesiana e das análises anatômicas do século XVII 

teriam permitido, segundo Le Breton (2002), a concretização de percepções 

mecanicistas acerca da matéria e o desenvolvimento do individualismo. O corpo, então, 

passou a ser tratado como uma posse, de forma que o homem moderno deixou de “ser” 

um corpo e passou a “ter” um corpo. Nas palavras de Le Breton: “El ascenso del 

individualismo occidental logrará, poco a poco, discernir, de manera dualista, entre el 

hombre y el cuerpo” (LE BRETON, 2002, p. 39).  

Tomada por essa perspectiva, a oposição historicamente construída entre o 

homem e seu corpo abre espaço para que os artigos de Nova Cosmopolitan o 

apresentem como algo possuído por modelos e pela leitora e, mais ainda, passível de 

melhorias. No periódico, o corpo é formulado de maneira a constituir uma fonte de 

satisfação ou frustração. Quanto maior o número de características similares à imagem 

de beleza concebida pela Revista, maior a satisfação provocada pelo corpo, apontam as 

publicações. Quanto menor a similariadade entre o corpo e o ideal de beleza, mais 

intensa a frustração. Com o intuito de aproximar a leitora do ideal de beleza projetado 
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em suas páginas e propiciar, portanto, alguma satisfação, a Revista elabora estratégias 

que lançam um olhar “biologizante” ao corpo. O trecho seguinte pertence ao artigo 

“Como conseguir o corpo das tops da Victoria’s Secret? O treinador delas ensina!” e 

exemplifica a postura adotada por Nova Cosmopolitan. Para possuir atributos físicos 

como os detidos pelas “angels”, modelos da grife Victoria’s Secret identificadas com a 

imagem de beleza da Revista, é sugerida a realização do mesmo treino físico adotado 

pelas modelos. Para tanto, o personal trainer Justin Gelband é consultado. 

 “Para ganharem o direito de portar as famosas asas das "angels" 
da grife americana, as modelos costumam se submeter a um 
treino superintensivo por dias seguidos. NOVA falou com Justin 
Gelband, o personal trainer delas, e pediu as dicas para que uma 
mulher comum consiga atributos físicos dignos das tops - ou, 
pelo menos, perto disso.”99 

 As características físicas consideradas mais belas em cada modelo são 

destacadas pela publicação. Em seguida, Justin Gelband relata os procedimentos 

necessários para que tais atributos sejam compartilhados pela leitora. A “angel” 

Candice Swanepoel é reconhecida pela tonificação muscular na região dos glúteos. Os 

treinos físicos criados por Gelband e experimentados pelas modelos são transmitidos 

enquanto sugestões às leitoras: 

“Dicas para ter o bumbum firme da Candice Swanepoel: 

Alterne os movimentos e os ângulos dos exercícios. O bumbum 
é constituído por três músculos, então é importante que você 
trabalhe todos eles, além de todas as partes da coxa. També, 
balançar a perna enquanto a exercita melhora a força e o aspecto 
do bumbum. Quando você balança a perna, ativa o pé, a 
panturrilha, a coxa e ativa o glúteo para ter força para aguentar a 
perna no ar.”100 

Podemos observar a partir dos artigos “Como conseguir o corpo das tops da 

Victoria’s Secret? O treinador delas ensina!”, “Como Emagrecer e Voltar ao Manequim 

                                                 

99 Disponível em http://mdemulher.abril.com.br/dieta/reportagem/atividade-fisica/aprenda-treinador-
modelos-victoria-s-secret-conseguir-corpo-deseja-760368.shtml - acesso em 22/11/2013. 
100 Disponível em http://mdemulher.abril.com.br/dieta/reportagem/atividade-fisica/aprenda-treinador-
modelos-victoria-s-secret-conseguir-corpo-deseja-760368.shtml - acesso em 22/11/2013. 
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38” e “O Desafio do Biquíni de Nova” que a Revista dirige um olhar “biologizante” e 

objetivado ao corpo, por meio da promoção de uma relação de causa e consequência 

que se pretende inequívoca entre a quantidade e qualidade dos alimentos (que 

determinam o ganho ou perda de peso), o número exato de exercícios físicos (para a 

diminuição de medidas), além de certos tratamentos estéticos para livrar o corpo de 

características indesejadas, como flacidez, celulite e manchas na pele, por exemplo101. O 

dono (no caso, a dona) do “corpo-máquina” é estimulado a torná-lo compatível com a 

imagem de beleza que preenche as páginas das publicações. 

O suporte dos sistemas biomédicos, como vimos, não é o único a sustentar tal 

imagem. Como anunciamos no início do capítulo, as formas físicas desfiladas por 

modelos internacionais compõem outro tipo de referência. As modelos de passarela e 

fotografia personificam as medidas consideradas ideais. Suas medidas corpóreas 

aparecem como o padrão a ser alcançado pela realização de planos de dietas e atividades 

físicas, configurando um esforço ao qual a leitora de Nova Cosmopolitan deverá se 

submeter – caso queira poder vestir as roupas da moda e sorrir ao fazê-lo, como a moça 

da imagem 4, ou ter músculos como os desfilados pelas “angels” de Victoria’s Secret. 

Presentes nas páginas ilustrativas dos artigos de “beleza e saúde” e de todas as sessões 

da Revista, elas, as modelos, estão não apenas nas fotografias, mas ocupam um lugar 

social de referência, recordando o padrão das medidas “certas”.  

(imagem 5)102 

                                                 

101 A imagem do corpo ideal não é composta apenas por magreza, ainda que essa seja sua principal 
característica. Há outras características secundárias, como rigidez muscular, hidratação dos cabelos e 
pele, clareza dos dentes, entre outras. Algumas foram citadas nas reflexões sobre a imagem 4. 
102 Disponível em http://mdemulher.abril.com.br/amor-sexo/reportagem/esquente-o-clima/cenas-livros-
eroticos-voce-reproduzir-vida-real-757292.shtml - acesso em 23/10/2013. 
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Notemos a cena representada na imagem 5, que abre “Cenas de livros eróticos 

para você reproduzir na vida real”, artigo da entrada “amor e sexo”. A modelo possui 

poucos traços físicos distintos daqueles presentes na imagem 4. Ambas as mulheres 

compartilham, além da posição horizontal na qual são fotografadas, pernas e braços 

longos e finos, cabelos compridos, tronco magro e músculos rijos, levemente 

demarcados. A seguir, Alessandra Ambrósio, modelo brasileira contratada pela 

Victoria’s Secret desde 2004. A Revista a mostra em um dos desfiles de lingerie da 

grife americana. Longilínea, exibe formas físicas parecidas com as apresentadas pelas 

demais imagens (3, 4 e 5), todavia, Ambrósio e as demais “angels”, graças ao prestígio 

e visibilidade conquistados no decorrer da carreira, alcançaram, diferentemente das 

modelos presentes nas imagens 3, 4 e 5, o título de celebridades. 

 (imagem 6)103 

O lugar social das modelos sob o status de celebridade é indicativo da 

importância detida pelo corpo e pela beleza nas sociedades ocidentais e, 

especificamente, na sociedade brasileira. A atenção dada ao corpo por mulheres e 

homens provindos das classes alta e média, os maiores consumidores da Revista Nova 

Cosmopolitan (de acordo com pesquisa realizada pela EGM – Estudos Marplan 

Consolidado em 2012), é observada por Miriam Goldenberg em diversas obras. 

Segundo Goldenberg, o corpo possui papel central na cultura e formação da 

identidade brasileira. Em Nu & Vestido (2002), a antropóloga atenta para a 

                                                 

103 Disponível em http://mdemulher.abril.com.br/dieta/reportagem/atividade-fisica/aprenda-treinador-
modelos-victoria-s-secret-conseguir-corpo-deseja-760368.shtml - acesso em 22/11/2013. 
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representação do corpo enquanto valor e meio de prestígio. Em artigo posterior, 

Goldenberg afirma:  

“Pode-se afirmar que o final do século XX e o início do século 
XXI serão lembrados como o momento em que o culto ao corpo 
se tornou uma verdadeira obsessão, transformando-se em um 
estilo de vida, pelo menos entre as mulheres das camadas 
médias urbanas. É fácil perceber que as mulheres de maior 
sucesso, nos dias de hoje, são as atrizes e as modelos. Antes 
desconhecidas ou desprestigiadas, as modelos adquiriram status 
de celebridade na última década e passaram a ter uma carreira 
invejada (e desejada) pelas adolescentes brasileiras.” 
(GOLDENBERG, 2005, p.2) 

As palavras da autora trazem elementos importantes para a compreensão do 

material aqui utilizado. Ainda que outros períodos tenham conhecido a importância do 

cuidado com a alimentação e o corpo, o contexto brasileiro do final do século XX e 

início do XXI são marcados pela obsessão, segundo Goldenberg, do culto ao corpo. O 

cuidado dá lugar ao culto, possibilitador da aquisição de status pelas detentoras de 

“corpos perfeitos”, cujo reconhecimento social advém da beleza que possuem. As 

modelos que preenchem as páginas de Nova Cosmopolitan são, elas próprias, exemplos 

de “corpos perfeitos” a oferecer suporte às medidas corpóreas defendidas pela Revista 

por conta da detenção de algo fundamental na construção de maneiras específicas de 

servir-se do corpo, o prestígio. Em As técnicas corporais (1974), Marcel Mauss destaca 

a imitação prestigiosa como meio para a construção cultural do corpo e suas práticas: a 

imitação de atos e comportamentos que parecem bem-sucedidos aos sentidos dos 

indivíduos. Sendo o corpo o “primeiro e o mais natural instrumento do homem” 

(MAUSS, 1974, p. 407) é preciso educá-lo, discipliná-lo por meio da observação e 

imitação de sujeitos de destaque. É possível perceber que o prestígio trabalhado por 

Mauss aparece na Revista na figura das modelos-celebridades. A educação do corpo 

proposta pelo periódico conta com o prestígio detido por elas, estímulo encorajador às 

leitoras.  

Nesse sentido, como temos observado, a imagem de beleza presente nas páginas 

de Nova Cosmopolitan conta com um duplo suporte, o dos sistemas biomédicos e o das 

modelos-celebridades. Quanto mais o discurso dos sistemas biomédicos confere 
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confiabilidade à imagem de beleza presente nas publicações da Revista, mais esta 

replica imagens que se aproximam da representação oficial do corpo nas sociedades 

ocidentais, aspecto que, como vimos, já havia sido explorado por Le Breton (2002). As 

medidas corpóreas das modelos, por sua vez, lhes oferece o suporte determinado pela 

detenção do prestígio. Sendo o prestígio uma das qualidades que irradiam das 

celebridades, trata-se de característica que ajuda a conformar projeções de beleza em 

uma sociedade marcada pelos desdobramentos do narcisismo, percebido por Lasch 

(1983) no final do último século. Como afirmamos no início do capítulo, a Revista seria 

um veículo possibilitador da conexão entre a leitora e uma imagem de beleza 

socialmente amparada e celebrada, mobilizada tanto pela exposição das formas físicas e 

dos planos de exercício de modelos socialmente reconhecidas por serem belas quanto 

pelo uso do discurso produzido por uma modalidade específica de sistemas abstratos 

que optamos, a partir das percepções de Giddens (1991) e Le Breton (2002), e da 

observação do conteúdo veiculado por Nova, designar por sistemas biomédicos. É 

possível reconhecer os contornos do ideal de beleza disposto em Nova Cosmopolitan 

em todas as entradas da Revista, especialmente a partir de um olhar atento ao conteúdo 

imagético, dado que corpos com estruturas semelhantes aos existentes nas fotografias de 

“beleza e saúde” são retratados por imagens presentes na totalidade do periódico. Na 

entrada “amor e sexo”, entretanto, a referência a esse ideal de beleza ultrapassa o uso de 

fotografias e atinge o coração de questões sobre relacionamentos amorosos, 

especialmente no que toca o tema “infidelidade”. Beleza e infidelidade são conectadas a 

partir de perspectivas que apontam o papel do corpo (belo) na manutenção do 

relacionamento íntimo. 

1.2 – Beleza e Infidelidade 

Como afirmamos, ponderar que fotografias contendo modelos ilustram todas as 

sessões de Nova Cosmopolitan não é suficiente para demonstrar o peso que a imagem 

de beleza dispõe. Propomos, então, a elaboração de reflexões sobre as implicações entre 

beleza e infidelidade, principal chave presente nas publicações, com o intuito de 

possibilitar o vislumbre não apenas do peso do ideal de beleza promovido por Nova, 

como também a visão da Revista sobre relacionamentos amorosos. 
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A entrada “amor e sexo” do website de Nova Cosmopolitan dedica, desde 2012, 

uma sessão ao tema da “traição”, título do link composto por cerca de 50 publicações 

sobre infidelidade entre indivíduos envolvidos em relações amorosas estáveis. Se 

considerarmos o número total de publicações de “amor e sexo”, que gira em torno de 

300, cerca de 1/6 do total de artigos disponibilizados pela entrada citada debruça-se 

exclusivamente sobre a infidelidade. Os formatos das publicações variam entre 

depoimentos, entrevistas, artigos e resultados de pesquisas104. Tais depoimentos e 

entrevistas, sabemos, dão voz, na maior parte dos casos, às leitoras de Nova. As 

características das amostras das pesquisas usadas por tal sessão, por outro lado, são 

raramente divulgadas. 

As publicações trabalham com a infidelidade como uma ameaça à estabilidade 

do relacionamento amoroso que, para ser evitada ou superada, exige reflexão e 

dedicação da leitora105. Os artigos indicam a necessidade de cuidar de si e do 

relacionamento íntimo - por meio do cuidado com o corpo e da vigilância para com as 

atitudes do parceiro - para evitar que o sofrimento vinculado aos comportamentos infiéis 

seja experienciado. Diante do apresentado, iniciaremos nossa análise com o artigo 

“Pega a Ladra de Namorado”, da sessão “amor e sexo”, composto pela apresentação de 

cinco depoimentos de mulheres acometidas pela infidelidade de seus parceiros. Os cinco 

casos relatados têm em comum o fato de que a infidelidade tenha ocorrido entre o 

parceiro e mulheres que, inicialmente, não levantaram suspeitas sobre suas reais 

intenções, pois gozavam de relações de proximidade, em alguns casos conduzidas por 

laços familiares, com as esposas ou namoradas traídas. 

 “Alina foi passada para trás pela amiga da irmã; já Solange 
perdeu o chão quando soube que o namorado transava com a 

                                                 

104 A maior parte dessas pesquisas tem caráter quantitativo e é realizada por Nova Cosmopolitan ou pelo 
Grupo Abril, ainda que outras fontes sejam trabalhadas pelas publicações. Seu uso é frequente na 
composição da Revista. 
105 As publicações são prioritariamente dirigidas ao público feminino e sublinham a dedicação necessária 
à mulher para evitar a infidelidade. Porém, quando dão voz aos homens, evidenciam a fidelidade como 
resultado de um trabalho também realizado por eles. Ou seja, o peso maior recai sobre os ombros 
femininos, mas não exclusivamente sobre eles. A diferença é que tanto o esforço feminino quanto o 
masculino são orientados na tentativa de evitar a infidelidade masculina.  
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chefe. Conheça a história de cinco leitoras que foram trocadas 
por mulheres que imaginavam não proporcionar risco algum.”106 

 Primeiramente, os casos de infidelidade são apresentados. A publicação 

evidencia o posicionamento da Revista, que encara a infidelidade ao exemplo de fonte 

de sofrimento e humilhação. O depoimento oferecido por Alina destaca o choque e a 

dor provocados pelo ato infiel, sensação e sentimento agravados pelo envolvimento de 

Érica, apresentada em trechos anteriores como amiga de sua irmã.  

 “No dia seguinte, quando nos encontramos, ele estava estranho. 
Assim que perguntei como tinha sido a festa, começou a chorar. 
Acabou confessando que passou o tempo todo com a Érica e que 
havia pintado um clima entre eles. Os dois se trancaram num 
dos banheiros do salão de festas e transaram ali mesmo. Fiquei 
em estado de choque. Nunca me senti tão humilhada na vida.”107 

 O cenário composto pelo magazine é o que sublinha o risco ininterrupto. No 

depoimento de Alina, por exemplo, a junção entre dois elementos, a participação de 

uma pessoa próxima no ato considerado desleal e o local improvável de sua 

consumação - uma festa de casamento cujos convidados incluiam amigos e familiares – 

ajuda a promover a ideia de que o risco está por toda parte. Nesse sentido, cria-se uma 

atmosfera nas publicações da entrada “traição” definida pela desconfiança generalizada, 

observada nas sugestões voltadas à necessidade do exame contínuo das situações e 

pessoas com quem a leitora tem contato. A possibilidade de sofrimento pelo engano 

toma conta da maior parte dos artigos sobre o tema. 

 Vejamos a fotografia ilustrativa de “Pega a Ladra de Namorado”: 

                                                 

106 Retirado de http://nova.abril.com.br/edicoes/435/amor_sexo/pega-ladra-de-namorado.shtml - acesso 
em 29/05/2012. 
107 Retirado de http://nova.abril.com.br/edicoes/435/amor_sexo/pega-ladra-de-namorado.shtml?pagina2 – 
acesso em 29/05/2012. 
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(imagem 7)108 

  

A lascívia própria à fotografia (imagme 7) advém de múltiplos componentes. 

Primeiramente, o cenário. A combinação das cores vermelha, azul e dourada 

distribuidas entre uma parede, seus adornos e um sofá, em conjunto ao tecido acetinado 

do estofado, rememoram signos de ambientes noturnos. As posturas, maquiagem e 

roupas dos três personagens também engendram alguma sensualidade e um quê de 

desconforto. Encontram-se encostados no sofá duas mulheres e um homem, com maior 

exatidão, um homem entre duas mulheres. Mais próxima da câmera, a primeira mulher 

apoia um dos braços no encosto, promovendo contato entre seu pulso e o antebraço do 

rapaz. Seu olhar aponta para o desconhecido, inacessível ao alcance das lentes; sua face 

oferece expressão que varia entre a reflexão e a preocupação. A segunda mulher, loira e 

um pouco mais afastada, posiciona-se de lado, imediatamente atrás do homem, 

levemente debruçada sobre ele. Diferentemente da primeira, seu olhar tem direção certa: 

a outra. Os lábios entreabertos, acompanhados pelo decote do vestido e as sobrancelhas 

arqueadas compõem uma imagem voluptuosa. Entre as duas está o homem, com uma 

das mãos nas costas da primeira mulher, olhando para a câmera.  

A primeira mulher parece preocupada com algo que, ainda que percebido, foge 

de seu conhecimento pleno. Sua posição diante do rapaz e os toques mútuos sugerem 

que ela tenha alguma relação íntima oficializada com ele, ao passo que a segunda 

mulher, por estar atrás do homem, surge como ameaça, que ainda que desconhecida, 

faz-se sentir, gerando o desconforto estampado no rosto da primeira moça. Tal ameaça 
                                                 

108Disponível em http://nova.abril.com.br/edicoes/435/amor_sexo/pega-ladra-de-namorado.shtml?pagina1 
– acesso em 29/05/2012 
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advém do interesse que ambas demonstram pelo rapaz. Se a primeira mulher 

desconhece a segunda, o mesmo não ocorre com esta, como indica o direcionamento de 

seu olhar. A fotografia dialoga com o texto da publicação ao oferecer uma imagem 

caracterizada pelo desconforto associado ao risco da infidelidade. 

 A partir da ilustração de “Pega a Ladra de Namorado” e de trechos 

disponibilizados por diversas publicações, afirmamos que o cotidiano dos 

relacionamentos íntimos emerge nas páginas da Revista como um lugar perigoso, 

sinônimo de desconfiança e inquietação, indicando uma manifestação pontual da 

insegurança. A insegurança emerge do depoimento de Alina e tantas leitoras de Nova, 

aparecendo também em fotografias e sugestões. Conquanto os artigos procurem 

controlar aquelas que são acreditadas enquanto as causas de semelhante sensação, 

acabam por reforçá-la. Ou seja, ainda que as publicações busquem afastar as ações 

apontadas como fontes de insegurança, no caso especificamente as ações infiéis, não 

problematizam a insegurança em si e fomentam os medos que a envolvem. Ao oferecer 

“táticas” que afastem atos desleais, reiteram a permanência de um contexto baseado no 

desconforto e na dúvida. É como se a dúvida fosse uma necessidade, dado que é 

apresentada como o primeiro passo para que a leitora evite a traição, visto que é a única 

capaz de despertar a vigilância para com as atitudes do parceiro e de (potenciais falsas) 

amigas. Uma mulher que não duvida é uma mulher desatenta e, consequentemente, 

facilmente sujeita ao engano, apontam os artigos.  

Acerca do lugar da insegurança na modernidade e de sua expressão particular 

nos relacionamentos amorosos, Zigmunt Bauman dedica diversas obras. Dentre elas, O 

mal-estar da pós-modernidade (1999) atenta para a transição entre modernidade sólida 

e o que Bauman iria posteriormente denominar modernidade líquida. Em um diálogo 

com a obra freudiana O mal-estar na civilização (2002), o autor trata do mal-estar pós-

moderno, afirmando “(…) os homens e as mulheres pós-modernos trocaram um 

quinhão de suas possibilidades de segurança por um quinhão de 

felicidade.”(BAUMAN, 1998, p. 10)  
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Se o mal-estar discutido por Sigmund Freud era fruto do excesso de segurança 

frente à liberdade, o mal-estar trabalhado por Bauman advém do excesso de liberdade 

frente à segurança. O desequilíbrio entre liberdade e segurança é descrito por aquele 

como: “O homem civilizado trocou uma parcela de suas possibilidades de felicidade por 

uma parcela de segurança.” ( FREUD, 2002, p. 72). 

 Enquanto Freud identifica o mal-estar moderno com a perda de liberdade 

conquistada em nome do ganho de segurança, Bauman afirma que, na pós-modernidade, 

a segurança teria dado lugar à liberdade, gerando o mal-estar pós-moderno. A falta de 

segurança nas sociedades pós-modernas é observada, entre outros, no caso específico da 

liberdade sexual. Sobre isso, Bauman atenta: 

“O sexo, livre das consequências reprodutivas e das ligações 
amorosas obstinadas e prolongadas, pode ser incluído na 
estrutura de um episódio: não deixará sulcos profundos na face a 
todo momento rearrumada, que assim fica assegurada contra 
limitações à sua liberdade.” (BAUMAN, 2008, p. 290) 

 Livre das obrigações observadas em períodos anteriores à 2ª Revolução Sexual – 

datada da segunda metade do século XX – o sexo faria, segundo o sociólogo, parte de 

processo contrário à supressão das liberdades individuais. Repetindo as implicações 

citadas em O Mal-Estar da Pós-Modernidade, a troca de segurança (representada pelas 

amarras entre sexo e reprodução ou sexo e relações amorosas) por liberdade sexual seria 

um dos geradores do mal-estar contemporâneo. Percebemos que o mal-estar trabalhado 

por Bauman aparece na Revista na forma do desconforto produzido pela atmosfera de 

risco. A libertação do sexo das amarras que o cercavam produz a sensação de 

insegurança conectada à contínua possibilidade de vivenciar a infidelidade, pois a 

passagem entre regras de caráter fixo e o que poderíamos designar como um estatuto 

menos rígido referente ao sexo e a sua prática, permite que relações sexuais sejam 

consumadas sem grandes empecilhos. Com isso queremos dizer que, sem lugares 

geográficos e sociais próprios às manifestações mais diretas da energia sexual, papel 

desempenhado pela casa familiar e pelo bordel em momentos anteriores, o sexo 

encontra-se presente em diversas estâncias como uma possibilidade viva, o que 

explicaria as abordagens propostas por Nova, nas quais a relação sexual emerge como 
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uma possibilidade sempre presente. Ela pode ocorrer no banheiro de uma festa de 

casamento com a amiga da cunhada, por exemplo. Com o intuito de controlar um sexo 

apresentado como mais livre, as publicações promovem sugestões para impedir que a 

leitora seja acometida pela infidelidade. Sendo esta uma fonte de sofrimento, como 

indicam as publicações, a tentativa de evitá-la significa a possibilidade de escapar da 

dor. Nesse sentido, a Revista trabalha com a liberação sexual a partir de duas vias, uma 

que prevê a maximização dos prazeres sexuais femininos109, e outra que procura afastar 

as dores geradas pela limitação das restrições ao sexo. Duas faces da mesma questão são 

apresentadas enquanto elementos independentes, visto que a partir das proposições da 

Revista, é como se fosse possível à leitora aproveitar o melhor da liberação sexual – o 

orgasmo – e descartar o pior – a infidelidade. Retomemos o artigo “Pega a Ladra de 

Namorado”, cuja segunda parte, após a apresentação dos depoimentos, é dedicada à 

elaboração de sugestões que prometem evitar a traição do parceiro e, portanto, afastar os 

espectros do sexo mais livre. Aqui, o afastamento das ações infiéis é respaldada pelo 

encontro entre desejo e beleza, como veremos adiante. 

