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RESUMO 

 

 

Esta dissertação tem como objeto de análise a tematização da subjetividade masculina afetiva 

sexual em textos das revistas Universo Masculino e Men‟s Health. Nosso objetivo central é 

descrever e interpretar o tema da subjetividade masculina nos discursos de afetividade e 

sexualidade materializados nas práticas discursivas destas revistas. A principal questão 

norteadora da pesquisa é a problematização do modo como a discursividade destas duas 

revistas possibilita compreender os efeitos de sentido produzidos sobre o masculino na 

atualidade. Na perspectiva do trajeto temático, aspecto central no tratamento de corpus na 

pesquisa em análise do discurso francesa, percorremos, nas matérias das revistas, uma 

arqueogenealogia do masculino, a partir de um dispositivo de afetividade-sexualidade 

específico de nossa cultura midiática. Nosso percurso analítico permite concluir que o trajeto 

temático da subjetividade masculina afetiva sexual produz um trajeto semântico que reafirma 

ideais hegemônicos e heteronormativos, mais do que propõe novas performances nas 

vivências subjetivas masculinas. Em seus efeitos de verdade, esta prática discursiva midiática 

busca ligar certos saberes afetivo sexuais aos modos de vida do sujeito masculino na 

atualidade, a partir de escolhas temáticas, modalidades enunciativas e estratégias discursivas 

específicas desta mídia masculina.  

 

 

Palavras-chave: Análise do discurso francesa. Subjetividade masculina afetiva sexual. 

Arqueogenealogia. Prática discursiva midiática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation has the thematic of the sexual affection of the masculine subjectivity within 

texts of Universo Masculino and Men‟s Health magazines as object of analysis. The central 

objective was to describe and interpret the theme on the masculine subjectivity in discourses 

about the affection of sexuality materialized in discourse practices in those magazines. The 

main point of the research matters how the discourse structures of texts in those magazines 

make it possible to comprehend the meanings produced about the masculinity nowadays. On 

the perspective of the thematic trajectory what consists the main aspect that concerns the 

leading of corpus in the research under the French discourse analysis, we have searched, in 

reports of those magazines, an arch-genealogy of masculinity, from