“Revele-se na cama 
Mulheres com autoconfiança não ficam com frescura na hora de 
tirar a roupa. Sabem que não há gordurinha que desencoraje um 
homem quando a parceira mostra que está louca de desejo. 

  Mantenha-se bem 
É muito comum a gente não se preocupar tanto com a aparência 
quando está namorando. Mas, se você não quer que seu 
namorado ache a grama do vizinho mais bonita, cuide-se por 
dentro e por fora. Sem neura, é claro.”110 

  Neste trecho, a compatibilidade com a imagem de beleza promovida por Nova 

Cosmopolitan aparece como uma das responsáveis pelo afastamento da infidelidade. O 

texto que à primeira vista pode parecer trazer informações contraditórias, fornece, na 

verdade, informações complementares. O cuidado com o corpo é necessário, porém as 

gordurinhas, encaradas como elemento negativo, não devem devastar a autoconfiança 

feminina. As sugestões de beleza vistas acima parecem encontrar aqui o seu encaixe, 

                                                 

109 Tema explorado no capítulo “Sedução Feminina” desta dissertação. 
110 Retira do de http://nova.abril.com.br/edicoes/435/amor_sexo/pega-ladra-de-namorado.shtml?pagina7 – 
acesso em 29/05/2012. 
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pois é preciso cuidar do corpo, é preciso perseverar na tentativa de chegar ao ideal físico 

se a leitora quiser manter o parceiro. Todavia, como podemos notar mediante a leitura 

do periódico, as que estão no meio do caminho não deveriam se sentir desmotivadas, 

pois as sugestões da Revista também são dirigidas no sentido de evitar o incômodo de 

despir-se diante do parceiro, valorizando o prazer que pode ser obtido justamente da 

revelação de um corpo que, visto até agora como gorduras e formas, pode também ser 

visto como superfície por onde desliza e se manifesta o desejo. A expressão “sem 

neura” parece expressar um certo nível de relaxamento necessário para lidar com o ideal 

de beleza apresentado pelo periódico.  

 A seguinte passagem de “Traição: não deixe acontecer com você” elucida a 

relação entre corpo e infidelidade na Revista. O descuido com a aparência abre espaço 

para a infidelidade e reponsabiliza a inadvertência feminina pela traição do parceiro. O 

seguinte trecho é parte dos itens que retirariam a mulher da posição de “vítima”, 

colocando-a na de “cúmplice”111. 

“Você não é  100% vítima se… 
- parou de cuidar da sua aparência, mostrando que não se 
importa em agradá-lo.”112 
 

O cuidado com o corpo, como temos tentado mostrar, é apontado como uma das 

chaves para a manutenção de algo essencial, o desejo do parceiro. Por esta chave de 

leitura é possível perceber como as publicações conectam corpo e infidelidade a partir 

de uma lógica na qual a aproximação com a imagem de beleza projetada por Nova 

significa a garantia da atenção e, mais, do desejo do namorado ou marido. Em “Ele me 

trocou, mas dei a volta por cima”, a autora do depoimento diz ser o descuido com a 

aparência a causa da infidelidade do namorado. A incompatibilidade de seu corpo com 

as medidas “ideais” coincide com o desvio da imagem de beleza socialmente celebrada, 

e é apontado como fator que pôde despertar o desejo do seu parceiro por outra mulher. 

                                                 

111 Os termos “vítima” e “cúmplice” são usados pelo artigo. 
112 Disponível em http://mdemulher.abril.com.br/amor-sexo/reportagem/traicao/traicao-nao-deixe-
acontecer-voce-528798.shtml?slide_count=1#scroll – acesso em 03/10/2013. 
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O texto relata de forma linear desde o início do namoro até o término motivado pela 

traição. Vejamos um excerto do depoimento anônimo.  

“Sem perceber, fui descuidando da minha aparência e engordei 
4 kg no último ano do namoro.”113 

 Após apontar o ganho de quatro quilos como uma das causas da infidelidade, 

Juliana (nome fictício) conta como Felipe terminou o relacionamento e como ela 

descobriu a infidelidade. 

“Depois de quase três anos de namoro, motivei o Felipe a passar 
o Natal com parentes em Ubatuba. Como ele sempre ficava 
triste nessa época do ano, recomendei a viagem para relaxar. 
Durante duas semanas cuidei da papelaria sozinha e, de quebra, 
ainda passei duas vezes por dia na casa do Felipe pra dar comida 
aos 16 cachorros dele. Nunca esperei tamanha ingratidão. O 
Felipe voltou da praia tão estranho que alegou cansaço para não 
me visitar. Levei o fora uma semana antes do meu aniversário.  
Na véspera do meu aniversário decidi pegar no batente com 
esperanças de reconciliação. Pra minha surpresa, encontrei um 
e-mail do Felipe à prima de Ubatuba em que ele dizia que o 
motel onde eles tinham ido da última vez não era bom.  
Minha reação foi jogar uma escada de alumínio em cima do 
Felipe.”114  

 O desapontamento despertado pela separação dá lugar à raiva provocada pela 

descoberta da traição com uma prima, uma vez mais (como no artigo “Pega a Ladra de 

Namorado”), uma pessoa longe de suspeitas em uma viagem que a própria Juliana 

incentivou, elementos que, no interior do discurso, agravam a sordidez do 

comportamento de Felipe. Interessa-nos sobretudo demonstrar a relação construída pela 

autora do depoimento entre seu corpo e a traição do parceiro. Descuidar-se do corpo e 

estar acima do peso não justificam a infidelidade, mas explicam-na. Não ter formas 

físicas condizentes com o ideal de beleza socialmente amparado e projetado pela 

Revista é a causa encontrada por Juliana para explicar a manifestação do desejo de 

                                                 

113 Disponível em http://mdemulher.abril.com.br/amor-sexo/reportagem/traicao/ele-me-trocou-dei-volta-
cima-396456.shtml - acesso em 24/10/2013. 
114 Disponível em http://mdemulher.abril.com.br/amor-sexo/reportagem/traicao/ele-me-trocou-dei-volta-
cima-396456.shtml - acesso em 24/10/2013. 
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Felipe por outra mulher. Após o período de sofrimento relativo à percepção da 

infidelidade, a autora do depoimento diz ter decidido cuidar de si, ou seja, de seu corpo 

e interesses. No trecho abaixo, observamos o sentido oferecido por Jualiana ao 

emagracimento e a conexão entre este e a conquista de um novo namorado. 

“Solteira, passei a investir em mim. Me matriculei na academia, 
no piano e no italiano. Sete quilos mais magra, coloquei um 
piercing no umbigo para comemorar a volta por cima. Meu 
próximo namoro vai ser com um cara inteligente e educado.”  

 Assim como o corpo que não coincide com as formas ideais de beleza é 

apresentado como algo não atraente, incapaz de manter o desejo do parceiro, o discurso 

de Juliana relata também que o corpo afim com tais ideais pode abrir espaço para a 

vivência de um novo relacionamento amoroso, por ser apto à atrair o interesse de outros 

rapazes. Percebemos ainda uma relação entre magreza e “qualidade” do rapaz 

conquistado. Com isso queremos dizer que, por estar mais magra, a autora aponta a 

possibilidade de encontrar alguém com características consideradas superiores em 

relação àquelas de seu antigo namorado, concentrando-as na expressão “um cara 

inteligente e educado”. Como se mulheres com melhores atributos físicos estivessem 

acompanhadas por homens com qualidades superiores, ainda que as qualidades 

masculinas sejam de natureza distinta das qualidades femininas. Como afirma Juliana, 

quando estava acima do peso tinha como parceiro Felipe, que além de depreciar os 

estudos e ser pobre, demonstrou ser pérfido quando a traiu. Por fim, durante o 

depoimento, “dar a volta por cima” (parte do título da publicação), ou seja, superar as 

dificuldades oriundas da infidelidade, e o emagrecimento da autora confundem-se: mais 

magra, Juliana comemora seu novo corpo como se comemorasse uma nova vida. O 

corpo é, então, não apenas no caso exemplar de Juliana, mas também em outros relatos 

e artigos mobilizados por Nova Cosmopolitan, um símbolo chave, indicado pela 

capacidade de  movimentar a vida das leitoras. A história do relacionamento de Juliana 

é contada a partir da relação da autora com seu corpo e das mudanças imprimidas nele; 

o emagrecimento é o fio condutor de um relato que abarca cerca de cinco anos. Outros 

artigos de Nova também dirigem ao corpo importância singular ao projetar em suas 

páginas formas físicas, sobretudo magras, mediante sugestões de dietas alimentares, 
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exercícios físicos e cosméticos que, acreditamos, pretendem ocupar a experiência 

cotidiana da leitora. Seguir as estratégias da Revista para alcançar o ideal de beleza 

encontrado nas publicações exigiria, nos termos propostos pelo periódico, dedicação de 

leitoras dispostas, de forma a tornar o cuidado com o corpo uma finalidade em si. 

  Nesse sentido, a leitura cuidadosa de publicações provenientes da entrada 

“beleza e saúde” e “amor e sexo” permitem-nos observar um dos motivos apontados 

pela Revista enquanto prioritário na necessidade de manter o corpo belo, dado na 

elaboração de uma relação de causa na qual a beleza propicia tanto a manutenção da 

relação amorosa quanto a conquista de novas relações por meio da movimentação do 

desejo do outro. A beleza é apontada como elemento capaz de manter o vínculo 

amoroso e, assim, evitar a infidelidade, além de poder despertar o desejo ou amor de 

alguém, impulsionando o início de novas relações. A valorização da beleza, por outro 

lado, ultrapassa objetivos específicos por estar ligada a um aspecto que temos tentado 

trabalhar desde o início do capítulo, a existência nas sociedades contemporâneas - 

entendidas por nós enquanto palco dos desdobramentos do narcisismo observado por 

Lasch (1983) - da projeção de uma imagem de beleza socialmente celebrada que, na 

Revista, encontra o suporte dos sistemas biomédicos e das modelos-celebridades.  

Percebemos a centralidade da beleza (entendida como conjunto de atributos 

físicos) nas concepções de Nova sobre o amor e desejo, porém esta é apenas uma das 

relações, conquanto seja a mais pronunciada, entre o corpo e um outro elemento. O 

corpo tal como aparece nas publicações é um fim em si mesmo que vai ao encontro da 

percepção de que “o mundo é um espelho”, afirmada por Lasch em A Cultura do 

Narcisismo. Se o mundo é o espelho do narcisista, o corpo é o instrumento pelo qual 

este se mostra. Ou seja, ainda que possa proporcionar facilidades no que toca a 

conquista do amor, a questão do corpo em Nova ultrapassa possíveis conexões com o 

amor e desejo, pois o corpo belo oferece sustentação a si próprio. Em artigo para a 

Folha de São Paulo, a psicanalista Maria Rita Khel trata exatamente do crescimento de 

uma cultura de cuidado com o corpo a partir de um prisma orientado pelas teorias sobre 

narcisismo. As palavras da autora consideram o investimento libidinal no corpo 

mediante o que Kehl denomina “indústria da forma”.  
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“O corpo-imagem que você apresenta ao espelho da sociedade 
vai  determinar sua felicidade por constituir o objeto 
privilegiado do seu amor próprio: a tão propalada auto-estima, a 
que se reduziram todas as questões subjetivas na cultura do 
narcisismo. Nesses termos, o corpo é ao mesmo tempo o 
principal objeto de investimento do amor narcísico e a imagem 
oferecida aos outros - promovida, nas últimas décadas, ao mais 
fiel indicador da verdade do sujeito, da qual depende a aceitação 
e a inclusão social. O corpo é um escravo que devemos 
submeter à rigorosa disciplina da indústria da forma 
(enganosamente chamada de indústria da saúde) e um senhor ao 
qual sacrificamos nosso tempo, nossos prazeres, nossos 
investimentos e o que sobra de nossas suadas economias.” 
(KEHL, 2002)  
 

 Segundo a autora, o corpo constitui o objeto privilegiado de investimento do 

amor narcísico, constituindo também a imagem do sujeito por excelência oferecida à 

sociedade. Ao tomar as considerações de Kehl acerca do lugar ocupado pelo corpo no 

Brasil contemporâneo, ponderamos que, fazendo uso da confiabilidade proporcionada 

pelos sistemas biomédicos, a projeção de beleza da Revista sustenta um ideal fechado 

em si. Mostrar-se por meio do corpo, acreditamos, é uma forma de se colocar em 

sociedade extremamente valorizada na contemporaneidade. Corpos bonitos garantem às 

modelos o status de celebridade que, em última instância, significa ser conhecida, 

reconhecida. Ao partilhar do ideal de visibilidade, as celebridades são apresentadas 

pelas publicações como mulheres que fizeram de seus corpos algo digno de ser visto por 

meio da detenção da beleza, produzida por características genéticas e principalmente 

pelo esforço diário (com alimentação e práticas físicas), como apontam artigos 

anteriormente discutidos, como o “Como conseguir o corpo das tops da Victoria’s 

Secret? O treinador delas ensina!”. A apresentação de modelos-celebridades enquanto 

exemplo crucial dado às leitoras, sublinha o posicionamento da Revista: apresentar-se 

ao mundo através do corpo exige que esse disponha de beleza e, nesse sentido, as 

publicações não apenas reforçam as formas socialmente celebradas do corpo belo, 

oferecendo também estratégias para que a leitora possa possuí-las. A beleza pode 

determinar a qualidade do sujeito que tem a existência social conjulgada à visibilidade 

atraída por seu corpo, instrumento de primeira ordem. Ser bonito importa na medida em 

que a beleza fala sobre o sujeito que a mostra.   



107 

 

2. Cuerpo 10 

Cosmopolitan España também dedica uma sessão específica para os artigos 

sobre beleza e saúde, - “belleza y salud” - além de contar com outras duas sessões a 

compor as elaborações deste periódico sobre o corpo, “Moda” e “Body love”. 

Diferentemente da organização adotada por Nova Cosmopolitan, a Revista espanhola 

não dedica um sublink especializado no cuidado com a saúde. As publicações sobre tal 

temática dividem espaço com aquelas sobre beleza e, ainda que haja artigos voltados 

exclusivamente à saúde, o que existe na maior parte das publicações é a imbricação de 

elaborações provenientes de ambos os temas, saúde e beleza. Deter-nos-emos nos 

conteúdos dispostos nas entradas “belleza y salud” e “body love”, pois conformam o 

olhar de Cosmopolitan España com relação ao corpo, além de disponibilizarem 

publicações com temas e abordagens próximos. Ambas as entradas são fundadas na 

discussão de dietas e nutrição, relação entre corpo e mente e prática de atividades 

esportivas, com a diferença de que “belleza y salud” oferece um leque maior de 

assuntos, incorporando cuidados com maquiagem e cabelos. Nesse sentido, diversas 

listagens de penteados e cortes da moda, assim como de produtos e marcas de 

maquiagem são dispostas na página virtual.  

A construção da imagem de beleza proposta por Cosmopolitan España é 

promovida, no interior das publicações, por meio da expressão “cuerpo 10”. Como 

veremos no decorrer deste capítulo, o “cuerpo 10” é identificado com o corpo em 

forma, bonito, saudável, jovem e vigoroso. Tornar as qualidades deste corpo alcançáveis 

às leitoras converte-se em motor determinante no discurso da Revista. Antes, porém, de 

compreendermos as maneiras elencadas para a posse das carecterísticas de beleza, 

atentemos à forma física associada à expressão “cuerpo 10”. Para tanto, a publicação 

“Consigue un cuerpo 10” é significativa, pois constrói, por meio de texto escrito e 

fotografias, a imagem de beleza disseminada nas páginas de Cosmopolitan España. Nos 

termos propostos por Gonzalo Abril, buscaremos, assim como na investigação da versão 

brasileira, a realização de uma análise capaz de perceber as conexões verbovisuais 

presentes nas formulações do periódico. Dado que, ao apostarem na conjugação da 

imagem e do texto, conforme pontua o autor, “propiciaron una profunda 
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interpenetración y mutua traducción de los códigos visuales y los códigos linguísticos y 

favorecieron la contaminación entre los elementos icónicos y los del discurso escrito.” 

(ABRIL, 2008, p.100). Antentaremos, nesse sentido, à mútua penetração dos códigos 

visuais e linguísticos presentes nas publicações de Cosmopolitan España a partir da 

análise de imagens e textos vinculados pela Revista. 

Vejamos, então, a introdução do artigo “Consigue un cuerpo 10”. No início do 

texto, exercícios físicos são considerados fundamentais para 

“mantener un cuerpo 10 (grifo do original).  Mejoramos 
nuestra tolerancia al esfuerzo, quemamos calorías y 
movilizamos diferentes sistemas necesarios para el adecuado 
funcionamiento corporal. Además hacer ejercicio de forma 
habitual ayuda a  acelerar nuestro metabolismo basal, 
consiguiendo al final del día que nuestro organismo funcione 
‘quemando’ más calorías y, por tanto, ayuda tanto a reducir el 
peso de forma sencilla como a mantener el peso ideal.” 115 

O exercício físico desfruta de sublinhada importância por promover o tipo de 

corpo construído pela Revista: um corpo em bom funcionamento, com funções 

corporais cujo desempenho satisfatório seja capaz de proporcionar a redução do peso ou 

a manutenção do peso ideal. A prática de atividades físicas regulares permite o 

adequado funcionamento corporal, a queima de calorias e o aumento da tolerância ao 

esforço, características afins com as medidas corpóreas divulgadas pelas publicações - 

nesse sentido, exploraremos abaixo as imagens 5 e 6, nas quais nos deteremos na prática 

de atividades físicas propostas pelos artigos. Ainda que possuir o peso ideal seja um dos 

objetivos associados à prática de exercícios físicos, o valor de tal peso não é revelado no 

texto analisado. Contudo, um link auxiliar disposto ao lado do conteúdo principal 

permite o acesso à publicação “Calcular el peso ideal es fácil”, no qual é articulada uma 

expressão aritmética, o cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC). O IMC é 

                                                 

115 Disponível em http://www.cosmohispano.com/body-love/fitness/articulo/consigue-un-cuerpo-10-
121382951976 - acesso em 03/11/2013. (...) manter um corpo 10. Melhoramos nossa tolerancia ao 
esforço, queimamos calorías e movilizamos diferentes sistemas necessário para o funcionamento corporal 
adequado. Ademais, fazer exercício habitualmente ajuda a acelerar nosso metabolismo, fazendo com que 
ao final do dia nosso organismo funcione queimando mais calorías e, portanto, ajudando tanto a reducir o 
peso de forma simples quanto a manter o peso ideal. 
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apresentado como uma forma simples de conhecer o peso ideal, porém suscetível à 

inexatidão por tratar-se de uma fórmula na qual fatores importantes, como sexo e idade, 

não são levados em consideração. O cálculo de tal índice consiste na operação 

matemática que divide o peso pela altura ao quadrado. Com o resultado em mãos, a 

leitora pode conferir a tabela de valores:  

 “Un IMC menor de 18 = peso por debajo de lo normal. 
Un IMC de 18 a 24,9 = peso normal. 
Un IMC de 30 a 34,9 = obesidad de 2º grado  
Un IMC de 35 a 39,9 = obesidad de 3º grado (premorbida). 
Un IMC superior a 40 = obesidad de 4º grado (mórbida).”116 

 A tabela oferece a indicação da faixa de peso da leitora. Dentre as cinco faixas 

dispostas, a que vai ao encontro do peso ideal é a segunda, um IMC de 18 a 24,9, o 

“peso normal”. Sendo o IMC, um índice validado e utilizado pela Organização Mundial 

da Saúde, podemos inferir que, resguardado por uma operação aritmética, está o uso de 

discurso proveniente da área biomédica para a definição do peso ideal na Revista. Como 

havíamos discutido a partir das elaborações de Giddens (1991) e Le Breton (2002), as 

formulações de Nova Cosmopolitan dialogam com a preponderância do discurso 

biomédico nas elaborações sobre o corpo no período contemporâneo. Nesse sentido, de 

forma semelhante, porém não idêntica à Nova Cosmopolitan, as proposições sobre 

corpo e beleza de Cosmopolitan España, parece-nos, também estão apoiadas no 

discurso promovido pela Biomedicina. Antes, contudo, da questão da implicação entre 

beleza e saúde no conteúdo da Revista, investigaremos a definição de “cuerpo 10”, na 

qual um dos componentes é o peso ideal. A ideia de IMC ótimo é reforçada pelas 

imagens veiculadas pela Revista, como veremos adiante, e que, na maior parte das 

vezes, aponta para um corpo que pode ser considerado “magro”117. 

                                                 

116 Disponível em http://www.cosmohispano.com/belleza-salud/dietas-nutricion/articulo/calcular-el-peso-
ideal - acesso em 04/11/2013. Um IMC menor de 18 = peso abaixo do normal. Um IMC de 18 a 24,9 = 
peso normal. Um IMC de 30 a 34,9 = obesidade de 2º grau. 
Un IMC de 35 a 39,9 = obesidade de 3º grau (premorbida). 
Un IMC superior a 40 = obesidade de 4º grau (mórbida). 
117Segundo Dicionário Aurélio, a palavra “magro” está relacionada com “falta de tecido adiposo”, cujo 
exemplo, conforme o próprio dicionário,  é “indivíduo magro”. O sentido da palavra no dicionário serve-
nos em virtude de destacar o termo “adiposo” que, ainda segundo o Aurélio significa gorduroso. O 
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 O retorno ao trecho extraído de “Consigue un cuerpo 10” (diposto acima), 

permite-nos observar que o corpo apoiado pela Revista é aquele que “funciona”, e 

“funciona” de uma forma específica. Nele, o bom andamento da organização corporal 

permite a manutenção do peso ideal que, como temos observado, reforça a ideia de 

magreza e, em consequência, o alcance da beleza, já que esta é uma das principais 

características do corpo belo. O “cuerpo 10” pode ser definido como o corpo que 

trabalha pela beleza e, para tanto, a prática de atividades físicas tem papel chave, pois é 

uma das propulsoras do desempenho satisfatório das funções do organismo. Vejamos a 

seguir a fotografia ilustrativa do artigo. 

(imagem 8)118 

 Na fotografia, a moça em posição configurada por exercícios de Pilates, como 

informa a Revista, exibe formas, antes de tudo, elásticas. O pleno vigor que parece 

emanar da imagem de seu corpo é resultado da posição inusual possibilitada pela 

elasticidade de seus músculos, das formas físicas magras, da tonificação muscular 

acentuada pela postura de ponte, e, sobretudo, do sorriso em seus lábios. A imagem 

sugere que ela realiza o exercício sem dificuldades e, considerando o sorriso em seu 

rosto, que se sente bem ao fazê-lo. Vemos, pois, que o “cuerpo 10”, na medida em que 

                                                                                                                                               

indivíduo magro ou a qualidade de magreza tem a ver justamente, conforme estamos tentando mostrar, 
com a gordura tomada como um problema. 
118 Disponível em http://www.cosmohispano.com/body-love/fitness/articulo/consigue-un-cuerpo-10-
121382951976 - acesso em 03/11/2013. 
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aponta para a capacidade se se dispor do próprio corpo em posições inusuais - o que dá 

tônus aos músculos e aspecto associado à vida saudável - é um corpo capaz, disposto e 

vigoroso, concepções que se repetem na ilustração seguinte, da publicação intitulada 

“Ejercicios para un cuerpo 10” (imagem 9): 

 (imagem 9)119 

A imagem permite que vejamos uma parte do corpo feminino fotografado, 

mantendo o restante encoberto. Do corpo retratado emanam características que 

poderíamos chamar de “flexibilidade”, dado que na composição da imagem destacam-se 

a flexão do corpo sobre os joelhos dobrados, os braços estendidos à frente e o sutil 

toque da testa no piso liso. A parte do corpo a qual temos acesso pela fotografia deixa-

nos formular uma série de inferências acerca da atividade desenvolvida pela modelo, 

sem, contudo, possibilitar uma conclusão definitiva. Poderíamos estar diante de uma 

prática de dança, ioga, ginástica ou tantas outras atividades. Contudo, é justamente 

porque a publicação conserva “oculta” a origem da atividade física que a flexibilidade 

captada pela imagem se apresenta possível a qualquer leitora, seja ela ou não praticante 

de dança, ioga ou ginástica. É como se ao ocultar a fonte do exercício retratado, a 

Revista descortinasse para a leitora a capacidade de desenvolver habilidades corpóreas 

similares às representadas na imagem. A flexibilidade, nesse sentido, não estaria restrita 

a uma bailarina com anos de formação, a uma antiga praticante de ioga ou a uma 

experiente ginasta, para citar alguns exemplos, mas aberta a qualquer pessoa disposta a 

                                                 

119 Disponível em http://www.cosmohispano.com/body-love/fitness/articulo/ejercicios-para-un-cuerpo-10 
- acesso em 04/11/2013 
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iniciar o conjunto de atividades físicas listadas no artigo. Ou seja, a imagem de 

“Ejercicios para un cuerpo 10” traz características que se pretendem atingíveis a todas.  

Ao estabelecer o “cuerpo 10” como um corpo flexível e dinâmico – todas as 

fotografias ilustrativas de artigos sobre o tema “cuerpo 10” trazem corpos em 

movimento, exercitando-se, realizando algum tipo de esporte ou atividade física –, a 

Revista nos oferece pistas sobre uma maneira particular de enxergar um instrumento 

humano culturalmente educado, o corpo. A relação entre corpo e cultura é um tema rico 

às Ciências Sociais. Dentre os autores que se debruçaram sobre ele, Bauman, por propor 

uma reflexão pautada na relação entre corpo e modernidade líquida, é capaz de oferecer 

recursos úteis ao desenvolvimento de nossa análise. Sendo a modernidade líquida o 

estágio, segundo Bauman, contemporâneo da Modernidade, estaríamos diante de um 

estudo concentrado em dinâmicas recentes das sociedades contemporâneas, período 

próximo ao investigado pela presente pesquisa. No livro que leva justamente este título, 

Modernidade Líquida (2001), o sociólogo discorre sobre as características adotadas pelo 

corpo do consumidor. Para isso, parte de uma comparação entre sociedades definidas 

pela produção e sociedades definidas pelo consumo. Enquanto as sociedades 

organizadas em torno da produção tendem a ser normativamente reguladas de acordo 

com as necessidades mínimas para que o indivíduo desenvolva o papel de produtor, e 

máximas, de maneira a afastá-lo do limite estabelecido pelo luxo; a vida organizada em 

torno do consumo, por outro lado, tende a perder os limites estabelecidos pela regulação 

normativa, orientando-se a partir de desejos crescentes e expandidos por entre as antigas 

barreiras da norma, indica Bauman. Nas palavras do autor, nas sociedades de consumo, 

“(…) não há normas para transformar certos desejos em 
necessidades e para deslegitimar outros desejos como ‘falsas 
necessidades’, não há teste para que se possa medir o padrão de 
‘conformidade’. O principal cuidado diz respeito, então, à 
adequação (itálico do original) – a estar ‘sempre pronto’, a ter a 
capacidade de aproveitar a oportunidade quando ela se 
apresentar; a desenvolver novos desejos feitos sob medida para 
as novas, nunca vistas e inesperadas seduções; e a não permitir 
que as necessidades estabelecidas tornem as novas sensações 
dispensáveis ou restrinjam nossa capacidade de absorvê-las e 
experimentá-las.” (BAUMAN, 2001, p. 90) 
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 Segundo Bauman, a inexistência de um padrão de “conformidade” regulador faz 

com que desejos anteriormente reprovados sejam socialmente admitidos. A antiga 

noção de luxo associada ao supérfluo no passado perde o sentido, dando lugar à ideia de 

necessidade. Novas necessidades são, então, criadas na falta de pontos de referência que 

delimitem os quereres individuais. Nesse sentido, as sensações geradas pelas novidades 

compõem o conjunto de quereres do indivíduo contemporâneo. Para tanto, o 

consumidor dos tempos líquidos deve estar munido de um corpo a lhe proporcionar o 

máximo aproveitamento das oportunidades que se lhe apresentem. A tal corpo, Bauman 

qualifica como parte integrante do padrão que viceja nas sociedades de consumo: o 

ideal da aptidão – também denominado ideal de corpo apto. Nas palavras do autor, 

“Se a sociedade dos produtores coloca a saúde como o padrão 
que seus membros devem atingir, a sociedade dos consumidores 
acena aos seus com o ideal da aptidão (…). ‘Aptidão’ significa 
estar pronto a enfrentar o não-usual, o não-rotineiro, o 
extraordinário – e acima de tudo o novo e o surpreendente.” 
(BAUMAN, 2001, p. 91) 

 O corpo preparado para o enfrentamento do desconhecido, diz-nos, deve ser um 

corpo maleável, forte o suficiente para tolerar o novo, mas não tão forte que não possa 

se movimentar com agilidade. Ele é orientado pela capacidade de ajustar-se às diversas 

e inimagináveis situações, condição para que desfrute das novas sensações conectadas 

aos acontecimentos da ordem do extraordinário (que, se, por definição, escapa ao 

cotidiano, por outro lado, passa, paradoxalmente, a ser buscado ordinariamente). Tal 

espécie particular de “extraordinário” é o que permitiria ao indivíduo vivenciar o 

“novo” - e seja lá o que este “novo” signifique -, seu corpo deve sempre estar apto para 

aproveitá-lo, afirma o autor. Os artigos provenientes do “manual contemporâneo” de 

Cosmopolitan España apresentam características próximas às relatadas por Bauman. 

Partindo de leitura orientada pelas perspectivas do autor, a Revista pode ser considerada 

como parte integrante das sociedades de consumo tanto na qualidade de produtora 

quanto de produto (pois produz um conjunto de publicações que, organizadas, 

transformam-se em produto comercializado). Como temos observado até então, as 

publicações promovem uma imagem particular de corpo que reforça a ideia de magreza, 

flexibilidade, dinamismo e vigor, características percebidas nos elementos verbovisuais 
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da Revista. O “cuerpo 10”, pois, é o corpo em constante movimento, leve, pronto para 

chegar ao próximo desafio com toda a agilidade possível. A magreza, nesse sentido, 

vincula-se à leveza esperada daquele que pretende gozar das oportunidades oferecidas 

pela vida. Sendo o corpo “10”, ele se amolda com facilidade às novas situações, ajusta-

se com conforto ao excepcional. Retomemos, nesse mesmo sentido, a imagem 5, retrato 

do ajuste perfeito entre a bola e a modelo, tranquila e sorridente em uma postura 

inusual. O inusual, todavia, é justamente (e paradoxalmente) o esperado. Em nome dos 

acontecimentos inusuais, o corpo promovido pela Revista detém qualidades que lhe 

dignificam o estado “em forma”, para trazer a linguagem empregada nas publicações. 

Diante disso, podemos perceber que o periódico em tela procura oferecer condições - 

por meio de sugestões baseadas em dietas alimentares e exercícios físicos - para que 

suas leitoras tenham um corpo que não se transforme em obstáculo, mas em meio para 

atingir algo. Na leitura de Bauman, em meio para atingir novas sensações, satisfazer 

quereres instantâneos, porém imperativos nas sociedades líquidas. 

Nesse sentido, o ideal de beleza proposto por Cosmopolitan España caminha ao 

lado da propagação da concepção de corpo apto (expressão proposta por Bauman). O 

dinamismo, a flexibilidade e o vigor associados ao “cuerpo 10” são indicados pelas 

publicações enquanto caminho certo para chegar ou manter a beleza. O corpo apto é 

entendido, conforme a nossa análise das publicações, como o corpo que pode ter formas 

belas – isto é, um ideal físico de corpo magro que traz formas definidas e musculatura 

tonificada. A imagem a seguir, parte de “Trucos de belleza de las celebs en Instagran”, 

exemplifica as formas adotadas pela beleza na Revista, configuradas em magreza e 

rigidez muscular. A fotografia une beleza e atividade física harmoniosamente por meio 

do retrato das formas belas detidas pela modelo internacional Miranda Kerr durante o 

exercício de ioga. Podemos perceber que a realização de atividades físicas é uma das 

principais portas de entrada para que se chegue ao corpo apto e à beleza. Parece-nos que 

formas físicas magras e tonificadas são belas, por sua vez, por estarem associadas a uma 

maneira “aberta” de se colocar no mundo, ou seja, disposta a vivenciar sensações 

provindas de acontecimentos não rotineiros.  
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(imagem 10)120 

Nas páginas da Revista, é como se alcançar o ideal de aptidão vinculado ao 

“cuerpo 10” dependesse da aceitação, por parte da leitora, dos planos existentes nas 

publicações. Promovidos de forma assertiva, os planos de exercício físico e dietas são 

apresentados de maneira a sugerir a garantia do caminho seguro rumo ao “corpo 

dinâmico” e, assim entendido, por consequência, belo. O conteúdo de “Ejercicios 

abdominales para mujeres” exemplifica o caráter assertivo das publicações. Na 

introdução, o corpo é segmentado em diferentes partes, dentre as quais, a musculatura 

abdominal, que exploraremos a seguir. Notemos que os exercícios propostos têm 

objetivo claro: o aumento dessa musculatura.  

“¿Quieres aumentar la musculatura de tu vientre? Lo mejor es 
que te lances a practicar algunos de los ejercicios 
abdominales recomendados para mujeres.”121 

 Na sequência, uma tabela de exercícios serve de guia à leitora. Vejamos o passo 

número dois da tabela.  

                                                 

120 Disponível em http://www.cosmohispano.com/belleza-salud/trucos-belleza/fotos/trucos-de-belleza-de-
las-celebs-en-instagram/miranda1 - acesso em 11/11/2013. 
121 Disponível em http://www.cosmohispano.com/body-love/fitness/articulo/ejercicios-abdominales-para-
mujeres - acesso em 06/11/2013. Quer aumentar sua musculatura abdominal? O melhor é que comece a 
praticar alguns exercícios abdominais recomendados para mulheres. 
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122 

(imagem 11) 

Os exercícios são detalhados e constituem fórmula orientada a resultados 

específicos. A forma de lidar com o corpo por meio de exercícios não apenas o 

esquadrinham como nos mostra a contabilização de cada uma das atividades propostas. 

Tais atividades, por sua vez, sugerem uma exatificação da conquista do físico, pois os 

exercícios apresentados parecem oferecer resultados oriundos de uma operação 

matemática. As estratégias para chegar ao “cuerpo 10” dividem-no em peças de 

encaixe, cada qual com funções e metas específicas, lembrando-nos a lógica de 

produção fordista. Os músculos abdominais têm a função de agregar à leitora a 

qualidade de sexy, afirma a publicação; a meta a eles associada é o aumento e definição 

muscular; a estratégia para fazê-lo é a repetição de quatro tipos de flexões abdominais 

explicitadas por meio de imagens e textos. Após o alcance satisfatório das metas 

relacionadas ao abdômen, a leitora poderá passar para as demais partes do corpo que 

não estejam de acordo com o ideal de “cuerpo 10”, como pernas, quadril, pele e outras. 

Ao fim, o encaixe das distintas peças dará forma ao (seu) corpo. 

Um olhar atento às formulações de “Cosmopolitan España” sugere a existência 

de certa afinidade entre o fordismo – termo de Antônio Gramsci (1976)-, no que diz 

respeito à racionalização da produção, e as técnicas para o alcance do “cuerpo 10”. 

Vejamos, então, as características do modelo implementado por Henry Ford a partir das 

                                                 

122 Disponível em http://www.cosmohispano.com/body-love/fitness/articulo/ejercicios-abdominales-para-
mujeres - acesso em 06/11/2013 Deite-se com as pernas levantadas a 90 graus e os pés apontados para o 
rosto. Contraia a barriga e mantenha a parte superior do corpo no solo enquanto dobra as pernas para o 
lado direito. Volte para a postura original e gire para a esquerda. Ainda mais difícil: repita 20 vezes se 
quiser resultados imediatos. 

“Túmbate con las piernas levantadas a un ángulo de 90 
grados y los pies apuntando a la cara (a). Contrae el 
estómago y mantén la parte superior del cuerpo pegada al 
suelo mientras doblas las piernas hacia el lado derecho (b). 
Regresa a la postura original y gira hacia la izquierda. Más 
difícil todavía: Repítelo hasta 20 veces si quieres resultados 
inmediatos.” 
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formulações de Gramsci. O fordismo pode ser definido como uma forma de produção 

capitalista apoiada no desenvolvimento de inovações técnicas e organizacionais 

vinculadas ao incipiente modo de consumo do início do século XX. As mudanças 

provenientes dos processos de trabalho têm relação imediata tanto com o consumo 

quanto com a produção em massa. No artigo Americanismo e Fordismo (1976), 

Gramsci discorre sobre a organização fordista do trabalho, desenvolvendo reflexões 

acerca das condições associadas a sua introdução, permanência e influência social. No 

seguinte excerto, a implementação dos projetos de Ford é objeto das análises do autor.  

“Recordar as experiências de Ford e as poupanças feitas pela sua 
empresa com a gestão direta do transporte e do comércio das 
mercadorias produzidas, poupanças que influíram sobre os 
custos de produção, permitiram melhores salários e menores 
preços de venda. Uma vez que existiam estas condições 
preliminares, já racionalizadas pelo desenvolvimento histórico, 
foi relativamente fácil racionalizar a produção e o trabalho, 
combinando habilmente a força com a persuasão (…)” 
(GRAMSCI, 1976, p. 295) 

Gostaríamos de atentar à percepção do fordismo, por Gramsci, enquanto modo 

racionalizado de produção e trabalho. Ao nosso ver, o fordismo, ainda que ligado à 

gestão idealizada por Henry Ford nas primeiras décadas do último século, ultrapassa 

barreiras temporais por consistir em marco simbólico da racionalização na produção. As 

décadas posteriores assistiram sua substituição pelo modelo pós-fordista, entretanto, o 

olhar de caráter técnico promovido pela lógica do fordismo sobre o trabalho não sofreu 

alterações. As técnicas podem ter sido modificadas, sem a alteração, contudo, de seu 

ethos fundamental: a análise quantitativa de meios de produção com o propósito de 

chegar ao melhor custo-benefício de acordo com as necessidades do mercado. A 

racionalização do trabalho e da produção, nos termos usados por Gramsci, parece seguir 

indelével nas sociedades capitalistas, tendo saído da fábrica e se disseminado entre os 

diversos campos da vida social. Memoremos, por exemplo, uma cena de Tempos 

Modernos. O operário interpretado por Charles Chaplin, recém saído da fábrica, avista 

algumas senhoras descendo a rua. De imediato, chamam-lhe a atenção os botões 

pregados ao vestido de uma delas. Sem pestanejar, o trabalhador toma suas ferramentas 

na tentativa de apertá-los em uma ação de caráter mimético orientada pela proximidade 
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com a função exercida na fábrica, a de apertar parafusos. A repetição alienada de ações 

empobrecedoras é um dos pontos a ser destacado da cena, é certo, mas o outro, e que 

costuma passar despercebido, é a reprodução, no campo da moda, de roupas desenhadas 

segundo o padrão encontrado na realidade da fábrica, na esteira de produção, como se 

pano, botões e talhe de um vestido da moda aparecessem como a sobreposição, 

estilizada e saída às ruas, dos parafusos dispostos na linha de produção. Ambos, a lógica 

do trabalho e o que nela é considerado belo, ligados ao mesmo destino: o da reprodução 

em série.  

 Tomada de outra perspectiva, mas ainda sobre a racionalização, Siegfried 

Kracauer, em ensaio intitulado A viagem e a dança em O ornamento da massa (2009), 

busca as relações originais em torno da crescente mecanização observada na 

formalização de duas instituições já indicadas pelo título do ensaio, a viagem e a dança. 

A partir de observações sobre o caráter das viagens e dos passos de danças, o autor 

reflete sobre a tentativa de superação das barreiras espaciotemporais e o impulso à 

mecanização da vida. E faz isso com um olhar arguto que nos mostra como o ímpeto 

humano pela conquista do espaço e tempo, por meio da dominação mecânica, encontra 

a fantasia racional orientada pela finalidade de tornar possível a onipresença do homem 

nas dimensões calculáveis do mundo. Diz Kracauer, 

“Certamente, pois não resta nada mais a desejar para um 
homem, apenas portador do intelecto que a feliz superação das 
barreiras espaciotemporais que confirma sua soberania racional. 
Quanto mais tenta, no entanto, lidar com as coisas com o auxílio 
da matemática, mais se torna ele mesmo um dado matemático 
no espaço e no tempo. A sua existência se decompõe em uma 
série de atividades impostas pela organização, e nada 
corresponde mais à mecanização porque ele, por assim dizer, se 
reduz a um ponto, a um membro do aparato intelectual.” 
(KRACAUER, 2009, p. 86) 

Ao lidar com os elementos da vida a partir de cálculos matemáticos, o homem 

acaba por tornar-se mais um dado racionalizado, concebendo a si próprio como um 

elemento sujeito à técnica. Tal concepção, na visão do autor, estimula um cotidiano 

pautado nos excessos técnicos, do qual o ponto representativo advém da larga 

implementação do taylorismo. Dessa forma, a vida humana é paulatinamente invadida 
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pela técnica, que transforma as elaborações do homem sobre o mundo, sobre a 

existência e sobre si. Nesse sentido, o autor diz “este intelecto (…) engendra a técnica e 

conduz a uma racionalização da vida e submete a vida à técnica.” (KRACAUER, 2009, 

p. 85). A submissão da vida à técnica inclui elaborações racionalizadas sobre o corpo, 

como Kracauer pontua ao comentar a dança, às quais o autor destaca a exatidão dos 

movimentos ritmados. 

A forma como Cosmopolitan España se refere ao corpo é marcada pela 

racionalizada elaboração de técnicas com vista à conquista de um corpo idealizado. A 

Revista caminha no sentido da estimulação da produção do corpo capaz, saudável, 

disposto, vigoroso que, como tentamos mostrar, bem se encaixa no que dissera Zygmunt 

Bauman ao caracterizar o ideal de aptidão. Tal ideal mantém afinidades com certo 

padrão de beleza que, para ser obtido, pressupõe que as estratégias apresentadas pela 

Revista sejam seguidas. Afinal, segundo afirmação dos editores de Cosmopolitan 

España, as estratégias de “Cosmo” 123 promovem os melhores resultados no menor 

tempo. Tais estratégias, como vimos, orientam-se a partir do esquadrinhamento do 

corpo, do trabalho individualizado com as diferentes partes deste, o que nos remeteu ao 

processo de montagem de carros nas empresas Ford. Sem o objetivo de afirmar a 

adoção de técnicas provenientes do modo de produção fordista pela Revista, apontamos 

as relações de afinidade entre a racionalização na formatação do corpo e a 

racionalização disseminada nas esferas sociais, especialmente, no âmbito do trabalho, 

como exemplifica o fordismo. Nesse sentido, não apenas o esquadrinhamento do corpo, 

como também a elaboração de planos assertivos para a produção do “cuerpo 10” são 

indícios de semelhante afinidade. A Revista apresenta uma perspectiva sobre o corpo 

pautada na aplicação de técnicas que objetivam seu aprimoramento. Acerca das técnicas 

aplicadas ao corpo a partir do século XVIII, Michel Foucault desenvolve um estudo 

sobre as “disciplinas” e, especificamente na obra Vigiar e Punir (1987), sobre os 

sistemas penais modernos, atentando 

                                                 

123 Nome pelo qual o corpo editorial e leitores designam Cosmopolitan España. 
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“Não se trata de cuidar do corpo, em massa, grosso modo, como 
se fosse uma unidade indissociável mas de trabalhá-lo 
detalhadamente; de exercer sobre ele uma coerção sem folga, de 
mantê-lo ao nível mesmo da mecânica – movimento, gestos, 
atitude, rapidez: poder infinitesimal sobre o corpo ativo.” 
(FOUCAULT, 1987, p. 118) 

As “disciplinas” as quais estavam sujeitos os corpos nas instituições estudadas 

por Foucault trazem algo em comum com as técnicas elaboradas por Cosmopolitan 

España: o esquadrinhamento do corpo, dos movimentos corpóreos e do tempo 

relacionado a ele. Em conseqüência, o motivo possibilitador da aplicação de tais 

técnicas consideradas eficientes sobre o corpo está assentado, também, na concepção de 

corpo dócil usada por Foucault. Se, em termos sociais, a crescente racionalização 

possibilitou a exatificação da vida, incluindo o trato dos homens consigo; o corpo, por 

deter a qualidade de docilidade, percebida por Foucault, esteve sujeito às “disciplinas” 

pautadas em exercícios detalhados com o objetivo de transformá-lo e aperfeiçoá-lo. Nas 

palavras do autor, “é dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, 

que pode ser transformado e aperfeiçoado” (FOUCAULT, 1987, p. 118). Nesse sentido, 

a docilidade torna possível o nascimento de uma “anatomia política” que desarticula o 

corpo, manipula-o - em seus gestos, comportamentos, produções – instaurando uma 

tênue relação de domínio sobre o outro que prevê a operação de funções segundo a 

agilidade e eficácia que se determina. Assim o fordismo, técnica sobre o corpo que 

objetiva o crescimento da produção; assim as técnicas disciplinares adotadas pelas 

prisões, escolas e hospitais analisados por Foucault. A tecnicização do mundo 

observada por Kracauer no início do último século é vivificada pela experiência do 

fordismo e, anteriormente, pelas tendências “disciplinadoras” das instituições estudadas 

por Foucault. O lidar com o corpo (dócil) a partir de técnicas cuja origem recai em 

elaborações racionalizadas, ressoa nas páginas da Revista quando da promoção de 

formas esquadrinhadas de referir-se a ele, justificadas pela eficácia. Notemos, no 

entanto, que em Cosmopolitan España, o discurso ou a justificação simbólica para tanto 

não é a produção ou o aumento da produção pela disciplina (“técnica de poder”, como 

destaca Foucault), mas a produção de um “corpo apto” para vivenciar o 

“extraordinário”. Memoremos a imagem 11. Os movimentos das flexões abdominais 

são divididos entre “a” e “b”, o texto conjunto à imagem descreve o valor do grau das 
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pernas em relação ao tronco, o número de repetições e outros detalhes que procuram 

garantir o bom desenvolvimento do exercício. A técnica adotada pela publicação, cujo 

objetivo específico é o crescimento e definição da musculatura abdominal, promete 

resultados imediatos. Corpo e técnica caminham juntos nas páginas de Cosmopolitan 

España, afinal, como havia atentado Kracauer,  “a técnica torna-se um fim em si mesma 

que dá origem a um mundo que, dito de modo vulgar, não deseja mais do que a 

tecnicização de todos os acontecimentos” (KRACAUER, 2009, p. 86). Não apenas fora 

dos muros da fábrica, mas também fora dos limites das prisões, escolas e hospitais, a 

mecanização, parece-nos, configura um modo de estar no mundo compartilhado pelos 

indivíduos provenientes das sociedades modernas. Agora, no entanto, sob outro prisma, 

o de estar preparado para tudo a todo instante, que parece ter se tornado possível pelas 

tecnologias de comunicação à distância incorporadas pela Revista. É o que veremos 

abaixo. 

2.1. – Da imagem de beleza 

 Parte das estratégias para o alcance do corpo apto é composta por recursos 

tecnológicos. O intenso desenvolvimento das tecnologias de comunicação permitiu a 

popularização de recursos anteriormente indisponíveis às grandes populações. O 

lançamento dos smartphones é, nos últimos anos, o mais expressivo expoente da 

incorporação tecnológica na vida cotidiana. A atração gerada pela possibilidade de estar 

em contato ininterrupto com outras pessoas a partir de redes sociais disponibilizadas por 

aplicativos móveis e o acesso contínuo ao conjunto de informações partilhados em 

websites conquistou milhares de usuários124. Cosmopolitan España, diante do alto 

consumo mundial de smartphones, incorporou em suas publicações conselhos para o 

uso de aplicativos móveis. No caso específico do discurso sobre o corpo, orienta a 

utilização de aplicativos com dicas de cosméticos e controle de dieta. O conteúdo de 

“10 aplicaciones móviles para cuidar la línea” pretende o encontro do “cuerpo 10” por 

meio de aplicativos que ajudam no controle dos hábitos alimentares. O “Lose it” está na 

                                                 

124 De acordo com a Orldwide Independent Network of Market Research (WIN), a penetração média 
global de smartphones foi de 48% do mercado de telefonia celular no último ano. Ainda segundo a WIN, 
foram distribuídos 216,2 milhões de unidades no segmento de smartphone no primeiro trimestre de 2013. 
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lista da publicação e oferece não apenas a programação da dieta, mas também a chance 

de compartilhar informações particulares com os demais participantes dessa rede social.  

“Está app está especialmente indicada para todas aquellos que 
quieran perder peso com su dieta (grifo do original). Sigue las 
calorías consumidas, apunta tus actividades positivas y tus 
objetivos, todo ello rodeado de un toque extra de motivación. Es 
toda una red social donde puedes compartir tus avances y tus 
objetivos. Fácil de usar y de entender. Apto para Apple y 
Android, gratis.” 125 

 A rede social virtual é apontada como um estímulo “extra” para aquelas que 

querem perder peso e seguir a dieta. A partilha de informações é uma motivação por 

promover a inserção da leitora em um grupo cujos participantes estão unidos por um 

objetivo partilhado. O grupo garante suporte recíproco entre seus membros a partir de 

relações de caráter virtual. Outro aplicativo da lista é o “My Diet Coach”. Este, como 

indica o título, permite que a leitora conte com um personal trainer gratuito sempre 

presente no aparelho telefônico. O suporte dos aplicativos oferece alertas regulares de 

controle de alimentação, orientações sobre os horários das refeições e frases 

motivacionais que recordam constantemente as metas relacionadas à dieta (ver imagem 

12). Dado o espaço ocupado pelo smartphone na vida cotidiana do indivíduo que o 

possui126, cuja utilização é contínua, a dieta com o suporte dos aplicativos torna-se algo 

capaz de tomar espaço cada vez maior na rotina do utilizador. Vejamos, pois, o 

posicionamento Giorgio Agamben com relação à proliferação de dispositivos 

eletrônicos na contemporaneidade. Segundo o filósofo, tais dispositivos têm “de algum 

modo, a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e 

assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes” 

(AGAMBEN, 2009, 40-41). No que toca os aplicativos de dieta divulgados pela 

Revista, os alertas, metas, controle e sugestões ligados à alimentação tendem a 

                                                 

125 Disponível em http://www.cosmohispano.com/belleza-salud/dietas-nutricion/fotos/10-aplicaciones-
moviles-para-cuidar-la-linea/loseit - acesso em 06/11/2013. Esse aplicativo é especialmente indicado a 
todas aquelas que queiram perder peso com sua dieta. Siga as calorias consumidas, anote suas atividades 
positivas e objetivos, tudo rodeado de um toque extra de motivação. É uma rede social onde pode 
compartilhar seus avenços e objetivos. Fácil de usar e entender. Apto para Apple e Android, grátis. 
126 De acordo com a IDC, 79% da população americana entre 18-24 anos mantêm o smartphone por perto 
cerca de 22 horas por dia. 



123 

 

acompanhar diariamente o indivíduo que o usa, interferindo em suas condutas e 

concepções. Passemos a outro aplicativo. 

(imagem 12)127 

A imagem 12 é parte de “My Diet Coach”. O título da sessão escolhida pela 

Revista para demonstração do aplicativo é “Handle Motivation Fades”. O termo 

“handle” aponta que as frases motivacionais estão “a mão”, facilmente disponibilizadas 

ao utilizador. A dieta está, portanto, a um toque, muito próxima à leitora. Basta acessar 

o aparelho celular para checar o consumo de calorias, gorduras, líquidos, saber se há ou 

não evolução. A concepção de dieta promovida pelas publicações não é a de algo 

pontual, com data para começar e terminar. Ela se pretende um hábito incorporado à 

vida da leitora. Durante este capítulo, temos defendido a existência da construção de um 

padrão de beleza que a Revista assume e promove. Ao trazer séries de dietas 

alimentares, cosméticos e atividades físicas, as publicações parecem estimular as 

leitoras a buscarem os contornos orientados por tal imagem, ou ao menos aproximarem-

se deles, contudo, dado que esse ideal de corpo não só é inatingível, como demanda o 

incessante cuidado da leitora com as estratégias para conservá-lo, tal descompasso 

parece servir não apenas para que a Revista se apresente como imprescindível no 

                                                 

127 Disponível em http://www.cosmohispano.com/belleza-salud/dietas-nutricion/fotos/10-aplicaciones-
moviles-para-cuidar-la-linea/mydietcoach - acesso em 06/11/2013. 
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cotidiano da leitora (visto que torna a leitora fiel, pois ela precisará dos conselhos das 

publicações para “estar em forma”), como também constitui fonte de ansiedade. 

Memoremos o excerto de “Consigue un cuerpo 10” disposto no início do item “2. 

Cuerpo 10” deste capítulo. Nele, a prática de atividades físicas é apontada como forma 

para manter ou alcançar o peso ideal. A mesma lógica permeia o discurso sobre dietas 

alimentares, consideradas caminho para manter ou conquistar beleza. Ou seja, se a 

leitora não estiver de acordo com o peso ideal divulgado pela Revista, é estimulada a 

alcançá-lo por meio de estratégias estipuladas nos artigos; se estiver, é estimulada a 

prosseguir com as dietas, o uso de cosméticos e a realização de atividades físicas para 

mantê-lo. Dessa forma, é como se a Revista discorresse sobre um caminho infindável, 

composto por dietas alimentares apresentadas como hábitos efetivos, disfarçados pela 

concepção da importância de levar uma vida saudável. Tal prática sem fim, que é 

vendida como um “hábito”, mas que o ultrapassa, pois há sempre uma novidade no 

horizonte, não apenas pretende servir de guia à leitora, mas pode também alimentar a 

ansiedade que ele pretende ajudar a mitigar. Pode aumentar a ansiedade, posto que 

coloca o corpo “fora de forma” como uma contínua possibilidade à leitora. 

 A saúde, discurso a ressoar no plano de fundo das publicações, apoia os 

objetivos e planos traçados pelos artigos, todavia, de forma diferente da encontrada em 

Nova Cosmopolitan. Raramente áreas específicas do conhecimento em saúde são 

citadas e ainda mais espaçada é a utilização de depoimentos provindos de especialistas 

dessas áreas. Enquanto a versão brasileira de Cosmopolitan constrói a maior parte de 

suas elaborações por meio do suporte oferecido pelo discurso biomédico claramente 

identificado no interior de suas publicações, a versão espanhola faz uso do discurso 

proveniente do campo da saúde sem, contudo, revelar suas fontes. Trata-se do uso do 

discurso de saúde apoiado em um senso comum particular, resultante da proliferação do 

discurso biomédico em várias estâncias da sociedade. É como se fizesse parte do 

universo das leitoras a generalidade do entendimento sobre saúde, cabendo à 

“Cosmopolitan España” agregar ou destrinchar novas informações. O suporte do 

discurso biomédico existe na versão espanhola, porém não necessita de explicitações. O 

ideal de corpo presente na Revista, é possível perceber, também é apoiado em outro tipo 

de recurso recorrente nas páginas do periódico, as imagens de celebridades, ou seja, de 
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pessoas consideradas famosas. A imagem das celebridades aparece em todas as sessões 

do magazine, oferecendo apoio ao que é veiculado pelas publicações. Corpo, 

alimentação, família, relacionamentos amorosos, roupas, cabelo, enfim, as 

características das “celebs”, abreviação usada por “Cosmopolitan España” em 

referência à celebridades, são incansavelmente exploradas. 

Seguindo a linha das tecnologias de comunicação, a Revista conjuga aplicativos 

móveis e celebridades. Em “Trucos de belleza de las celebs en Instagran”, as imagens 

produzidas pelas próprias celebridades são apresentadas como sugestões a serem 

seguidas. Nesse sentido, o aplicativo escolhido pela publicação – e muito popular entre 

pessoas famosas – é o Instagran. Este dispositivo permite o compartilhamento de 

fotografias em duas chaves cuja eleição depende do usuário. A primeira, denominada 

como “privada” pelo próprio dispositivo, permite o acesso às fotografias por um grupo 

específico de pessoas; a segunda, chamada “pública”, disponibiliza as imagens a todos 

os usuários do aplicativo. “Cosmopolitan España”, seguindo uma prática constante em 

suas páginas, elabora artigos baseados nas preferências das celebridades.  

 128 
                  

                                                 

128 Disponível em http://www.cosmohispano.com/belleza-salud/trucos-belleza/fotos/trucos-de-belleza-de-
las-celebs-en-instagram/ursula - acesso em 07/11/2013. A atriz não tem medo de sair com sua máscara no 
Instagran. Ela é a rainha dos truques de beleza em redes sociais, compartilha sua vida diária, desde como 
se arruma até o que come e por onde sai. Desta vez, com uma máscara para preparar seu fim de semana. 

“La actriz no tienen ningún 
miedo en salir con su 
mascarilla puesta en Instagran. 
Es la reina de los trucos de 
belleza en redes sociales, 
comparte su vida diaria, desde 
cómo se arregla hasta lo que 
come o por dónde sale. Esta 
vez con una mascarilla para 
preparar su fin de semana.” 

 

 
(imagem 13) 
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Acima, a imagem do rosto de Úrsula Corberó, atriz muito popular na Espanha. 

Seu truque de beleza é a máscara facial que a prepara para o final de semana. O truque é 

apresentado pelo artigo, porém a possível identificação entre leitora e atriz está para 

além de uma máscara facial. Ela emerge, sobretudo, da divulgação de sua imagem em 

um aplicativo de fácil acesso. Uma imagem que ao primeiro olhar poderia ser 

considerada íntima por trazer a atriz em um momento de cuidados pessoais, é 

compartilhada com milhares de usuários do Instagran, posteriormente, com milhares de 

leitores de “Cosmopolitan España”, atingindo caráter “público”. A propagação de 

fotografias íntimas está configurada no anseio de se ver, de ser notado. A atriz se faz 

notar, garantindo (e quiçá expandindo) seu título de celebridade. A identificação mais 

significativa entre a atriz e a leitora, propiciada pela Revista, ao que nos parece, é 

encontrada no desejo de “ser visto”. As publicações, como é possível perceber, 

promovem as celebridades como padrão no qual se basear. Dentre as qualidades 

possuidas por tais modelos destaca-se aquela que lhes proporciona o título de “celebs”, 

a fama. O ímpeto por ser famosa, conhecida e ter visibilidade é o ponto explorado pelas 

publicações, que parecem divulgá-lo enquanto lugar comum ocupado por celebridades e 

leitoras que, por meio das mesmas redes sociais, divulgam uma imagem de si. As 

primeiras podem fazê-lo em larga escala; as segundas, por outro lado, estão restritas ao 

seu meio social. 

Como alcançar a fama, afirmam as publicações, é possível às celebridades por 

conta, sobretudo, da beleza que detêm, a Revista, ao trazer imagens de pessoas famosas, 

apresenta também suas rotinas, buscando, dessa forma, conhecer e revelar seus “truques 

de beleza”, que serão apresentados como sugestões às leitoras. Nesse sentido, o 

“cotidiano de beleza” das celebridades é apresentado: marcas de maquiagem, cremes 

corporais, tipos de alimentos ingeridos ou não ingeridos e exercícios realizados pelas 

“celebs”, entre outros, ajudam a compor o “manual” de Cosmopolitan España. Para 

discutir a propagação de imagens em redes virtuais, retomamos as concepções 

defendidas por Lasch (1983). A discussão realizada por Lasch permite aproximar 

celebridade e leitoras a partir da noção de espelho, cujas perspectivas documentadas em 

A cultura do narcisismo no início dos anos 80, foram objeto de reflexão no início deste 

capítulo. Segundo o autor, uma das características das sociedades narcisistas encontra-se 
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na proliferação de imagens. Sobre o retorno do indivíduo narcísico à imagem de si 

possibilitada pela fotografia recai a atenção do sociólogo, como veremos a seguir. 

“As câmeras e os aparelhos de registro de sons e imagens não 
somente transcrevem a experiência, como alteram sua qualidade, 
dando a muitos aspectos da vida moderna o caráter de uma 
enorme câmara de eco, uma sala de espelhos. A vida se 
apresenta como uma sucessão de imagens ou de sinais 
eletrônicos, de impressões registradas e reproduzidas por meio 
da fotografia, filmes animados, televisão e sofisticados 
aparelhos registradores. A vida é tão invadida por imagens 
eletrônicas que não podemos deixar de responder aos outros 
como se suas ações – e nossas próprias – estivessem sendo 
registradas e simultaneamente transmitidas a uma audiência 
invisível, ou armazenada para minucioso escrutínio posterior. 
‘Sorria, você está sendo focalizado’. A intrusão na vida 
cotidiana deste olho que tudo vê, deixou de ser surpresa para nós 
ou de nos surpreender com nossas defesas arriadas. Não 
precisamos de ninguém que nos lembre de sorrir. Um sorriso 
está permanentemente gravado em nossos rostos e já sabemos, 
entre os vários ângulos, qual deve ser o fotografado, com 
melhores resultados.” (LASCH, 1983, p. 73) 

A apresentação da vida como uma sucessão de imagens e o registro contínuo de 

momentos via fotografias e vídeos percebido por Lasch durante a década de 80 do 

último século é, hoje, alavancada pela chance de dinamizar e estender o alcance da 

imagem. Os aplicativos móveis de redes sociais virtuais permitem que as imagens 

capturadas com alta qualidade pelos smartphones sejam, através do mesmo aparelho, 

divulgadas para um incontável número de pessoas. A percepção da vida concebida via 

imagem é reforçada por mecanismos continuamente desenvolvidos no sentido de 

aumentar a velocidade e o alcance do conteúdo compartilhado. Úrsula Corberó, afirma a 

Revista, partilha sua vida diária com os demais usuários do Instagran. O uso que a atriz 

faz da própria imagem é o ponto de encontro entre ela e a leitora trabalhado pela 

Revista. Ambas, celebridade e leitora, parece-nos, desejosas dos olhares conquistados 

pela divulgação de fotografias em aplicativos móveis. 
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Outro exemplo do uso que “Cosmopolitan España” faz da imagem das 

celebridades pode ser observado no artigo “Las celebs y sus zumos detox”, no qual a 

dieta detox129 de 15 celebridades é discutida. Uma delas, Paris Hilton, aparece em 

fotografia segurando duas garrafas, uma de suco verde e outra de suco laranja 

(componentes da dieta). O texto que segue a fotografia diz: 

“La celebrity, cargada con una buena dosis de zumos, sale de 
clase de Pilates: un momento perfecto para recuperar todos los 
nutrientes y vitaminas que necesitas con un zumo. Buen 
ejemplo.”130 

Paris Hilton é um exemplo, diz-no a Revista. Ela faz uma opção saudável ao 

escolher o consumo de duas doses de suco após a aula de Pilates, o que lhe 

proporcionará, indica a publicação, a manutenção de formas físicas belas. As ações de 

Hilton são apresentadas como modelo a ser seguido pelas leitoras. No mesmo sentido, o 

artigo traz uma imagem (14) da “celeb”  Miranda Kerr, cuja legenda afirma ter acabado 

de sair da academia. Em suas mãos, um suco verde, de acordo com a publicação, “una 

opción ideal para reponer fuerzas y nutrientes”131.  

 (imagem 14)132 

                                                 

129 Dieta de desintoxicação que envolve o consumo de líquidos e alimentos naturais. 
130 Disponível em http://www.cosmohispano.com/belleza-salud/dietas-nutricion/fotos/las-celebs-y-sus-
zumos-detox/zumos-4 - acesso em 07/11/2013. A celebridade, carregada como uma boa dose de suco, sai 
da aula de Pilates: um momento perfeito para recuperar nutrientes e vitaminas com um suco. Bom 
exemplo. 
131 Disponível em http://www.cosmohispano.com/belleza-salud/dietas-nutricion/fotos/las-celebs-y-sus-
zumos-detox/zumos-4 - acesso em 13/11/2013. Uma opção idela para repor forças e nutrientes. 
132 Disponível em http://www.cosmohispano.com/belleza-salud/dietas-nutricion/fotos/las-celebs-y-sus-
zumos-detox/zumos-4 - acesso em 13/11/2013. 
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Fotografia e texto conformam os suportes utilizados pela Revista na promoção 

da imagem de beleza até aqui analisada: as celebridades e um tipo particular de senso 

comum formatado pela disseminação do discurso biomédico por diversas estâncias 

sociais. As celebridades são exploradas em um duplo aspecto: o primeiro, enquanto 

imagem a fornecer um modelo de beleza; o segundo, promovido pelo primeiro, ou seja, 

pela constatação das formas belas detidas por celebridade, é configurado na busca por 

seus “truques de beleza” a partir da difusão de seus gostos, rotinas de treinamento físico 

e hábitos alimentares, apresentados como sugestões às leitoras. Assim, a imagem 

exemplar de beleza da Revista é fornecida por uma celebridade, no caso, a modelo 

Miranda Kerr, enquanto seus hábitos são validados (tornando-se sugestões às leitoras) 

pelos benefícios que trazem à saúde, a reposição de forças e nutrientes. 

2.2. – Corpo e Amor 

 As entradas “Belleza y salud”, “Body love” e “Amor y sexo” disponibilizam 

alguns artigos que aproximam distintos eixos temáticos incorporados pela Revista, 

como saúde, beleza, sexo e amor. Os eixos conversam entre si no interior das 

publicações, pois os temas que – justamente - entitulam as entradas não estão restritos a 

elas, visto que compõem publicações provenientes de outras áreas. Eles escapam dos 

contornos dados pela classificação oferecida pelo periódico. Nesse sentido, a entrada 

“Amor y sexo” tem artigos que conjugam relacionamentos amorosos e saúde, e as 

entradas “Belleza y salud” e “Body love”, por sua vez, dispõe de publicações que 

aproximam sexo e beleza. A percepção da implicação a qual estão sujeitas as temáticas 

trabalhadas por Cosmopolitan España, permite-nos alcançar uma visão ampla sobre as 

conexões, produzidas em suas páginas, entre sexo, amor, saúde e beleza. De modo mais 

claro, dada a inexistência de temáticas “puras”, ou seja, livre de misturas com outros 

temas, é por meio das implicações entre os distintos tópicos que é possível compreender 

as linhas que os conectam e o próprio teor das concepções promovidas pela Revista. 

 Como temos indicado no decorrer deste capítulo, Cosmopolitan España 

apresenta formas de lidar com o corpo marcadas pela racionalizada elaboração de 

técnicas com vista à conquista de um corpo idealizado. Além de conformar uma 
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imagem de beleza cujas principais características são magreza e tonificação muscular, a 

Revista também sugere estratégias para que essa imagem seja alcançada pela leitora, ou 

para que, ao menos, a leitora possa aproximar-se dela. Ocorre que a forma como tais 

estratégias são elaboradas e promovidas pela Revista indicam concepções que apontam 

para um corpo esquadrinhado que, como vimos durante a discussão das imagens de 

exercícios e de como realizá-los (imagens 10 e 11), é dividido em diferentes partes, 

entre as quais, abdômen, braços, glúteos e pernas. Para cada parte, a Revista traça um 

objetivo para torná-la bela ou mais bela, isto é, definida e tonificada, estabelecendo para 

cada objetivo planos de ação pontuais. Dentre as principais estratégias veiculadas, 

gostaríamos de destacar duas: as dietas alimentares e as atividades físicas regulares. 

Com relação às primeiras, o cálculo de calorias, o tempo exato de intervalo entre as 

refeições, a contabilização da quantidade de gorduras e a medição da quantidade e 

qualidade de líquidos ingeridos exemplificam, assim nos parece, elementos que 

remetem a uma operação matemática na qual, indica a Revista, o consumo de calorias e 

gorduras deve ser inferior ao gasto. Nesse sentido, a contabilização de “quantidades” 

torna a operação “exata”, isto é, livre das variáveis que não podem ser submetidas ao 

cálculo quando se consideram os aspectos qualitativos da relação entre dietas, corpos e 

exercícios físicos. Assim, para dinamizar os resultados dessa operação, os exercícios 

físicos apresentados pelo magazine são apontados como aceleradores da queima 

calórica, além de ajudarem a conformar um corpo vigoroso. Enquanto a dieta é 

promovida a partir da medição das calorias presentes nos ítens alimentares, as 

atividades físicas são mensuradas por meio da contagem do tempo e da repetição de 

exercícios. Além das atividades físicas centradas na prática de esportes ou exercícios 

associados à academia (musculação, pilates, alongamento), há nas publicações outras 

práticas relacionadas à atividade física que estão vinculadas aos atos sexuais. Em 

diversos momentos, as práticas sexuais são aproximadas das atividades físicas, e ambas 

passam a compartilhar os mesmos objetivos, a saber, a perda de calorias, o 

emagrecimento e a tonificação muscular. Tal aproximação, da maneira como aparece na 

Revista, constrói o ato sexual como algo que pode ser objetivado, apresentando-o como 

mais um passo na estratégia para que a imagem de beleza mostrada por Cosmopolitan 
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España (e promovida nas suas articulações entre texto e imagem) esteja ao alcance da 

leitora. 

Nesse sentido, o artigo “Se puede considerar el sexo un ejercício físico?” da 

entrada “Amor y sexo”, debate se a relação sexual pode ou não ser considerada uma 

atividade física. O questionamento levantado pelo artigo é pautado no número de 

calorias queimadas durante a relação sexual. As questões que seguem no excerto 

explicitam a preocupação com a veracidade de uma informação apontada pela 

publicação como algo compartilhado pelo grupo de leitoras de Cosmopolitan España, a 

de que o ato sexual proporciona a perda de muitas calorias. 

“¿Cuántas veces has oído que practicando sexo quemas un 
montón de calorias? ¿Y que el acto sexual se puede comparar 
con el ejercicio físico?”133  

 A publicação assinala que a aproximação entre atividade física e relação sexual 

depende, então, exclusivamente da comparação entre a quantidade de calorias 

queimadas por atividades físicas “regulares”134 e por práticas sexuais. A resposta ao 

questionamento tópico, qual seja o que pergunta sobre a possibilidade de considerar a 

relação sexual uma atividade física, é dada por meio da apresentação de um estudo 

científico publicado pelo New England Journal of Medicine. 

“Según el estudio del New England Journal of Medicine el acto 
sexual dura como promedio unos 6 minutos (¡qué poco!) y solo 
quema... ¡21 calorías! Por tanto si alargas el momento unos 30 
minutos, quemarás entre 85 y 100 calorías. ¿No te parecen muy 
pocas como para considerarlo actividad física? Por comparar, 
pensemos que si caminamos a buen ritmo durante una hora 
consumiremos unas 300 calorías aprox. Juzga por ti misma. Está 
claro que, aunque seas una mujer muy activa sexualmente, no 

                                                 

133 Disponível em http://www.cosmohispano.com/amor-y-sexo/sexualidad/articulo/se-puede-considerar-
el-sexo-ejercicio-fisico-241383741954 - acesso em 17/11/2013. Quantas vezes você já escutou que ao 
praticar sexo você queima muitas calorias? E que o ato sexual pode ser comparado a um exercício físico? 
134 Denominaremos “regulares” as atividades físicas centradas na prática de esportes e exercícios 
normalmente praticados na academia, ainda que sejam realizados em casa. 
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debes sustituir el gimnasio por el sexo si es que quieres ponerte 
en forma.”135   

 Percebemos, pois, que o esquadrinhamento do corpo e das maneiras de lidar com 

ele, observado até então nas publicações, também ocorre com relação ao ato sexual, 

cujos elementos são separados e matematicamente mensurados. Dentre os elementos da 

relação sexual investigados pela publicação, a relação entre tempo e gasto calórico é 

proeminente, pois torna possível a comparação entre prática sexual e atividade física. 

Somente ao tratar a relação sexual e a atividade física de forma contabilizada, faz-se 

praticável a tentativa de aproximá-las ou distanciá-las, dado que números são signos 

suscetíveis à comparação. Ao tratar algo como um número, esse pode ser comparado 

com qualquer outro elemento de caráter também numérico e, no limite, fica sujeito a ser 

tomado como parte de uma conta ou equação matemática. É nesse sentido que fazer 

sexo e realizar uma caminhada são comparados, pois o que os equaliza e permite a 

medição e comparação é o gasto calórico. Como vimos, colocadas frente a frente, a 

relação sexual perde para a caminhada – um dos exercícios com menor queima de 

calorias – e, parece-nos, fica diminuida ao não alcançar o posto de atividade física, pois, 

dessa forma, não pode ser encarada como caminho para estar “em forma” e alcançar o 

ideal de beleza observado na Revista. 

 Assim objetivada, a relação sexual perde valor quando a meta é o 

emagrecimento e o fortalecimento muscular. Entretanto, os passos seguintes ao trecho 

trazido acima conformam sugestões para aumentar o gasto calórico durante a prática 

sexual, de maneira a acercá-la do exercício físico. Vejamos uma das orientações 

elencadas pelo periódico. 

“Durante una clase de yoga se pueden quemar entre 100 y 300 
calorías. ¿Por qué no introducir en el acto sexual algunas de sus 
posturas para tener un gasto extra? Así, consumirás calorías con 
el sexo por un lado y con el yoga por otro.”136 

                                                 

135 Disponível em http://www.cosmohispano.com/amor-y-sexo/sexualidad/articulo/se-puede-considerar-
el-sexo-ejercicio-fisico-241383741954 - acesso em 17/11/2013. 
136 Disponível em http://www.cosmohispano.com/amor-y-sexo/sexualidad/articulo/se-puede-considerar-
el-sexo-ejercicio-fisico-241383741954 - acesso em 17/11/2013. Em uma aula de ioga é possível queimar 
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 A introdução de posturas de ioga no ato sexual é justificada pela dinamização da 

perda calórica. Como temos tentado mostrar, o artigo explicita a postura da Revista com 

relação ao sexo e, consequentemente, com relação ao corpo. A relação sexual, vista 

enquanto caminho para chegar à beleza, compõe uma das estratégias para chegar ao 

corpo ideal existentes nas publicações e, nesse sentido, submete o sexo à técnica. Seja 

pela adoção de posturas de ioga, pelo controle do horário no qual é realizado o coito (a 

as publicações afirmam que sexo matinal, antes do café-da-manhã, traz benefícios à 

saúde) ou pelo uso de posturas do Kamasutra (apontadas enquanto forma de originar 

fortalecimento e tonificação muscular), o ato sexual é invadido por técnicas para que 

objetivos específicos sejam alcançados. Tais técnicas são coordenadas a partir de 

fundamentos quantitativos baseados no cálculo dos movimentos corpóreos que, no caso 

específico de “Se puede considerar el sexo un ejercício físico?”, encontram-se na 

equação que conjunta extensão temporal e gasto calórico de dado movimento. O ato 

sexual, então, parece transformar-se em técnica, em estratégia que se adéqua ao corpo 

“saudável” e “belo” da Revista e, portanto, magro, definido e tonificado. Não se trata 

mais do ato sexual, ou do ato sexual comum, que perde até para a caminhada em termos 

de custo e benefício, mas de um ato sexual “dinamizado”.  

Magreza e rigidez muscular são os principais componentes de um corpo “em 

forma”, contudo, outros elementos fazem parte da imagem de beleza construída pela 

Revista, como mostra o artigo “Beneficios del sexo, extra de salud!”. Diferentemente de 

“Se puede considerar el sexo un ejercício físico?”, não há questionamento sobre se a 

prática sexual pode ou não ser vista como um exercício físico, mas sim uma lista dos 

ganhos propiciados pelo sexo à saúde, que variam entre benefícios para a circulação, 

respiração, emagrecimento e regulação hormonal, para citar alguns. Todos os tópicos 

desta lista estão associados à manutenção ou conquista da beleza, porém nem todos 

remetem diretamente ao corpo magro e rijo, mas ao que poderia ser chamado de 

“manutenção do corpo jovem”. Reparemos um dos benefícios destacados. O aumento 

                                                                                                                                               

entre 100 e 300 calorias. Por não introduzir no ato sexual algumas de suas posturas para ter um gasto 
extra? Assim, você consumirá calorias como o sexo por um lado, e com a prática de ioga por outro. 
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do ritmo cardíaco durante o ato sexual proporciona a dilatação dos vasos sanguíneos, 

facilitando a circulação do sangue, afirma a publicação: 

“La excitación sexual, unida a los movimientos pélvicos que se 
producen durante el coito, incrementa los latidos y el ritmo 
cardiaco. Esto hace que los vasos sanguíneos se dilaten y la 
sangre fluya mejor, no sólo en la zona genital, sino en todo el 
cuerpo.Y una buena circulación de la sangre consigue que los 
tejidos internos estén correctamente oxigenados y se mantengan 
en forma durante más años. Además, evita la formación de 
antiestéticas venitas y dolorosas varices.”137 

 Os benefícios gerados pelo bom andamento da circulação sanguínea são 

pautados pela capacidade de prolongar a vida dos tecidos corpóreos, além de evitar o 

aparecimento de vasos e varizes, apontados como feios e dolorosos. O intuito de manter 

os tecidos internos em funcionamento e o afastamento de vasos e varizes ecoam uma 

concepção recorrente na Revista, a que apela para o corpo jovem. De maneira similar, o 

artigo “Más sexo, menos cremas”, atenta para estudos que mostram os benefícios da 

relação sexual na produção de colágeno e controle do aparecimento de rugas e flacidez. 

Uma pele firme e sem rugas remete ao rosto jovem, livre das marcas do tempo, de sinais 

de envelhecimento.  

“Durante el sexo, nuestra circulación sanguínea aumenta, así 
como el bombeo de oxígeno. Como consecuencia, nuestra piel 
elimina toxinas, haciendo que sea más brillante, y aumenta la 
producción de colágeno, disminuyendo con ello la creación de 
arrugas y la flacidez.”138  

 A juventude é uma das características formadoras da imagem de corpo proposta 

por Cosmopolitan España. Memoremos as imagens 5 e 6. O vigor, a flexibilidade e, 

                                                 

137 Disponível em http://www.cosmohispano.com/amor-y-sexo/sexualidad/articulo/beneficios-del-sexo-
iextra-de-salud - acesso em 17/11/2013. A excitação sexual, unida aos movimentos pélvicos que se 
produzem durante o coito, aumenta as batidas e o ritmo cardíaco. Isso faz com que os vasos sanguíneos se 
dilatem e que o sangue flua melhor, não apenas na região genital, mas em todo o corpo. E uma boa 
circulação permite que os tecidos internos sejam oxigenados e se mantenham em forma durante mais 
anos. Ademais, evita a formação de veias feias e varises dolorosas. 
138 Disponível em http://www.cosmohispano.com/amor-y-sexo/sexualidad/articulo/mas-sexo-menos-
cremas-581381492210 - acesso em 18/11/2013. Durante o sexo, nossa circulação sanguínea aumenta. 
Como consequência, nossa pela elimina toxinas, tornando-se mais brilhante, e aumenta a produção de 
colágeno, dimuindo a criação de rugas e flacidez. 
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sobretudo, o ideal de aptidão percebidos na análise das imagens são elementos 

vinculados à juventude, à capacidade de ter um corpo saudável e desconhecedor de 

limites. Associa-se à idéia de juventude, também, por abarcar força e definição 

musculares, elasticidade e disposição. Certamente, pessoas idosas poderiam dispor das 

características recém apresentadas - isso, diga-se de passagem, é exatamente o que 

estimula as publicações, que a idade cronológica não seja percebida através do corpo – 

porém, tais características são vinculadas à concepção socialmente partilhada de 

juventude. O ideal contemporâneo de juventude não é, de forma alguma, formulação 

inédita, sendo objeto de estudo de diversos pesquisadores. Dentre eles, Christopher 

Lasch (1983), cuja obra tem cooperado para o desenvolvimento das questões propostas 

pelo presente capítulo. Com olhar voltado ao fenômeno do narcisismo em meados da 

década de 80, o sociólogo pondera:  

“A velhice inspira apreensão, não só porque representa o início 
da morte, mas porque a condição das pessoas idosas tem se 
deteriorado objetivamente nos tempos modernos. Nossas 
atitudes com relação ao envelhecimento não são acidentais. Elas 
se originam de mudanças sociais a longo prazo (…)” (LASCH, 
1983, p.253) 

 As “mudanças sociais a longo prazo” às quais se refere Lasch são, segundo ele, 

baseadas prioritariamente em movimentos envoltos pelo narcisismo. Não é necessário, 

contudo, debater o narcisismo observado pelo sociólogo para discutir o culto à 

juventude e as tentativas de afastamento do envelhecimento. A apreensão com relação à 

velhice da qual fala o autor, dialoga, a partir de nossas interpretações, com a percepção 

do idoso enquanto ser mais próximo da morte. Nesse sentido, a velhice seria uma 

lembrança viva da mortalidade humana e, por memorar a morte, constituir-se-ia em algo 

a ser evitado. O medo da morte, entretanto, não é algo restrito às sociedades 

contemporâneas; contudo, uma especificidade do moderno é, aponta Wilma Torres139 

(1983), uma forma de lidar com a morte que procura afastá-la, tornando-a, em um 

movimento paradoxal, ainda mais próxima por meio da sensação de desconforto. A 

morte, indica Torres, tornou-se o principal tabu nas sociedades contemporâneas, 
                                                 

139 Em A redescoberta da morte, fonte utilizada na elaboração do presente texto, a pesquisadora Torres 
discute as elaborações de alguns dos principais psicanalistas existencias do início do século XX. 
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promovendo desconforto e receio entre seus habitantes. No entanto, apesar da profícua 

discussão que pode ser realizada a partir da relação entre velhice e morte ou, se 

preferirmos, entre as novas formas de conceber o envelhecimento nas sociedades 

coetâneas, gostaríamos de concentrar nossos esforços em outra faceta que acreditamos 

dialogar com a valorização da juventude encontrada na Revista e que está mais próxima 

da perspectiva da nossa discussão, justamente a que abrange a relação entre corpo e 

consumo. 

 Se, como afirma Bauman, as sociedades contemporâneas são marcadas pelo 

consumismo, os indivíduos que nelas vivem são definidos pela capacidade de consumo 

que detêm. Em Modernidade Líquida, o autor aponta os diversos meios invadidos pelo 

consumo e, entre eles, a vivência de “sensações ainda não testadas e impossíveis de 

descrever de antemão” (BAUMAN, 2001, p.91). A vivência de tais sensações, conforme 

temos apontado, depende da posse de um corpo, nas palavras do autor, apto, ou seja, 

flexível, dinâmico e ajustável, pronto para enfrentar o inusual. O ideal de aptidão é 

orientado por um corpo, conforme o veiculado na Revista, com características próximas 

à concepção de juventude socialmente compartilhada. Nesse sentido, percebemos uma 

certa noção de juventude implicada na projeção de um corpo flexível, dinâmico e 

ajustável que, no limite, assume a forma de um corpo vigoroso nas páginas de 

Cosmopolitan España, levando-nos a afirmar que o corpo promovido pela Revista 

mantém afinidade com a ideia de “ser jovem” exatamente naquilo que compreende a 

constituição física-biológica. O ideal de corpo apto ressoa na Revista a partir de 

considerações acerca de fatores de ordem física e biológica, ou seja, de fatores que 

buscam pelo bom desenvolvimento dos caracteres do organismo.  

Sendo o corpo apto um ideal ao indivíduo das sociedades de consumo, o 

afastamento de tal ideal provocado pelo envelhecimento gera, ao nosso ver, o 

deslocamento desse indivíduo. Em outros termos, como o envelhecimento afasta o 

indivíduo do ideal de aptidão, afasta-o também das possibilidades de consumir algo 

muito caro à sociedade de consumo, novas sensações. Logo, o indivíduo inapto ao 

consumo acaba deslocado das sociedades contemporâneas por perder um dos pilares de 

sua identidade: um corpo pronto para enfrentar o inusual. Nesse sentido, parece-nos, o 
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corpo construído pela Revista é estimulado a adquirir características associadas à 

juventude para manter-se apto ao consumo de sensações e garantir lugar definido nas 

sociedades sob o signo do consumo. O sexo, então, passa a ser tanto meio para garantir 

aptidão quanto um fim, pois propicia, segundo apresenta a Revista, concomitantemente, 

uma maneira para manter-se jovem e uma fonte de sensações prazerosas. É o que se 

pode perceber no encerramento do artigo “Se puede considerar el sexo un ejercício 

físico?”:  

“Y para terminar, contaros que diferentes estudios demuestran 
que las mujeres que hacen deporte de manera regular tienen 
vidas sexuales más activas y alcanzan más rápidamente 
el orgasmo que las sedentarias.”140 

 A prática regular de atividades físicas coopera, de acordo com o trecho acima, 

para que a leitora tenha a sensação mais valorizada pelas publicações no que toca o 

sexo, o orgasmo. Sendo assim, a relação sexual não apenas garante que sensações sejam 

experimentadas, mas é também apresentada como prática que propicia e é propiciada 

por um corpo apto. Percebemos que, nos artigos, o sexo propicia um corpo apto na 

medida em que é considerado uma atividade física; e é propiciado pelo corpo apto na 

medida em que o alcance das sensações prazerosas originadas da prática sexual depende 

da aptidão do corpo daquele que a pratica. O parágrafo final de “Se puede considerar el 

sexo un ejercício físico?” ajuda-nos a observar uma das conexões existentes nas 

publicações: a conformação do ato sexual enquanto estratégia para chegar ao corpo apto 

objetiva a conquista de formas físicas belas141, objetivando também o alcance de 

habilidades que permitam a vivência de sensações trazidas pela própria relação sexual, 

visto que a prática sexual é encarada pelos artigos tanto como um exercício físico 

quanto como uma fonte de novas sensações.  

                                                 

140 Disponível em http://www.cosmohispano.com/amor-y-sexo/sexualidad/articulo/se-puede-considerar-
el-sexo-ejercicio-fisico-241383741954 - acesso em 18/11/2013. E para terminar, diferentes estudos 
demonstram que as mulheres que praticam esportes de maneira regular têm vidas sexuais mais ativas e 
alcançam mais rápidamente o orgasmo do que as sedentárias. 
141 Como explicitado anteriormente, o corpo apto caminha ao lado do ideal de beleza proposto pela 
Revista, posto que algumas das características detidas por ele são compartilhadas pela imagem de beleza 
de Cosmopolitan España, enquanto outras são apontadas como caminho para chegar à beleza. 
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É possível, portanto, perceber que o discurso construído por Cosmopolitan 

España traz implicações entre beleza e a noção do “cuerpo 10” que temos aproximado 

do ideal de aptidão formulado por Bauman. O “cuerpo 10”, um corpo sem limites, 

capaz de vivenciar o extraordinário. A prática sexual, nesse sentido, é apresentada pelas 

publicações, segundo nossas análises, como parte das estratégias para alcançar as 

características corpóreas valorizadas pela Revista, propiciando também o experimento 

do prazer sexual, sensação prestigiada nas páginas da Cosmopolitan España. 

*   *   * 

 Durante o presente capítulo, tentamos demonstrar como a relação entre beleza, 

saúde e temáticas vinculadas aos relacionamentos amorosos e sexuais (infidelidade e 

práticas sexuais) é construída nas versões brasileira e espanhola de Cosmopolitan. No 

capítulo seguinte, atentaremos ao que as Revistas consideram ser as maiores 

dificuldades e expectativas dos relacionamentos amorosos.  
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AMOR E ROTINA 

 

Em suas elaborações sobre o amor, as Revistas Nova e Cosmopolitan España, ao 

exemplo de manuais142, adotam o formato no qual predominam sugestões e “dicas”. 

Estas, sempre atreladas a propósitos definidos ainda no título e introdução dos artigos 

ou publicações, indicam os caminhos a serem seguidos, os comportamentos, e mesmo 

as maneiras de pensar apoiados e rejeitados pelas Revistas. Posicionar-se perante certos 

acontecimentos da vida cotidiana, como o amor, o sexo, o trabalho, a relação com o 

corpo e saúde, a vida familiar, entre outros, é matéria das elaborações de ambas as 

versões de Cosmopolitan que, quando tomadas em conjunto, conformam noções que 

poderíamos denominar tipos ideais. A versão brasileira constrói a concepção de “mulher 

de Nova”, enquanto a espanhola elabora a de “cosmogirl”. Compreender tais tipos 

ideais depende da percepção das temáticas eleitas pelas Revistas e do emaranhado de 

formas e conteúdos sobre elas. Temos discutido no decorrer desta dissertação algumas 

facetas da “mulher de Nova” e da “cosmogirl” - o corpo, o sexo e a relação com os 

homens e consigo, para citar algumas. No primeiro capítulo, priorizamos a compreensão 

das elaborações e apropriações das Revistas sobre sedução, conjunto de 

comportamentos apresentado por elas enquanto constitutivo da expressão feminina. No 

segundo capítulo, refletimos acerca das concepções de beleza e saúde promovidas pelas 

publicações de ambas as Revistas, evidenciando suas implicações com as relações 

amorosas e sexuais. No caso de Nova, a partir da análise de depoimentos, artigos e 

fotografias vinculados à infidelidade; no de Cosmopolitan España, na deflagração de 

publicações sobre a prática sexual. Dando sequência à discussão, procuraremos 

evidenciar, ainda no campo dos relacionamentos amorosos, o teor da relação íntima 

“desejada” pela “mulher de Nova” e pela “cosmogirl”, e os temores que a acompanham. 

Para tanto, buscaremos identificar as frustrações originadas do relacionamento amoroso 

por meio da análise tanto de publicações que elogiam e disseminam certas ações e 

arranjos no interior da relação íntima quanto de artigos que buscam afastar e superar os 
                                                 

142 Tópico explorado na Introdução desta dissertação. 
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aspectos encarados enquanto nocivos a tal relação. Dessa forma, comporemos um 

quadro no qual será possível acessar as mais expressivas temáticas relativas ao amor e à 

relação amorosa apresentadas por ambas as Revistas, mantendo, contudo, as 

especificidades decorrentes do contexto de cada produção, tais quais, as realidades 

brasileira e espanhola. Com maior especificidade, as realidades paulista e madrileña, 

ainda que, na qualidade de sedes de produção, distribuam seus produtos aos demais 

centros urbanos de seus respectivos países143. 

Iniciaremos este capítulo pela análise de publicações provenientes de Nova 

Cosmopolitan, nas quais percebemos as características desejáveis e indesejáveis a uma 

relação íntima, sobretudo ao nos defrontarmos com as negativas da Revista, ou seja, 

com textos e sugestões que demarcam os comportamentos e sentimentos que não 

deveriam conformar um relacionamento amoroso bem-sucedido. Passaremos, em 

seguida, para as impressões orientadas por Cosmopolitan España. Vejamos, então, 

quais são e como são construídas as narrativas amorosas na versão brasileira de 

Cosmopolitan.  

1. Narrativa amorosa e rotina 

O problema central das relações amorosas, diz-nos Nova, é a rotina, enxergada 

enquanto sinônimo de repetição e carência de novidade. A leitura da Revista aponta 

que, quando embebido na rotina, o relacionamento estável perde algumas das que são 

designadas como as melhores características proveninetes do encontro amoroso, a 

“paixão” e o “prazer sexual”. A apropriação que Nova Cosmopolitan realiza da 

“paixão” aparece nas elaborações da Revista acerca das relações íntimas e abrange dois 

aspectos prioritários. Primeiramente, um grande entusiasmo pelo parceiro e pelo 

relacionamento estabelecido, elemento que envolve a ideia de animação, disposição e 

                                                 

143 Pesquisa realizada em 2012 pela EGM – Estudos Marplan Consolidados, apontou que a circulação de 
Nova Cosmopolitan ocorre prioritariamente na região Sudeste do país, onde está concentrado 67% de seus 
leitores. Para isso, ver http://www.publiabril.com.br/marcas/nova/revista/informacoes-gerais. Em 
entrevista concedida por Paz Jiménez, uma das editoras de Cosmopolitan España, obtivemos a 
informação de que o perfil prioritário de leitores da Revista espanhola encontra-se nas grandes capitais 
das comunidades autônomas de Espanha. 



141 

 

alegria em estar com o outro. O segundo aspecto apresenta relação profunda com o 

primeiro. Trata-se da faceta sexual, a partir da qual as publicações de Nova promovem a 

associação entre prazer e entusiasmo. A paixão, cuja definição no dicionário de língua 

portuguesa é “1 Sentimento forte, como o amor, o ódio etc. 2 Movimento impetuoso da 

alma para o bem ou para o mal. 3 Mais comumente paixão designa amor, atração de um 

sexo pelo outro.”144, indica inclinação viva a algo ou alguém, sentimento que pode 

incluir atração sexual. Na Revista, a “paixão” é construída como momento sob o 

registro do entusiasmo – entusiasmo este atrelado, sobretudo, ao sexo. Desta associação, 

nasce o prazer sexual elogiado pelas publicações. Assim, o início dos relacionamentos 

amorosos aparece como o lugar da vivacidade, da excitação e do prazer. Em “Como 

fugir da rotina e transformar suas noites de sexo”, o sexo dos primeiros dias de namoro 

é considerado “espontâneo, animado, quente”, como podemos perceber no trecho a 

seguir: 

“Invista no sexo inovando nas carícias e recupere o prazer com 
seu parceiro. O sexo era espontâneo, animado, quente. Aí, o 
tempo passou e as coisas mudaram. Se você sente falta daquele 
fogo entre vocês saiba como reanimar suas noites de sexo e 
reinventar o seu prazer.”145 

 A animação, espontaneidade e calor que definem, no excerto acima, a prática 

sexual no início do relacionamento, são flagrados na concepção de paixão presente em 

“Como recuperar o frio na barriga do início do relacionamento”146, configurada na 

possibilidade de transformar o “quarto em um parque de diversões”. Em outros termos, 

a paixão característica do início do relacionamento amoroso é encarada como expressão 

de vivacidade, energia e vigor, encontrados especialmente nas manifestações de ordem 

sexual. Diz-nos Nova: 

“Para tirar o relacionamento do tédio e da rotina não é preciso 
decorar todas as posições do Kama Sutra. Com algumas atitudes 

                                                 

144 Segundo Dicionário Michaelis em versão online. Disponível em 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/ - acesso em 22/12/2013. 
145 Disponível em http://mdemulher.abril.com.br/amor-sexo/reportagem/esquente-o-clima/fuja-rotina-
transforme-suas-noites-sexo-642743.shtml - acesso em 01/12/2013. 
146 Disponível em http://mdemulher.abril.com.br/amor-sexo/reportagem/esquente-o-clima/como-
recuperar-frio-barriga-inicio-relacionamento-630623.shtml - acesso em 20/12/2013. 
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simples você pode recuperar a paixão do início da relação e 
transformar o seu quarto em um parque de diversões.”  

Vê-se, pois, que o sexo é uma potencial fonte de sensações com tendência a 

cumprir suas potencialidades no começo da relação amorosa e a perder o fulgor inicial 

por conta do mergulho do relacionamento íntimo na rotina. Nessa direção, os artigos 

recém-transcritos - “Como fugir da rotina e transformar suas noites de sexo” e “Como 

recuperar o frio na barriga do início do relacionamento” - contêm elaborações cujo 

conteúdo oferece indícios sobre a maneira pela qual a Revista enxerga os 

relacionamentos amorosos. Ambas as introduções reproduzem certa linearidade 

presente nas publicações acerca de relacionamentos estáveis, nas quais é criada uma 

narrativa que estabelece o início dos relacionamentos como um momento repleto de 

alegrias e dos mais bem quistos comportamentos e sentimentos, enquanto os anos 

posteriores da relação são descritos por ações que sinalizam toda a sorte de faltas: de 

paixão, sexo, desejo, prazer, carinho, atenção e tantas outras. Enquanto os primeiros 

momentos são definidos pela paixão, os posteriores definem-se pelo enfado. Na medida 

em que a apropriação de Nova acerca da paixão prioriza a faceta sexual, tanto a intensa 

vivência quanto a escassez de tal sentimento são reconhecidos a partir de indicações 

provenientes da prática sexual. As indicações têm caráter quantitativo e qualitativo: 

quanto maior o número de relações sexuais e o prazer - sob a forma do orgasmo – 

provindo delas, mais intensa a vivência da paixão. A intensidade da paixão mede, por 

sua vez, a satisfação proveniente da relação amorosa, visto que ela ajuda a constituir a 

noção de um relacionamento “dos sonhos”147, o relacionamento ansiado pela “mulher de 

Nova”.  

Portanto, a vivência intensa da paixão é valorizada pelo periódico, vinculando-se 

à imagem daquele que é o relacionamento apoiado pelas publicações, ao passo que o 

empobrecimento das qualidades associadas à paixão denota sérios prejuízos à relação. 

Assim, aponta a Revista, a percepção da introdução do relacionamento estável na rotina 

e consequente esmorecimento do entusiasmo mútuo afetaria prioritariamente a 

                                                 

147 Expressão empregada nas publicações de Nova Cosmopolitan para designar o relacionamento desejado 
pela “mulher de Nova”. Como exemplificam “Você terá o coração partido duas vezes antes de encontrar o 
homem dos seus sonhos” e “Os opostos não se atraem”.  
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qualidade da prática sexual entre o casal. Nesse sentido, a depauperação do 

relacionamento amoroso é percebida por meio da mensuração da intensidade e 

frequência dos atos sexuais ou de caráter sexual.  

A perda do brilho inicial é a marca da passagem do tempo no relacionamento 

amoroso, o principal impedimento para o retorno aos primeiros momentos, definidos 

pelas tão valorizadas “espontaneidade” e “animação” características da paixão, 

conforme trabalhada pela Revista. Como afirmamos, a concepção de rotina presente em 

Nova diz repeito à repetição enfadonha de ações de toda a ordem, vinculadas ao 

trabalho, à alimentação, à prática de atividades físicas e à vida amorosa. No tocante à 

leitura dos artigos que associam rotina e relacionamento amoroso, “Dicas para reanimar 

o relacionamento – como se fosse a primeira vez” descreve o definhar das histórias de 

amor, murchas diante dos defeitos, repetições, responsabilidades, enfim, do desmanchar 

de ilusões que acreditavam na perfectibilidade do parceiro e na contínua frescura das 

sensações, suprimidas pela sobreposição de ações cotidianas.   

“Descobrimos que as borboletas no estômago não duram para 
sempre, boa parte da história de amor vira rotina, o sexo dá uma 
esfriada, as brigas existem, o gato tem defeitos - e aqueles beijos 
na chuva nunca acontecem. E no meio de tantas contas para 
pagar, noites de sábado no sofá e sessões de sexo com hora 
marcada é inevitável se perguntar: será que acabou e eu não 
percebi?”148 

A pergunta “será que acabou e eu não percebi?”, presente no excerto acima, 

parece expressar o mergulho na rotina, uma imersão capaz de evitar algo extremamente 

valorizado pela Revista para a manutenção do relacionamento estável: o cuidado com a 

relação. É possível perceber nas sugestões apresentadas pelas publicação a manifestação 

da necessidade de cuidado a qual seriam, de acordo com nossa interpretação do discurso 

promovido pela Revista, dependentes os relacionamentos amorosos. Ainda que o 

período sobre o qual se debruça a questão “será que acabou e eu não percebi?”seja 

                                                 

148 Disponível em http://mdemulher.abril.com.br/amor-sexo/reportagem/relacionamento/dicas-reanimar-
relacionamento-como-se-fosse-primeira-vez-733097.shtml - acesso em 01/12/2013. 
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tomado pela falta de reflexão e cuidado com o relacionamento íntimo, a questão em si, 

na qualidade de auto questionamento, contém teor reflexivo.  

A passagem entre a paixão e a rotina, que é a própria passagem entre o 

relacionamento elogiado e o que necessita de cuidados, isto é, entre o tipo de relação 

“desejado”, segundo as páginas da Revista, e o que deveria ser evitado, é conduzida 

pelo tempo e, nesse sentido, está fortemente ligada às concepções de Nova sobre o 

caráter do que é temporal. Ainda que o tempo não seja debatido pela Revista, há uma 

dimensão temporal que precisa ser explorada na pesquisa, pois implicada com a noção 

de continuidade presente nas narrativas amorosas propostas por Nova Cosmopolitan. 

Sendo assim, debruçaremos nossa atenção sobre o tempo, procurando compreender seu 

teor nas páginas de Nova, assim como as implicações entre ele e a narrativa amorosa 

promovida pelo periódico.   

1.1. Um tempo de sensações 

Antes do retorno à Revista, traçaremos um curto percurso sobre algumas das 

dimensões do tempo. Gostaríamos de inciá-lo com a concepção de luto, visto que pode 

expressar certas apropriações do que é temporal. Trabalhado por Freud em Luto e 

Melancolia (2011), o estado de luto decorre da perda de alguém ou algo querido, um 

ente ao qual era despendida afeição ou uma abstração, como um ideal ou uma crença, 

amada. A falta do que era querido provoca a condição de dor descrita por Freud a partir 

da comparação com a melancolia. Com a exceção da diminuição dos sentimentos de 

auto-estima observada em melancólicos, os demais traços são partilhados por ambos os 

estados, cuja descrição pode ser acompanhada abaixo.  

“O luto profundo, a reação à perda de alguém que se ama, 
encerra o mesmo estado de espírito penoso, a mesma perda de 
interesse pelo mundo externo — na medida em que este não 
evoca esse alguém —, a mesma perda da capacidade de adotar 
um novo objeto de amor (o que significaria substituí-lo) e o 
mesmo afastamento de toda e qualquer atividade que não esteja 
ligada a pensamentos sobre ele.” (FREUD, 2011, p.11) 
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 A dificuldade em substituir o antigo objeto libidinal por um novo é explanada 

por Freud em termos de economia psíquica, visto que as imposições do teste da 

realidade conduzem ao desligamento da energia libidinal do objeto no qual era 

investida. Impossibilitada de manter-se associado ao objeto perdido, a posição libidinal 

deve ser abandonada. Ocorre que, segundo Freud, o abandono de um objeto querido 

dificilmente ocorre sem resistências, de forma que a desassociação da libido aconteça de 

maneira penosa. Ela abrange o retorno a cada uma das lembranças e expectativas 

vinculadas, por exemplo, ao ente amado, pois mecanismo pelo qual a energia libidinal 

pode se desligar do objeto negado pela realidade. O estado de luto diz respeito 

exatamente a este fatigante processo psíquico, composto por movimentos cujo 

funcionamento é executado, indica Freud, “pouco a pouco, com grande dispêndio de 

tempo e de energia catexial, prolongando-se psiquicamente, nesse meio tempo, a 

existência do objeto perdido.” Configurada no retorno a si e no desinteresse pelo 

mundo, a experiência do luto é prioritariamente subjetiva no sentido de que ocorre nos 

termos do funcionar psíquico. Atentemos, então, a duas expressões empregadas por 

Freud: o “grande dispêndio de tempo” do qual fala parece ter natureza distinta do 

“prolongar psíquico”. Aquela conteria uma percepção cronológica sobre o luto, pois 

atravessada pela noção de dispêndio de tempo. Para que se considere um tempo 

dispendioso, é preciso concebê-lo enquanto algo mensurável. A mensurabilidade do 

tempo é historicamente propiciada pela associação à dimensão espacial. Numericamente 

medido, o tempo cronológico faz uso de determinadas classificações capazes de dividi-

lo e determinar a ordem dos acontecimentos, tais quais as concepções de minuto, hora, 

dia, mês, entre outras. O “grande dispêndio de tempo” mencionado por Freud atentaria à 

larga extensão do luto no tempo cronológico. O “prolongar psíquico”, por sua vez, 

consideraria a duração da experiência do luto, subjetivamente percebida. Poderíamos 

conceber tais dizeres enquanto expressão do afastamento da mensurabilidade orientada 

por classificações matemáticas, dado que, para Freud, a prolongação psíquica do luto 

permanece mediante a existência do objeto perdido, cuja extensão está livre de 

demarcações exatas.  

 Não se trata de questionar as posições adotadas por Freud com relação ao luto, 

tão pouco suas considerações sobre as implicações entre o tempo e o luto, mas de 
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perceber, a partir de suas afirmações, distintas perspectivas no trato com o tempo a 

partir do que poderíamos considerar o tempo do luto. As afirmações de Freud contêm 

indícios das formas pelas quais tal tempo pode ser tomado. Assim, interessa-nos atentar 

para o teor de suas palavras por nos oferecerem elementos úteis para a reflexão acerca 

do tempo, afastando-nos do debate da teoria freudiana em si. Ou seja, a fala de Freud 

sobre o luto traz elementos para pensarmos em duas dimensões do tempo. Não faremos, 

contudo, pontes entre os dizeres freudianos e sua produção teórica, de maneira a não nos 

aprofundarmos em sua teoria. Dessa forma, as expressões sobre as quais nos 

debruçamos no último parágrafo parecem-nos significativas por permitirem o contato 

com duas dimensões do tempo do luto. A primeira, cronológica, espacial, matemática; a 

segunda, subjetiva, experienciada no acontecer de ordem psíquica149. Acerca do tempo, 

Henri Bergson trava uma distinção entre dois tempos. Em seus estudos filosóficos, 

diferencia o tempo fictício do tempo real.  

Não há, segundo o autor, um único tempo fictício, mas diversas expressões do 

tempo irreal, adjetivado pelo termo “vazio”, pois incapaz de ser vivido por alguém. 

Uma de suas expressões, notada pelo filósofo na investigação das abordagens de 

matemáticos, físicos e dos que tratam de temas psicológicos, diz respeito a um tempo 

abstrato e espacializado, definido pela propensão em medir a duração das coisas por 

meio da elaboração de um esquema fixo a partir do qual é representada a sucessão 

múltipla de eventos. A representação, elaborada a partir da ideia de número, dá-se por 

meio da introdução da concepção espacial, visto que, conquanto o número possa ser 

isoladamente contado, a multiplicidade – que é o conjunto dos números isolados - 

depende de uma visão no espaço.  

O tempo real é, contudo, apenas um, aquele que pode ser plenamente vivido por 

alguém. A partir da duração psicológica, as propriedades do tempo real são discutidas 

por Bergson, cuja compreensão aponta para a centralidade da continuidade, da memória, 

                                                 

149 Tais concepções estão implicadas na produção de Freud e dificilmente poderiam ser separadas caso se 
tratasse de um estudo voltado à compreensão da teoria freudiana. Fazemo-lo de forma quase sistemática 
para debater distintas abordagens e dimensões acerca do tempo a partir, como já dissemos, do tempo do 
luto. 
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da sucessão, da mudança e da criação. Dentre elas, talvez sejam as propriedades de 

sucessão e continuidade as que produzem o corte mais expressivo entre a 

mensurabilidade das apropriações de matemáticos e físicos e o teor do tempo real. A 

sucessão aponta que os acontecimentos, assim como as vivências interiores, ocorrem de 

forma sucessiva, um após o outro, conquanto também possam ser concomitantes. 

Semelhante sucessão conforma uma história. Na sucessão está contida a idéia de 

continuidade, posto que a sucessão é uma continuidade no sentido de que o tempo é 

contínuo. Na história contínua que é o tempo não cabe, contudo, a noção de 

mensurabilidade, pois ainda que os acontecimentos ocorram um após o outro, não é 

possível separar, no tempo real, o presente e o passado. Distintamente da medição 

propiciada nas apropriações de matemáticos e físicos pela representação numérica 

localizada em algum ponto do esquema de caráter espacial, a não separação entre 

passado e presente torna infrutífera a mensuração, pois não permite a superposição de 

durações.  

“Que o deixemos em nós ou que o coloquemos fora de nós, o 
tempo que dura não é mensurável. A medida que não é 
puramente convencional implica em efeito divisão e 
superposição. Ora não se poderia superpor durações sucessivas 
para verificar se elas são iguais ou desiguais; por hipótese, uma 
não é mais quando a outra aparece; a idéia de igualdade 
constatável perde aqui toda significação. Por outro lado, se a 
duração real torna-se divisível como veremos, pela solidariedade 
que se estabelece entre ela e a linha que a simboliza, ela consiste 
ela própria em um progresso indivisível e global.” (BERGSON, 
1978, p.102)  

 Se uma duração já não é quando do aparecimento de uma outra, igualá-las 

espacialmente perde a significação, pois a noção de que as durações são sucessivas 

torna infudada a ideia de superposição. Há ainda outro elemento que gostaríamos de 

trazer ao texto, pois fundamental para a compreensão da duração, a memória. A 

sucessão contínua da qual fala Bergson abarca a mudança, cuja ocorrência se dá 

incessantemente. Os acontecimentos, sejam eles interiores ao homem ou provenientes 

do mundo físico, são sempre outros, mutantes, distintos. O tempo é um fluxo em 

contínua mudança e a memória permite o acesso extamente àquilo que carrega uma 

certa continuidade em um movimento de mudança. Ela prolonga o passado no presente, 
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a duração do antes e a do depois, constituindo a marca dos acontecimentos 

predecendentes nos acontecimentos presentes, tanto na duração psicológica de um 

quanto quanto no presente de um grupo e mesmo de toda humanidade, testemunha da 

carga que nos antecede.  

“A duração interior é a vida contínua de uma memória que 
prolonga o passado no presente, seja porque o presente encerra 
distintamente a imagem incessantemente crescente do passado, 
seja, mais ainda, porque testemunha a carga sempre mais pesada 
que arrastamos atrás de nós à medida que envelhecemos. Sem 
essa sobrevivência do passado no presente, não haveria duração, 
mas somente instantaneidade.”150 (BERGSON, 1993, p.200)  

 Ao pontuar que na inexistência da memória haveria apenas instantaneidade, 

Bergson refere-se à concepção de que, sem a memória, teríamos uma coleção 

desordenada de instantes a conformar um presente em incessante renascimento. Sendo a 

memória a sobrevivência do passado no presente, ela permite a visão do tempo como 

sucessão, permite que acontecimentos passados não se restrinjam ao instante de sua 

duração. Nesse sentido, o que o filósofo considera ser a duração interior faz referência 

ao próprio pulsar de tal memória. 

 Infelizmente, não temos espaço para desenvolver a crítica bergsoniana neste 

texto, gostaríamos, então, de atentar para a distinção que o autor faz inicialmente entre 

dois tempos, o real e o fictício. Ao diferenciá-los, o filósofo aponta a existência de 

formas distintas de lidar com o tempo, conformando o que consideramos ser diferentes 

dimensões do tempo. Ainda que apenas um tempo seja real, contrapõe-se ao fictício 

porque este existe enquanto percepção. Além da teoria de Bergson, identificamos ainda 

duas dimensões do tempo do luto a partir das palavras de Freud. Não pretendemos fazer 

uso da teoria bergsoniana para entender a noção de tempo do luto, o que não significa 

que nossa leitura não tenha sido influenciada pelas concepções de Bergson, assim como 

                                                 

150 Utilizamos a tradução de Jonas Gonçalves Coelho. 
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pelas de Walter Benjamin151 (1989) na análise dos dizeres freudianos. Poderíamos, 

contudo, promover aproximações entre o tempo dos matemáticos e físicos, estudado por 

Bergson, com aquilo que denominamos por tempo cronológico, bem como poderíamos 

aproximar o conceito de duração do que enxergamos enquanto tempo subjetivo do luto. 

Ainda que diante da existência de distanciamentos conceptuais, as aproximações 

sustentar-se-iam a partir da criação de duas chaves. A primeira chave, composta pelo 

tempo fictício investigado por Bergson mediante as abordagens de matemáticos e 

físicos e pelo tempo cronológico exemplificado pelo luto, abrangeria noções acerca do 

que nos parece ser uma maneira objetiva de tomar o tempo. Objetivo, pois marcado pela 

representação numérica espacial que prevê exatidão no trato com o que é temporal. A 

segunda chave contém tanto o conceito de duração quanto o que é percebido como o 

tempo subjetivo do luto. Tal chave traria noções de um tempo cuja percepção escapa de 

representações fixas, dando-se em um acontecer de outra ordem, orientado pela relação 

que a pessoa estabelece com o evento. O tempo não é separado do acontecimento. Nesse 

sentido, a intensidade da atenção e do envolvimento com o evento tem grande peso 

sobre a percepção temporal. O luto, se tomado a partir da dimensão subjetiva do tempo, 

pode conformar uma experiência pautada na profundidade das dinâmicas psíquicas que 

lhe são próprias, cuja duração escapa de representações no espaço.  

 Após essa pequena incursão, retornemos às publicações de Nova Cosmopolitan. 

Ao tratar dos relacionamentos amorosos, a Revista fala de um tempo entendido 

enquanto passagem incessante que denota peso negativo às relações. Trata-se de um 

tempo marcado pela concepção de rotina.  

Ao apontar a rotina, tomada enquanto o oposto à inovação, como a mais 

pungente dificuldade da vida a dois, a Revista está, parece-nos, discorrendo acerca de 

um tempo percebido como o berço do enfado. A repetição de ações e sensações 

rotineiras gerada pela prolongação do relacionamento amoroso é apontada como causa 

da falta de estímulo, da perda da paixão ente o casal e do nascimento do fastio. Abaixo, 

                                                 

151 Especialmente de Um lírico no auge do capitalismo, nos momentos em que o autor detém-se na 
questão da experiência. Ressaltamos também que embora Benjamin faça referência a Bergson em seu 
texto, para os limites desta análise, optamos por fazer um recorte e exploramos apenas Freud e Bergson. 
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um trecho de “Acabe com a mesmice a dois”, segundo qual os primeiros finais de 

semana em casal podem ser prazerosos, pois repletos de ações que ainda cheiram à 

novidade, porém sua prolongação por um certo período denota a falta de surpresa e 

estímulo, resumida pela expressão “sensação de abrir um pacotinho de figurinha 

repetida”.  

“Todo fim de semana vocês fazem tudo sempre igual e juntos. 
Por um tempo, essa agenda de fim de semana foi perfeita. 
Afinal, reunia as atividades de que mais gostam. Com o tempo, 
o prazer de cada programa foi sendo substituído pela sensação 
de abrir pacotinho de figurinha repetida. Conselho de amiga: 
agite essa rotina já (ou vai acabar se sentindo sufocada).”  

Se a “sensação de abrir um pacotinho de figurinha repetida” é ruim, a sensação 

desejada pela “mulher de Nova” seria a de abrir um pacotinho com novas figurinhas, ou 

seja, há nas publicações a valorização da vivência do que a Revista considera ser novo 

por meio do experimento de novas sensações. Enquanto a novidade é elogiada, a 

extensão temporal do relacionamento é determinante para a vivência de sensações 

desprazerosas, incômodas e prejudiciais à continuidade da relação. Até então, temos 

considerado essas sensações enquanto expressões do enfado, porém, questionamo-nos 

acerca de sua qualidade. Para responder a semelhante questionamento, é necessário 

voltar-nos às apropriações que a Revista faz do tempo. Primeiramente, os artigos 

debatidos falam menos do tempo no sentido macro e mais de um tempo cotidiano: um 

desdobrar de acontecimentos diários, pequenos, que ganham grande notoriedade nas 

páginas do periódico. Uma discussão familiar, o vestido mais apropriado para cada 

encontro e as atitudes para conquistar alguém são exemplos de temáticas do dia-a-dia 

presentes na Revista. 

Em Sociología de la vida cotidiana (1994), Ágnes Heller dirige um capítulo 

exatamente à compreensão do tempo no cotidiano. Este, objeto de análise sobre o qual a 

autora discorre, buscando mapear suas propriedades. Segundo Heller, o tempo cotidiano 

partilharia as mudanças oriundas da ascensão do capitalismo no que diz respeito à 

aceleração. Nesse sentido, a aceleração no ritmo do tempo, uma tendência geral da 
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história, não deixaria imune a vida cotidiana, dado que o tempo do cotidiano, como não 

poderia ser diferente, está inserido nos processos históricos e sociais. 

“La enorme importancia de la división del tiempo en nuestra 
época – mucho mayor que en el passado – es un simple hecho. 
Sin embargo, junto a la falta de tiempo, vuelve continuamente a 
estar presente la experiencia interior del exceso de tiempo. Este 
exceso es una consecuencia del crecimiento de la cantidad de 
tiempo no usado para una actividad; el fenómeno subjetivo 
(afectivo) concomitante es el aburrimiento.” (HELLER, 1994, p. 
389) 

 A análise de Heller prioriza as relações entre tempo e trabalho, de forma que a 

experiência de falta e de excesso de tempo sejam entendidas por ela enquanto 

consequência da organização laboral. A percepção do excesso geraria um fenômeno 

subjetivo caracterizado pelo aburrimiento que, em português, poderíamos traduzir como 

tédio ou fastio. Parece-nos, contudo, que o aburrimiento do qual fala Heller nasce não 

apenas da sensação experimentada pelos habitantes das sociedades capitalistas de que o 

tempo existe em demasia, mas também da repetição contínua de ações que não 

preenchem as necessidades humanas, pois incapazes de conduzir sentido, seja por 

estarem sujeitas à técnica, obrigações ou outros mecanismos não incólumes à divisão do 

tempo. Há ainda um outro ponto a ser examinado. Ainda que Heller indique a 

concomitância da experiência de falta e de excesso de tempo, reconhece o fastio como 

fruto exclusivo do excesso. Acreditamos que as impressões de fastio e enfado trazidas 

pela Revista resultam da dupla experiência (de falta e excesso), posto que sentir o tempo 

como uma falta intensifica a percepção do tempo excessivo. Ou seja, se a percepção da 

aceleração da passagem do tempo transforma-o em algo sentido como insuficiente, a 

sensação de excesso de tempo é caracterizada pela angústia gerada pela impressão de 

que algo tão escasso está sendo perdido, jogado despropositadamente ao vento. O 

tempo, então, é encarado como algo que deve ser “aproveitado” e a angústia nasce, 

parece-nos, de um tempo que, aos olhos do indivíduo contemporâneo, é vazio. Nesse 

sentido, ações (muitas vezes também pobres em sentido) são propostas pela Revista 

com o intuito de tornar o tempo “produtivo”.  
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As publicações apresentam o tempo cotidiano como algo que deve ser 

preenchido por uma série de acontecimentos de ordem específica. O tempo “bem 

aproveitado” é uma sucessão de novidades, ou ao menos assim se pretende. Nesse 

sentido, a concepção de tempo projetada por Nova é atravessada pela dimensão espacial, 

na qual sobressaem os elementos de contabilização, como veremos adiante. O tempo 

emerge como um grande vazio a ser urgentemente ocupado pela vivência do novo. Os 

acontecimentos incapazes de receber o selo de novidade conformam, por outro lado, a 

repetição contida na rotina. Ela, a responsável pelo surgimento de sentimentos 

desgostosos e aborrecedores - encarados por nós enquanto expressão do enfado - que 

em algumas publicações são designados pela palavra tédio, como podemos observar em 

“Fuja do tédio! Ideias para surpreender o amado em qualquer fase do namoro” 

(publicação subsequentemente analisada) e em “Como recuperar o frio na barriga do 

início do relacionamento”. Conquanto os artigos façam uso do termo tédio, eles 

parecem falar de algo sensivelmente diferente do tédio e mais próximo à monotonia. 

Para compreender tal distinção, acompanhemos algumas das noções publicadas por 

Kracauer no ensaio entitulado Tédio (2009), cujo primeiro parágrafo trazemos em 

seguida: 

“Pessoas que possuem ainda tempo para o tédio e, no entanto, 
não se entediam são, decerto, tão entediantes com as outras que 
não chegam a se entediar. Para aqueles a quem o si próprio 
desapareceu, o si próprio cuja presença, particularmente neste 
mundo tão administrado, estivesse necessariamente obrigada a 
demorar um pouco sem objetivo, seja aqui ou ali.” 
(KRACAUER, 2009, p.351) 

 O jogo de palavras de Kracauer deixa transparecer a faculdade última do tédio, 

que é o contato consigo próprio. O tédio é o tempo ocioso que permite a aproximação 

com a interioridade. Na introdução do ensaio, Kracauer anuncia que em um mundo 

administrado, a própria presença do que é interior necessita de um objetivo para 

permanecer. Sendo o tempo moderno um tempo administrado, os acontecimentos são 

programados com vista ao alcance de objetivos pré-determinados. Não há tempo para o 

ócio nas sociedades do trabalho, nas quais o tempo livre do ganha-pão é tomado pelos 

estímulos produzidos pela imagem, especialmente no cinema, e pelos sons do rádio. 
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Dessa forma, o advir do tédio torna-se difícil, posto que não há ócio, nem tampouco 

objetivos que justifiquem a permanência consigo. Nesse sentido, poderíamos aproximar 

o tédio do registro do tempo subjetivamente percebido, por tratar-se de experiência 

desencaixada das tendências de administração, ou seja, por escapar da mensurabilidade 

técnica e objetiva. Ao evocar o termo tédio, a Revista, inserida em uma concepção sobre 

o tempo distinta da conformada por percepções subjetivas, afasta-se das definições 

apresentadas por Kracauer. 

 A ideia de tempo proposta por Nova é, como já dissemos, orientada pelo 

impulso por preenchê-lo. Ao exemplo de um grande vazio, o tempo precisaria ser 

ocupado, algo que seria dado, de acordo com as sugestões da Revista, pela vivência de 

sensações prazerosas. Com apropriações que apontam à representações numéricas, as 

referências sobre o tempo encontradas em Nova aproximam-se do registro de um tempo 

objetivo, debatido no início do subtítulo “1.1. Um tempo de sensações”. Vejamos um 

trecho de “Dicas para reanimar o relacionamento - como se fosse a primeira vez”. 

“Coloque o despertador para tocar 15 minutos mais cedo que o 
de costume... e transe! 
Fazer sexo de manhã ajuda a liberar oxitocina, o hormônio do 
bem-estar, que faz com que o casal se sinta mais unido e 
apaixonado durante o dia todo.”152 

Esquadrinhado em minutos, o tempo é apresentado como algo a ser aproveitado 

a partir da conclusão de metas. No caso do excerto acima, a Revista propõe que a leitora 

acorde 15 minutos mais cedo para fazer sexo. A prática sexual, que no artigo 

selecionado é apontada como a responsável pela superação das dificuldades da vida a 

dois, cabe, de acordo com a Revista, em quinze minutos. A partir de semelhante 

apropriação matemática do que é temporal, a Revista parece falar menos do tédio e mais 

da monotonia, pois esta é definida pela uniformidade de acontecimentos. A rotina traria, 

assim, uma uniformidade aborrecida de eventos repetitivos que não permitiria, contudo, 

o contato consigo, pois as apropriações acerca do tempo na Revista estariam inseridas 

em concepções objetivas ou administradas, para usar a terminologia proposta por 

                                                 

152 Disponível em http://mdemulher.abril.com.br/amor-sexo/reportagem/relacionamento/dicas-reanimar-
relacionamento-como-se-fosse-primeira-vez-733097.shtml - acesso em 09/12/2013. 
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Kracauer. Quando pretendem o tempo como um fluxo de sensações novas, as 

publicações rememoram os dizeres de Bergson acerca da instantaneidade característica 

da inexistência da memória. Não pretendemos afirmar que não há memória no tempo 

projetado por Nova, mas destacamos que, ao propor a ininterrupta vivência do novo, a 

Revista referir-se-ia à composição de momentos que parecem instantâneos153, como se 

estivessem desgrudados da história do casal e dos indivíduos, de forma que 15 minutos 

de sexo pela manhã pudessem solucionar os problemas do relacionamento. Essa questão 

pode ser melhor observada ao atentarmos às expectativas de caráter sexual. 

Se o tempo “bem aproveitado” se pretende uma sucessão de novidades, dentre as 

associadas às relações amorosas, aquelas implicadas com o sexo são destacadas. O sexo, 

na condição de objeto de maior investimento das publicações que visam o sucesso dos 

relacionamentos íntimos, é também considerado a maior vítima das repetições 

cotidianas que são a expressão mais clara da monotonia. Nesse sentido, por 

considerarmos que as páginas de Nova apresentam projeções do contexto de sua 

produção e consumo, enxergamos que a rotina sobre a qual atenta boa parte de suas 

publicações sublinha a repetição monótona a qual estão inseridos os indivíduos, o que 

pode ser superado, para a Revista, pelo experimento daquilo que ela entende por paixão. 

Os momentos iniciais do relacionamento são identificados como aqueles nos quais o 

orgasmo é alcançado com maior facilidade e, portanto, condizem com as expectativas 

de bom aproveitamento do tempo; um tempo ocupado pelo prazer sexual é, de acordo 

com Nova, um tempo apropriadamente preenchido. Sobre o prazer no início do vínculo 

amoroso, o artigo “Fuja do tédio! Ideias para surpreender o amado em qualquer fase do 

namoro”, caracteriza o primeiro mês de namoro com essas palavras: 

“Vocês estão na fase de sexo selvagem! Tudo é novidade.”154 

                                                 

153 Em Reflexões sobre o amor e a mercadoria (1983), Olgária Matos pondera: “A eterna mudança é 
inimiga da memória, pois esta se torna supérflua em um mundo no qual o homem é tratado como mera 
função, como business.” (MATOS, 1983, p. 210). Ou seja, em conjuntura ritmada de acordo com a lei da 
troca e da mudança constante, a memória torna-se desimportante, pois incompatível com os fundamentos 
que regem a sociedade. 
154 Disponível em http://mdemulher.abril.com.br/amor-sexo/fotos/esquente-o-clima/fuja-tedio-ideias-
surpreender-amado-qualquer-fase-namoro-746486.shtml#1 – acesso em 06/12/2013. 
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De acordo com a publicação, do que é novo procede o prazer. O relacionamento 

antigo configura um campo próprio à rotina, cuja superação depende da introdução 

contínua de novidades. O mesmo artigo, ao tratar das relações amorosas com um ano ou 

mais, afirma: 

“Esquentar sempre, deixar esfriar jamais! 
Vocês já estão juntos tempo suficiente para conhecer bem o que 
o outro curte. Isso é bom, mas cuidado: a zona de conforto pode 
tornar o sexo mecânico e sem graça. O importante é 
incrementar!”155  

 A longa duração dos relacionamentos pode levar seus membros à prática de um 

sexo mecânico, sem graça, sem dinamismo, e, logo, sem prazer, indica a publicação. As 

associações entre curta extensão temporal e desfrute sexual, e entre largo 

prolongamento no tempo e escassez de prazer, têm laços imediatos com a sensibilidade 

humana. Com isso, referimo-nos às maneiras de apreender, sentir e perceber o mundo 

exterior, a vida e a si. Fixemos nossa atenção na noção de sensibilidade. 

1.2. Sensibilidade  

Não podemos esperar que os sentidos sejam estanques, ainda que algumas 

capacidades apresentem-se enquanto potencialidades próprias ao humano - como a 

visão, audição, tato, paladar e olfato -, seu funcionamento difere, tal como o peso 

angariado por determinadas formas de apreender o mundo, que podem ou não ser 

privilegiadas em certas culturas; tratando-se, portanto, de um fenômeno não apenas de 

ordem fisiológica, como também social. À guisa de exemplo, os estudos de Murray 

Schafer (2001) reconhecem a importância ímpar detida pela audição entre grupos 

esquimós, cuja sobrevivência na imensidão branca do Ártico depende muito mais das 

percepções auditivas do que das habilidades visuais, olfativas ou palatales. A maneira 

esquimó de sentir, a partir de apurada educação dos ouvidos para sons provindos da 

                                                 

155 Disponível em http://mdemulher.abril.com.br/amor-sexo/fotos/esquente-o-clima/fuja-tedio-ideias-
surpreender-amado-qualquer-fase-namoro-746486.shtml#6  – acesso em 06/12/2013. 
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natureza ártica, não é compartilhada por habitantes de culturas modernas, imersos em 

sensibilidade de outra ordem.  

Nas Ciências Socias, há uma tradição voltada ao estudo dos vínculos e da 

sensibilidade. Sobre e a partir dela, a pesquisadora Claudine Haroche desenvolve suas 

problemáticas. Para compreender o sensível – que envolve tanto a análise do registro 

dos sentidos quanto dos sentimentos - nas sociedades as quais denomina fluidas, 

Haroche traça um belo caminho, costurando, ponto a ponto, as teorias de grandes 

expoentes das Ciências Humanas e Filosofia. Centrar-nos-emos em seus comentários 

acerca de Simmel, decorrentes de sua observação da obra A sociologia do segredo e das 

sociedades secretas, pois a partir deles a pesquisadora fundamenta a questão que a guia 

na terceira parte de A condição sensível (2008) e que, com certas apropriações, perpassa 

o presente capítulo desta dissertação. Ao introduzir a leitura de Simmel, Haroche 

pondera tratar-se de estudo acerca dos limites entre indivíduo e sociedade, entre 

estrutura social e sentimentos individuais, apontando o caráter original de uma obra 

sociológica cuja preocupação recai sobre a natureza, fraqueza e intensidade dos 

vínculos, sobre a qualidade das interações e a forma como se estruturam os sentimentos. 

Assim, Haroche sublinha na obra de Simmel a interação entre os modelos de 

comportamento e o caráter dos sentimentos (para isso, ver HAROCHE, 2008, p. 124-

125). A partir de semelhante ótica, a autora propõe a questão que apresentamos abaixo. 

Para construi-la, Haroche faz uso das concepções de flexibilidade, fluidez, imediatismo 

e instantaneidade elaboaradas por Bauman. 

“(…) é preciso pensar o que se dá com a qualidade das 
interações, quando a flexibilidade e a fluidez dos sistemas 
econômicos contemporâneos impõem o imediatismo, a 
instantaneidade nas relações, e deixam de lado a eventualidade e 
mesmo a capacidade de engajamento e de inscrição no tempo 
(Bauman, 1993).” (HAROCHE, 2008, p. 125) 

 Em referência às concepções de fluidez, imediatismo e relações instantâneas de 

Bauman, a pesquisadora afirma a necessidade de reflexão acerca das interações nas 

condições contemporâneas de vida. Tendo em vista as influências entre sociedade e 

indivíduo caracterizadas por Simmel, Haroche problematiza os vínculos sociais diante 
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do contemporâneo afastamento do engajamento e da inscrição no tempo, 

problematizando também a qualidade dos sentimentos e, de forma geral, a sensibilidade. 

De maneira semelhante à realizada pela autora, questionamo-nos acerca da espécie de 

sensibilidade projetada por Nova. 

Para tanto, a questão da relação entre indivíduo e sociedade seria, no caso 

particular da sensibilidade nas sociedades modernas, melhor apreendida mediante as 

reflexões propostas por Simmel acerca da constituição psíquica do habitante da 

metrópole. Em As Grandes Cidades e a Vida do Espírito (2009), Simmel descreve as 

transformações trazidas pelo advento da modernidade, centrando-se nas consequências 

produzidas no registro da experiência subjetiva. Nas grandes cidades, o coração do 

acontecer moderno, as condições de vida passaram por profundas transformações, 

intensificando veemente os estímulos exteriores. Uma única saída às ruas colocava o 

habitante da metrópole diante de uma série agitada de imagens nunca verificada em 

períodos passados, forçando-o à ininterrupta construção de impressões interiores, o que 

leva Simmel a afirmar que “o fundamento psicológico sobre o qual se eleva o tipo das 

individualidades da cidade grande é a intensificação da vida nervosa” (SIMMEL, 2009, 

p.2). Os desdobramentos provocados pela continuada exposição dos nervos a 

expressivos estímulos, resultaria na criação de um órgão protetor, de forma que a reação 

aos fenômenos, no lugar de atingir as profundezas da personalidade, seria deslocada 

para camadas mais superiores e menos sensíveis, preservando a vida subjetiva. Em 

outros termos, a intensificação da vida nervosa impulsionou o nascimento do caráter 

blasé, caracterizado pela incapacidade de reagir a qualquer ordem de estímulo com a 

energia que lhe seria apropriada. 

 Assim, a modernidade, ao trazer uma superestimulação nervosa, trouxe também 

uma nova forma de perceber um novo mundo, transformando, por sua vez, “as camadas 

mais inconscientes da alma”- (SIMMEL, 2009, p.04). Diante de tantos e tão intensos 

estímulos, a sensibilidade do homem moderno, impossibilitada de lidar com todos, 

retraiu-se em uma tentativa de proteção. O indivíduo blasé, a quem o mundo se 

apresenta em tom sépia, necessita, então, de estímulos cada vez mais enérgicos para ter 

sua sensibilidade provocada. O que dizer da sensibilidade humana na modernidade 
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líquida? Certamente, os estímulos no lugar de refrearem, multiplicaram-se, 

principalmente por meio de imagens e sons presentes em toda a sorte de dispositivos. Se 

o habitante da metrópole investigado por Simmel precisava sair às ruas para ser 

superestimulado, basta ao indivíduo contemporâneo ligar a televisão, computador, video 

game ou smartphone para estar diante de estímulos que são, de fato, onipresentes. Para 

ter os nervos excitados, o homem superestimulado precisa de mais. No cinema, Stanley 

Kubrick, ainda nos anos 70, traz o que lemos como uma apropriação da vida nervosa. 

Em Laranja Mecânica, o protagonista Alex une ultraviolência e uma apreensão do sexo 

que não deixa de ser também “ultra”. Parace-nos que, para ter a sensibilidade 

provocada, Alex precisa levar a ação ao extremo. É o caso da cena de invasão da casa 

do escritor. A gang do protagonista entra em uma casa escolhida aleatoriamente, 

espanca um homem e viola sua esposa. A violência excede qualquer limite, é 

despreendida de qualquer forma de justificativa ou finalidade. Trata-se da violência por 

si e em si. Também expressivo, é o momento no qual Alex tem relações sexuais com 

duas garotas encontradas em uma loja de discos. Pobre em erotismo, a cena retrata 

movimentos acelerados e performáticos. Para gerar alguma sensação, o sexo é 

intensificado e, assim como a violência, ele é encerrado nas sensações que pode 

produzir.  

Voltemos, após essa breve incursão, à Revista, cujos artigos associam 

acontecimentos novos com prazer sexual, e relações antigas com enfado. Tomando a 

reflexão de Simmel, estando o indivíduo contemporâneo exposto a uma imensa 

quantidade diária de estímulos, a dificuldade destes provocarem as profundezas da 

personalidade seria crescente, dada a impossibilidade da vida nervosa em acompanhar 

as imagens às quais está envolta. Assim, os acontecimentos novos seriam valorizados 

por tornarem possível alguma sensação. Quanto mais forte e menos usual o 

acontecimento, maior será a surpresa aos órgãos sensíveis e, em consequência, maiores 

as chances do estímulo provocar algo naquele que o sofre. 

Nesse sentido, a publicação “Fuja do tédio! Ideias para surpreender o amado em 

qualquer fase do namoro”, elogia, como indicamos acima, o início do relacionamento 

como a “fase de sexo selvagem” na qual tudo é uma novidade. Alex de Laranja 
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Mecânica representa a elevação máxima da busca por sensações, porém, guardadas as 

devidas proporções, a busca por sensações fortes e marcantes encontra-se igualmente 

nas páginas de Nova. As indicações da Revista com relação ao preenchimento do tempo 

por novidades são entendidas enquanto sinônimo de “bom aproveitamento do tempo” 

por promoverem o experimento de sensações. Um tempo administrado é bem vivido se 

for uma sucessão de fatos capazes de tocar a sensibilidade humana, falam-nos as 

publicações. A Revista discorre acerca da monotonia que, em sua apresentação no 

contemporâneo, parece-nos ser a angústia provocada por um tempo composto por 

acontecimentos de tom pardo, incapazes de serem apreendidos, carentes de sentido. O 

esforço das publicações ocorre no sentido de trazer certa cor à vida, ainda que as 

sugestões oferecidas sejam de ordem similar a dos problemas que geram a necessidade 

de tais sugestões. O tempo entendido enquanto fluxo preenchido por acontecimentos 

incapazes de atingir as profundezas da sensibilidade, exemplificado em Nova pela ideia 

de sensação, é um tempo pardo para o qual as sugestões da Revista voltam-se ao 

estímulo da vivência de novas sensações, como se as publicações oferecessem um dos 

síntomas da doença sob a capa de antídoto.   

Nas publicações, evitar a monotonia exige o experimento de sensações, algo 

que, nas sociedades contemporâneas de consumo, compõem mais um item 

comercializado. É possível comprar e vender sensações, oferecidas por parques de 

diversão, por garotas de programa, por jogos virtuais, por telas de cinema e pelas 

sugestões promovidas por Nova. Como temos tentado apontar durante este capítulo, as 

sensações vendidas pela Revista têm, prioritariamente, caráter sexual, como podemos 

perceber em “Como fugir da rotina e transformar suas noites de sexo”, publicação que 

traça o objetivo de reinventar o prazer sexual feminino e garantir a continuidade do 

relacionamento íntimo. Para que a relação amorosa seja satisfatória para ambos os 

membros e se perpetue, as orientações atentam para o resgate da atração sexual por 

meio da introdução de provocações originadas da prática de exercícios também sexuais.  

"Lentamente, tire as roupas dele e toque-o suavemente por cinco 
minutos: nas costas, na parte interna da coxa, no tórax... Para 
deixar o exercício ainda melhor, prenda as mãos dele na cama e, 
se preferir, vende os olhos do amado. ‘Pequenas provocações 
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estimulam o casal a querer se tocar, se pegar, se beijar. O 
exercício de se redescobrir resgata o tesão que existia no 
começo do relacionamento e apimenta o prazer na cama’, 
explica a psicóloga Arlete Gavranic, do Instituto Brasileiro 
Interdisciplinar de Sexologia e Medicina Psicossomática (Isexp), 
em São Paulo.”156 

 

 Sendo assim, percebemos que as sensações sugeridas pela Revista com o 

objetivo de tocar a sensibilidade das leitoras e transpor a monotonia, são, em sua 

maioria, originadas da prática sexual. Doravante, atentemos às narrativas amorosas 

construídas pela versão espanhola de Cosmopolitan. 

2. O amor como narrativa em Cosmopolitan España 

 De maneira similar à divulgada por Nova Cosmopolitan, o amor é, na versão 

espanhola, apresentado como uma narrativa demarcada por ao menos dois momentos. O 

primeiro momento, o início do relacionamento íntimo, é caracterizado pelo ânimo, 

encantamento com o parceiro, disposição e motivação, seguido pelo segundo momento, 

cujas propriedades são a desatenção com a relação amorosa e a falta de entusiasmo. Os 

traços do primeiro momento podem ser melhor percebidos ao atentarmos para as 

publicações que discutem as mazelas próprias ao estágio do relacionamento íntimo que 

identificamos como o “segundo momento”, ou “momento posterior”, pois ao evidenciar 

o último, as publicações jogam luz sobre aspectos do primeiro momento, como 

veremos. Acompanhemos o trecho a seguir, de “Combatir la rutina: un reto para el día 

día”.  

“La rutina en el día a día es uno de los factores perjudiciales 
para cualquier relación sentimental, por su importante influencia 
en el estado de ánimo de la pareja, puede minar la chispa y el 
encanto de la unión y hacer del aburrimiento una constante 
negativa en la vida de ambos.”157 

                                                 

156 Disponível em http://mdemulher.abril.com.br/amor-sexo/reportagem/esquente-o-clima/fuja-rotina-
transforme-suas-noites-sexo-642743.shtml - acesso em 09/12/2013. 
157 Disponível em http://www.cosmohispano.com/amor-y-sexo/pareja/articulo/combatir-la-rutina-un-reto-
para-el-dia-dia - acesso em 11/01/2014. A rotina no dia-a-dia é um dos fatores prejudiciais para qualquer 
relação sentimental, por sua importante influencia no estado de ânimo do casal, pode destruir a faísca e o 
encanto da união e tonar o tédio uma constante negativa na vida de ambos. 
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  Assim como na versão brasileira, a espanhola aponta a rotina como um fator 

prejudicial que, segundo a publicação, influencia no estado de ânimo do casal, podendo 

destruir as propriedades identificadas como constituintes do início da relação amorosa, 

tais quais o encanto, a união e a empolgação. Assim, na Revista estão presentes aspectos 

que apontam para a separação da relação íntima em diferentes momentos, conforme 

podemos perceber nas características expostas pelo excerto trazido acima. Não se trata 

de uma separação claramente delimitada, mas de uma sequência da narrativa amorosa 

apresentada pelas publicações, na qual a passagem entre o bem-estar dos primeiros dias 

de relação e os problemas dos períodos posteriores é conduzida pela entrada do 

relacionamento estável na rotina. 

 Em “Tips para mantener la relación”, podemos observar um exemplo da 

apropriação que Cosmopolitan España parece deter sobre a rotina. A publicação, ao 

descrever a fase do relacionamento tomada pelos primeiros sinais de desmotivação, 

aponta também as características do início da relação. As propriedades do primeiro 

momento da narrativa amorosa – o início do relacionamento – conformam o ponto de 

comparação a partir do qual os demais momentos da relação íntima e suas respectivas 

características são avaliadas, como se a Revista utilizasse aspectos do primeiro 

momento como padrão de medida para as propriedades do momento no qual o amor 

está arrefecido. Como indicamos ao comentar o trecho de “Combatir la rutina: un reto 

para el día día”, o acesso às qualidades do início da relação íntima é alcançado por meio 

da observação das críticas apresentadas pela publicação quanto aos momentos 

posteriores. Nesse sentido, a Revista apresenta uma narrativa amorosa 

cronologicamente invertida, no sentido de que é preciso conhecer o meio ou fim da 

“história” de amor para ter acesso ao seu começo. 

Por ser tomada como etapa constituída pelos caracteres mais desejados pela 

“cosmogirl”- tipo ideal que representa aspectos deterrminantes das propostas que temos 

apontado como sendo o “modelo de mulher” promovido por Cosmopolitan España – o 

início do relacionamento amoroso, como temos tentado mostrar, é entendido como o 

ponto de comparação a partir do qual os demais momentos do relacionamento são 
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apreciados. Para evidenciar como é construído o ponto de comparação, observemos o 

trecho abaixo:  

“¿Estáis en esa fase de desasosiego que os mantiene como 
marmotas en el sofá?....¡Hay que ponerle remedio! ¿o quieres 
que tu relación se vaya al garete? Seguro que no. Te preguntarás 
cómo mantener una relación para que la chispa y las mariposas 
en el estómago, de vez en cuando reaviven la llama en 
vuestra pareja. Pues bien, tampoco tenemos una fórmula mágica 
pero lo que sí que tenemos son buenas intenciones, motivación y 
ganas, empatía para satisfacer al otro y seguridad para querernos 
a nosotras mismas, ¡un buen cóctel! , ¿no te parece?” 158 

 Neste trecho podemos observar, como anunciamos no parágrafo anterior, que as 

qualidades dos primeiros dias da relação amorosa são percebidas a partir da discussão 

centrada em um momento posterior dessa mesma relação, momento no qual as 

elogiadas propriedades do início do relacionamento íntimo parecem estar em risco. O 

primeiro momento da relação é designado pelos termos “chispa” (faísca), “mariposas en 

el estómago” (borbolertas no estômago)159 e “llama” (chama). Dois deles fazem menção 

ao fogo - logo, ao que queima, é intenso, consome, marca e, na maior parte dos casos, 

escapa ao nosso controle. É a ideia de uma faísca que nasce do contato entre duas 

pedras, no caso, entre duas pessoas160. Dessa forma é definido o momento inicial da 

                                                 

158 Disponível em http://www.cosmohispano.com/amor-y-sexo/pareja/articulo/tips-para-mantener-una-
relacion - acesso em 02/01/2014. Você está nessa fase de agitação que os mantém como marmotas no 
sofá? Precisa encontrar uma solução! Ou quer o fim de seu relacionamento? Certamente não. Perguntar-
se-á como manter uma relação para que a faísca e as borboletas no estômago reavivam a chama de sua 
relação. Bem, não temos uma fórmula mágica, mas temos boas intenções, motivação e vontade, empatia 
para satisfazer ao outro e segurança para gostarmos de nós mesmas. 
159 De acordo com a estudiosa de línguas Paula Falcão Pastore (2009), a expressão “borboletas no 
estômago” e “mariposas en el estómago” surgiram da expressão céltica “have butterflies in one’s 
stomach”. Para os celtas, as mulheres engravidavam ao engolir uma borboleta, pois acreditavam que as 
borboletas continham em si a alma de outra pessoa. De modo que para engravidar, a mulher engoliria a 
alma de alguém. De acordo com a pesquisadora, a ansiedade e apreensão geradas pela gravidez seriam 
apreendidas por outras línguas, como a portuguesa, no emprego traduzido de “have butterflies in one’s 
stomach” (para isso ver PASTORE, 2009, p.89). 
160 Em Imagem, tempo e movimento (2005), Mauro Rovai atenta à implicação entre fogo e memória. 
Retomando Gaston Bachelard, Rovai aponta que, segundo Bachelard, “(…) sendo ‘íntimo e universal’, 
ele (o fogo) tende a aparecer como explicação para tudo, estando associado tanto àquilo que brilha, no 
paraíso, como àquilo que arde, no inferno.” (ROVAI, 2005, p.165). O fogo seria, então, marca capaz de 
explicar acontecimentos tanto da vida pessoal quanto da história social. Nesse sentido, o fogo ao qual 
fazem menção os termos “llama” e “chispa” encontrados na descrição do início do relacionamento 
amoroso em Cosmopolitan España, pode ser interpretado como marca intensa vinculada à paixão. 
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relação amorosa, tomado pela excitação que não pode ser controlada. Os momentos 

posteriores são caracterizados por duas expressões: “desasosiego” e “marmotas en el 

sofá”. A publicação descreve o “desasosiego” como a fase em que o casal mantém-se 

como “marmotas en el sofá”, o que parece conformar uma imagem de falta de 

movimento, de carência de ações, de empolgação e ânimo, afinal, ambos encontram-se 

parados no sofá. Nesse sentido, ademais de trazer indícios sobre a maneira como a 

narrativa amorosa é elaborada na Revista, o trecho acima também oferece elementos 

que nos ajudam a compreender a perspectiva de Cosmopolitan España acerca da rotina. 

Uma das facetas da rotina na Revista é exatamente a falta de dinamismo – 

exemplificada pela imagem promovida por “marmotas en el sofá”, que remete 

justamento ao contrário daquilo que a Revista aponta como sendo o início do 

relacionamento, caracterizado pelo entusiasmo, estímulo capaz de retirar o indivíduo da 

rotina. Tal como ocorre em Nova Cosmopolitan, a rotina, que é a repetição de atuações 

pobres em entusiasmo, aparece na versão espanhola como a responsável pela 

deterioração da relação amorosa. Dada a similaridade das apropriações de rotina e 

tempo entre as Revistas161, discutiremos uma particularidade do periódico espanhol, a 

noção de “cuidado”. 

 Para solucionar as dificuldades advindas da vivência da rotina, Cosmopolitan 

España oferece soluções que alertam para a necessidade de cuidado com o 

relacionamento íntimo, o que reúne não apenas o estímulo pela vivência de novas 

sensações, mas também a valorização de demonstrações de atenção, carinho e apoio 

entre o casal. O cuidado com o relacionamento amoroso do qual fala a Revista 

espanhola será explorado por ser, em nossa leitura, uma faceta significante da noção que 

o periódico apresenta sobre o amor, promovido em suas páginas, entre outras formas, 

por construções que se assemelham com narrativas amorosas. Ocorre que, na Revista, a 

narrativa parece ser una, de forma que o amor seja apresentado, ao exemplo do que 

afirmamos anteriormente, como constituído por ao menos dois momentos, o inicial 

(“mariposas en el estómago”) e o posterior (marcado pela rotina). A noção de cuidado 

                                                 

161 Os temas “rotina” e “tempo” foram abordados quando da investigação da Revista brasileira durante 
este capítulo. 
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seria central para a manutenção do relacionamento. O artigo “Planes de pareja, 

renovarse o morir” atenta para a existência de diversas maneiras de cuidar de uma 

relação: 

“Si queremos mantener esa chispa que toda pareja tiene al 
principio, es importante que pongamos nuestro granito de arena. 
Hay muchas formas de cuidar una relación de pareja” 162 

 A chama característica do princípio é finita e termina tão logo a falta de cuidado 

com o relacionamento amoroso apareça. Como indica o título do artigo, o 

desaparecimento (o oposto ao termo “renovarse”) da faísca inicial ocasiona o término da 

relação (“morir”). Para que o relacionamento não chegue ao fim, é preciso oferecer-lhe 

cuidado - o que inclui o zelo com a prática sexual e a inclusão ou manutenção de ações 

que demonstrem preocupação com os sentimentos e bem-estar do outro –, como se o 

descuido, composto por desatenções para com o parceiro e as necessidades da vida em 

casal, fosse o elemento nocivo à relação, derivado justamente da falta de cuidado.

 Dada a importância do “cuidado” para a continuidade do relacionamento 

amoroso, visto que, indicam as publicações,  por meio dele os efeitos da rotina podem 

ser dissipados, atentemos ao que a Revista compreende por cuidado. “Consejos para 

mantener el amor en una relación” aglutina diversas práticas de cuidado, promovidas no 

formato de sugestões. Vejamos, então, duas das sugestões contidas no artigo, aqui 

destacadas porque nos permitem compreender como a Revista apresenta a sua ideia de 

“cuidado”. 

 
  “Conexión 

Hay parejas que brillan con luz propia y eso se nota. Fomenta la 
conexión psíquica con tu pareja y verás como os sentís más 
unidos. La confianza, la estima y el amor son los mejores 
ingredientes para crear los lazos de vuestra relación. 
Demúestrale lo que le quieres con tus mimos, atenciones y 
apoyo cuando las cosas van bien, pero también cuando van mal. 
 
Hobbies 

                                                 

162 Disponível em http://www.cosmohispano.com/amor-y-sexo/pareja/articulo/planes-de-pareja-
renovarse-o-morir - acesso em 03/01/2014. 
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¿Te aburre la pesca? ¿No soportas el fútbol? ¿Tiemblas cada vez 
que dice que hay que salir con sus amigos? Échale ganas, haz un 
esfuerzo y acompaña a tu chico a alguno de sus hobbies, 
¡¡seguro que le encanta ir contigo!! Comparte sus planes para 
que él sienta que te interesa ‘todo lo suyo’.”163 

 O primeiro conselho solicita o fortalecimento dos laços entre o casal por meio da 

introdução de ações capazes de demonstrar confiança e estima. Para tanto, a leitora é 

orientada a demonstrar seu amor oferecendo atenção ao parceiro. O mesmo ocorre com 

a segunda sugestão, na qual a generalidade existente no primeiro aconselhamento é 

direcionada para um campo específico, o do compartilhamento de hobbies. Ainda que a 

segunda “dica” sugira que planos e hobbies sejam compartilhados, concentra-se, na 

verdade, na aceitação feminina dos hobbies já praticados pelo parceiro, não na 

construção de hobbies em conjunto. Observemos que o trecho destaca atividades 

anteriormente praticadas pelos homens - pesca, futebol, sair com os amigos -, cabendo 

às mulheres acompanhá-los. Um dos itens daquilo que a Revista denomina de “cuidado 

com a relação” é, portanto, uma tarefa “feminina”, dado que o peso maior da 

preocupação em partilhar hobbies recai sobre as mulheres164.  

 Tais sugestões expressam um “cuidado” particular, voltado ao relacionamento 

íntimo, havendo também outras formas de “cuidar” debatidas pela Revista: o cuidado 

com o corpo – discutido no capítulo “Beleza e saúde” -, o com as relações de trabalho,  

de amizade, entre outras. Esse é mais um aspecto que corrobora a nossa leitura da 

Revista como manual, visto que ela está organizada a partir da exposição de sugestões. 

Tais sugestões apresentariam certo teor de reflexão sobre diversos aspectos da vida 

feminina. Discutiremos o possível teor de reflexividade nas páginas de Cosmopolitan 

                                                 

163 Disponível em http://www.cosmohispano.com/amor-y-sexo/pareja/fotos/fotos-consejos-mantener-
amor-relacion/fotos-hobbies___10640 - acesso em 04/01/2014. 
164 A preocupação prioritariamente feminina por partilhar hobbies não está distante da noção de “agradar 
os homens”, característica das sugestões veiculadas pelos meios de comunicações nas décadas passadas 
do século XX. Sobre isso, a própria Nova Cosmopolitan oferece um exemplo ao divulgar as “dicas” de 
relacionamento de 1938, encontradas no jornal inglês Daily Mail. Uma das “dicas” é “Não fale sobre 
roupas ou tente descrever seu novo vestido para um homem. Por favor, deixe seu acompanhante 
encantado ao puxar assunto de algo que ele gostaria de conversar.” (disponível em 
http://mdemulher.abril.com.br/amor-sexo/reportagem/relacionamento/conselhos-antigos-relacionamentos-
mostram-evolucao-mulheres-sociedade-751451.shtml - acesso em 17/01/2014). A finalidade de agradar o 
parceiro presente na sugestão de 1938, existe na sugestão de adotar os hobbies masculinos de 2012. 



166 

 

España ao trazer as concepções de Anthony Giddens e Ulrich Beck sobre as relações 

amorosas em sua interação com o que ambos autores consideram, com visões 

singulares, ser um fenômeno da Modernidade, a reflexividade. 

 Ao analisar as mudanças protagonizadas pelos relacionamentos amorosos, 

Anthony Giddens identifica, em Transformações da Intimidade - Sexualidade, Amor e 

Erotismo nas Sociedades Modernas (1992), as grandes fases das relações íntimas. Na 

contemporaneidade, duas fases do relacionamento conviveriam, o amor confluente e a 

relação pura. 

O amor confluente caracteriza-se pela busca da satisfação individual, 

autonomização do casal de elementos exteriores e da intimidade emocional como forma 

de fuga e conforto em uma sociedade fria, consumista e guiada pela lógica na qual tudo 

e todos são descartáveis. Profundamente ligado à reflexividade da sociedade moderna, o 

amor confluente possui uma dinâmica distante daquela do amor romântico. O “para 

sempre” com alguém único a quem era oferecida exclusividade sexual (ao menos no 

caso feminino) e afetiva, é substituído pela brevidade e descompromisso. É ao observar 

a movimentação no interior do amor confluente que Giddens identifica o nascimento de 

um novo fenômeno, nomeado de relação pura (para isso ver GIDDENS, 1992, p.70-

74). 

A relação pura estaria em processo de possível solidificação, possuindo 

caminhos ainda incertos. Contudo, suas principais características já seriam acessíveis ao 

pesquisador. Nas palavras de Giddens,  

“(…) concentro-me em uma ordem emocional em que as 
mulheres – as mulheres comuns, que tratam de suas vidas 
cotidianas, e também os grupos conscientemente feministas – 
foram pioneiras em mudanças de grande e ampla importância. 
Estas dizem respeito essencialmente a uma explotação das 
potencialidades do ‘relacionamento puro’, um relacionamento 
de igualdade sexual e emocional.” (GIDDENS, 1992, p.10) 

A relação pura é o estágio do relacionamento íntimo pautado na igualdade 

sexual e emocional entre homens e mulheres. Como discutimos na Introdução desta 
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dissertação, amor e sexualidade desprendem-se de anteriores obrigações sociais, de 

forma que o relacionamento íntimo passe a ser visto, por seus componentes e pelos 

indivíduos exteriores a ele, como algo atomizado, desprendido de compromissos 

impostos por vínculos sociais. Sobre isto, Giddens elabora suas impressões sobre a 

relação pura diferenciando-a do amor romântico: enquanto este era definido, entre 

outras características, pelas imposições advindas dos laços familiares, aquele conforma 

um movimento em que há a tentativa de se libertar das antigas obrigações (para isso ver 

GIDDENS, 1992, p.72-73). Tal movimento reestrutura a intimidade, relacionando-a 

cada vez mais com um fenômeno que Giddens considerar ser fundamental nas 

sociedades modernas, a reflexividade. 

Nesse sentido, das concepções de Giddens sobre o amor confluente e a relação 

pura, interessa-nos a aproximação com algo contido em ambas as fases das relações 

íntimas, o teor de reflexividade. Ainda que Giddens considere a reflexividade como uma 

característica definidora de um momento da Modernidade - o que pode ser observado 

em Modernização reflexiva (1995) – debruçar-nos-emos apenas nas expressões de 

reflexividade presentes nas relações amorosas. Com isso, manteremos certa distância 

das apropriações de Giddens que procuram no processo de reflexividade elementos 

definidores de um momento (o contemporâneo) da Modernidade. Destarte não 

trabalharemos com a concepção de que a reflexividade define o momento 

contemporâneo da modernidade, ainda que identifiquemos expressões de reflexividade 

em alguns âmbitos sociais, dentre os quais, os relacionamentos amorosos. 

Nas formulações de Giddens, a reflexividade tem como propriedade o contínuo 

exame e redefinição de noções e práticas sociais e individuais. Trata-se da reflexão 

sobre as ações de grandes instituições políticas, mas também da análise de atos 

individuais. De acordo com Giddens, a vida de cada um torna-se objeto de reflexão de 

si; o conjunto de ações pessoais é pensado de maneira a dar forma a uma história de 

vida que esteja de acordo com as expectativas do indivíduo. Os relacionamentos 

amorosos consolidam-se como um dos principais objetos de reflexão da vida moderna, 

dada a importância destes, na leitura do autor, na vida dos indivíduos contemporâneos, 

pois o amor é objeto de atenção e de investimentos de caráter sentimental dos sujeitos 
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da modernidade reflexiva. O posicionamento sobre “reflexividade” explanado por 

Giddens é debatido em Modernização Reflexiva (1995) por Ulrich Beck que, por sua 

vez, parte da concepção de reflexividade como nova forma social consequente do 

desenvolvimento dinâmico da sociedade industrial.  

A partir da análise da sociedade industrial, Beck (1995) retoma a noção marxista 

de que o capitalismo conteria as condições para sua própria superação, contradizendo-a, 

porém, ao afirmar que não foram as crises, mas as vitórias capitalistas os fatores 

responsáveis pelo advento da modernização reflexiva que, no lugar de representar o 

declínio do capitalismo, constituiu-se em nova fase. Sendo assim, a modernização 

reflexiva não ocupa o papel de uma nova modernidade, mas é vista como um processo 

no qual a modernidade moderniza-se e globaliza-se, mantendo o modelo capitalista 

democrático da sociedade industrial (para isso ver BECK, 1995, p. 11). 

 Segundo Beck, semelhante modernização é desencadeada por uma série de 

acontecimentos cuja relevância social emerge com a falsa aparência de desimportante. 

São, todavia, pequenas mudanças no interior de instituições e relações sociais com 

grande poder cumulativo. Encontradas no interior da instituição familiar, das relações 

de trabalho, agricultura e dos papéis dos sexos, essas transformações detêm a 

possibilidade de destruição das antigas premissas e contornos da sociedade industrial. 

Modernização reflexiva, assim, seria o estágio em que progresso e autodestruição 

andam juntos: a modernização destrói antigas formas de vida em sociedade, 

modificando-as e incorporando-as em um movimento contínuo e sutil. Nas palavras do 

autor,  

“se, no fundo, a modernização simples (ou ortodoxa) significa 
primeiro a desincorporação e, segundo, a reincorporação das 
formas sociais tradicionais pelas formas sociais industriais, 
então a modernização reflexiva significa primeiro a 
desincorporação e, segundo, a reincorporação das formas sociais 
industriais por outra modernidade.” (BECK, 1995, p. 12) 

De acordo com Beck, a principal consequência da reflexividade, encarada como 

uma modernização ampla e modificadora da estrutura, é o sentimento de insegurança 

que invade a sociedade em seus mais diversos aspectos, podendo ser encontrada no 
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fundo da experiência individual e na base das ações institucionais. Em The Normal 

Chaos of Love, obra escrita em conjunto com Beck-Gernsheim, publicada em 1995, o 

sociólogo, ao investigar os relacionamentos amorosos, apresenta o que pode ser 

denominado de reflexividade no âmbito individual a partir de uma perspectiva que 

valoriza a interação entre biografia pessoal e fenômenos sociais. Por essa leitura, as 

relações amorosas investigadas por Ulrich Beck e Elisabeth Beck-Gernsheim seriam 

palco de reflexividade na medida em que são debatidas, analisadas, discutidas, enfim, 

são objeto de reflexão dos indivíduos das sociedades contemporâneas165.  

Retomemos as publicações de Cosmopolitan España. A necessidade de cuidados 

com a relação amorosa sobre a qual discorrem as publicações de Cosmopolitan España, 

oferece um indício da reflexão voltada ao relacionamento amoroso. Ao construir a ideia 

de cuidado, a Revista se volta à relação amorosa, descrevendo as que considera ser as 

melhores maneiras de mantê-la. Conquanto o tema do “cuidado” seja particularmente 

profícuo para a percepção disso que consideraremos uma forma de reflexividade acerca 

do amor, a análise de outras temáticas – as sugestões sobre sexo e família, por exemplo 

– também permitir-nos-ia enxergar sinais de tal processo. E, ainda que nenhuma 

temática fosse analisada em sua especificidade, o caráter geral da proposta de 

Cosmopolitan España, discutir a vida da “mulher moderna”, e, nesse sentido, a Revista 

em sua totalidade poderia ser apreendida como um exemplo de reflexividade, dado que 

o periódico está debruçado sobre a realidade feminina, voltado à promoção de sugestões 

que exigem o olhar (ainda que raso) da leitora sobre as facetas de sua vida. Contudo, 

questionamos: que reflexividade é essa que aparece em suas páginas? 

Para tanto, observemos o trecho de “Los celos en redes sociales”: 

“Si no quieres formar parte de ese círculo vicioso en pareja o 
quieres pasar de tu ex, en Cosmo te damos las claves para no 
morir en el intento.”166 

                                                 

165 Ainda que se pretendam de abrangência ocidental, os estudos do casal Beck centraram-se na realidade 
alemã da década de noventa do último século, apresentando, contudo, reflexões ricas e de grande 
utilidade para esta pesquisa. 
166 Disponível em http://www.cosmohispano.com/amor-y-sexo/pareja/articulo/los-celos-en-redes-
sociales-la-nueva-discusion-en-pareja-821377692165 - acesso em 17/01/2014. 
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 Esta publicação é voltada à superação de episódios de ciúme em redes sociais 

virtuais. No primeiro parágrafo, o artigo discute as causas de tal sentimento, assumindo, 

ao exemplo de outras publicações, o papel de agente em posse de informações capazes 

de modificar as relações de desconfiança. Como podemos perceber no excerto acima, a 

Revista encara a si mesma como detentora das respostas necessárias para que a leitora 

alcance aquilo que é tomado - pela publicação - como sua expectativa: a superação do 

ciúme. Em “Aprende a reconecer las señales de un hombre”, a discussão ocorre sobre os 

sinais que homens deixam transparecer durante o flerte. Os dizeres do periódico sobre a 

diferença dos sinais masculinos e femininos são apoiados nas opiniões de dois 

sexólogos, Raúl González e Sara Gonzalo: 

“Desde Ars Amandi Centro, los sexólogos Raúl González y Sara 
Gonzalo aclaran que esto es así porque ‘el hombre sigue 
saliendo con la actitud del cazador que va a tener éxito’”167  

 Ao discutir o flerte, a publicação realiza uma revisão sobre um aspecto 

vinculado à temática amorosa a partir de apropriações do saberes produzidos pela 

Sexologia. Nesse sentido, percebemos que o tipo de reflexividade a qual se aproximam 

as elaborações da Revista acercam-se das percepções de Giddens (1995), pois 

Cosmopolitan España volta-se à leitura de noções e práticas individuais e sociais por 

meio dos dizeres proferidos pelos sistemas abstratos, ou seja, pelo saber especializado. 

De acordo com Giddens, a reflexividade tem como propriedade o contínuo exame e 

redefinição de noções e ações sociais e individuais. Uma das maneiras de realizar tal 

prática de revisão e redefinição ocorre, segundo o sociólogo, por meio da reflexão 

produzida pelos sistemas abstratos especializados. Os sistemas abstratos, debatidos no 

capítulo “Beleza e saúde” desta dissertação, são fontes a partir das quais as publicações 

de Cosmopolitan España justificam suas proposições, sendo que a própria Revista 

procura constituir-se como um saber especializado sobre o universo feminino, como 

observamos no artigo “Los celos en redes sociales”. Percebemos, então, a revisão de 

passagens do cotidiano feminino que se apropria do conhecimento de especialistas. 

Semelhante revisão tem como resultado a incorporação do saber especializado pelas 

                                                 

167 Disponível em http://www.cosmohispano.com/amor-y-sexo/pareja/articulo/aprende-a-reconocer-las-
senales-de-un-hombre-821371046222 - acesso em 17/01/2014. 
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sugestões apresentadas pela Revista que, por sua vez, pretendem direcionar algumas 

práticas individuais. Em outros termos, as publicações do periódico incorporam o saber 

dos sistemas peritos, promovendo-os a partir de sugestões que pretendem orientar 

noções e comportamentos de seus leitores. Parece-nos, por isso, que o conteúdo e forma 

dos artigos são pautados no exame dos leitores sobre as facetas de suas vidas. Com isso, 

apontamos que o formato e o conteúdo do discurso adotado por Cosmopolitan España 

parece estar vinculado aos processos de reflexividade em âmbito individual percebido 

por Giddens (1995), posto que as sugestões e discussões proferidas pela Revista 

parecem ser amparadas por práticas reflexivas que estão além de suas páginas e sejam, 

talvez, detidas por seus leitores.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Conforme pudemos perceber no decorrer das análises, as Revistas Nova 

Cosmopolitan e Cosmopolitan España apresentam o que consideramos ser 

manifestações do amor contemporâneo - especificamente, das relações amorosas em 

contexto de modernidade líquida – a partir de apropriações singulares. Como tentamos 

demonstrar, a singularidade das apropriações provenientes de ambas as Revistas advém 

das dissemelhantes conjunturas de produção e comercialização nas quais estão 

inseridas. Durante esta dissertação, discutimos as temáticas que nos pareceram, a partir 

das análises das publicações, as mais expressivas para a compreensão de como os 

relacionamentos amorosos são apresentados pelos periódicos citados. Voltamo-nos, 

então, à investigação: 1) das apropriações dos magazines sobre sedução; 2) do eixo 

temático composto pelos temas beleza, corpo e saúde; e 3) da percepção das Revistas 

sobre a relação entre amor e rotina. Para tanto, realizamos análises separadas do 

conteúdo das versões brasileira e espanhola de Cosmopolitan. Assim, gostaríamos de 

promover um pequeno exercício de comparação entre Nova Cosmopolitan e 

Cosmopolitan España. 

 No primeiro capítulo – Sedução –, percebemos que o posicionamento adotado 

pelo periódico brasileiro, por meio da elaboração e oferecimento de sugestões, pretende 

que a “sedução” seja um conjunto de técnicas que possa ser “aplicado” genericamente, 

ou seja, um conjunto de técnicas passível de ser apreendido (através da observação da 

sequência de sugestões listada pela Revista) e usado por qualquer leitora diante de um 

homem também qualquer. Sem dissemelhanças significativas, o magazine espanhol 

apresenta a “sedução” também como uma série de itens suscetíveis ao entendimento das 

leitoras dispostas a seguir as “dicas” contidas em seus artigos. Ainda que os periódicos 

brasileiro e espanhol tenham um posicionamento que busca administrar a sedução, são 

distintas as técnicas promovidas em suas páginas. Enquanto as publicações brasileiras 

promovem comportamentos femininos “ativos”, ou seja, nos quais as mulheres tenham 

atitudes “diretas” e “enérgicas”; as publicações espanholas são demarcadas entre as que 

estimulam comportamentos femininos “passivos” ou menos “ativos” e as que 

aproximam a forma de agir feminina daquela culturalmente associada ao masculino. 
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 O segundo capítulo desta dissertação, Beleza e saúde, foi dedicado à 

investigação dos contornos que beleza, saúde e corpo assumiram em ambas as Revistas. 

Para tanto, atentamos também às associações encontradas nos periódicos entre as 

propostas de beleza feminina e as temáticas próprias ao relacionamento íntimo, como a 

infidelidade, na publicação brasileira, e a prática sexual, no periódico espanhol. Em 

Nova Cosmopolitan e Cosmopolitan España, o corpo é apresentado como organização 

biológica sobre a qual as Revistas oferecem especial atenção às medidas e formas que 

podem ser externamente percebidas e que, para tornar clara nossa percepção, 

poderíamos denominar silhueta. Determinadas formas e medidas corporais são 

promovidas a partir do suporte, na versão brasileira, daquilo que identificamos a partir 

da conciliação da teoria de Giddens (1991) sobre os sistemas abstratos e da de Le 

Breton (2002) acerca dos discursos oficiais sobre o corpo, de sistemas biomédicos. Os 

sistemas biomédicos, sistemas especialistas cuja produção é orientada pelo saber da 

biomedicina, sustentam, ao lado da exibição de corpos de celebridades, a imagem de 

beleza divulgada por Nova. Em Cosmopolitan España, a imagem de beleza é também 

apoiada por discurso proveniente do campo da saúde, contudo, enquanto a publicação 

brasileira revela as fontes do discurso que utiliza, identificando nome e ofício de 

profissionais da área da saúde que o veiculam, o periódico espanhol faz uso do discurso 

de saúde apoiado no senso comum resultante da proliferação do discurso biomédico na 

sociedade. Porém, mais expressiva que a adoção do saber da Biomedicina é o papel das 

celebridades no suporte da imagem de beleza de Cosmopolitan España. O cotidiano de 

atrizes e modelos famosas é vasculhado e oferecido ao exemplo de sugestões às leitoras. 

Mediante a propagação de um modelo de beleza, o corpo magro e tonificado, o 

magazine espanhol apresenta uma séria de estratégias que permitiriam, segundo os 

artigos, seu alcance à leitora. As técnicas para alcançar um corpo belo contêm, como 

vimos, maneiras esquadrinhadas de lidar com o corpo que prevêem a prática de 

atividades físicas e dietas alimentares. 

 De forma distinta, as Revistas vinculam o corpo belo com temáticas próprias aos 

relacionamentos íntimos. Na versão brasileira, a escassez de beleza é apontada como 

uma das responsáveis pela infidelidade do parceiro, dado que o corpo é também visto 

como superfície por onde desliza o desejo. Nesse sentido, de acordo com nossa leitura 
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das publicações, a beleza conduziria o nascimento e continuidade do desejo. Na versão 

espanhola, o vínculo entre corpo belo e relacionamento íntimo encontra-se nas práticas 

sexuais que são, nas páginas da Revista, aproximadas de atividades físicas. Na 

qualidade de atividade física, o sexo passa a partilhar as perspectivas voltadas às 

técnicas para o emagrecimento e fortalecimento muscular, tornando-se um elemento 

sujeito a elaborações quantitativas. Assim, por exemplo, a extensão temporal, 

intensidade e posições da prática sexual são contabilizadas pela Revista de forma a 

proporcionar a maior perda calórica possível. 

 Por fim, no capítulo Amor e rotina procuramos analisar algo apresentado pelas 

publicações como a mais pungente dificuldade dos relacionamentos amorosos, a rotina. 

Para tanto, voltamo-nos ao entendimento da concepção de tempo em Nova 

Cosmopolitan e a de “cuidado” em Cosmopolitan España. De acordo com o que 

indicamos durante tal capítulo, as Revistas partilham de noções similares sobre o tempo, 

considerando-o em seu aspecto mensurável. Nova apresenta a rotina como o resultado 

da extensão temporal do relacionamento estável e da consequente carência de novas 

sensações. Cosmopolitan España volta-se menos para a necessidade de vivência do 

novo relatada pela versão brasileira, e mais para o “cuidado” do qual seriam 

dependentes os relacionamentos amorosos. Próxima, ao nosso ver, a processos de 

reflexividade – pesquisados por Giddens e Beck (ambos 1995) – a necessidade de 

“cuidado” veiculada pela Revista seria um indicativo do teor reflexivo contido nas 

publicações. 

 Compostas por artigos voltados à orientação dos leitores as Revistas compõem o 

que consideramos ser exemplos de manuais contemporêneos. Percebemos ainda que, na 

qualidade de expressões do amor em contexto de modernidade líquida, as publicações 

de Nova Cosmopolitan e Cosmopolitan España apresentam perspectivas que 

administram, exatificam e contabilizam a relação amorosa, a beleza, a sedução, o sexo e 

o corpo a partir de sugestões que buscam pela mensurabilidade das propriedades do 

relacionamento íntimo. Assim, a relação amorosa é apresentada, em diversas passagens, 

como uma fórmula matemática que, se composta pelos elementos “corretos” (pessoas e 
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ações “corretas”), conduziria à continuidade do relacionamento, caso contrário, 

proporcionaria seu fim.  
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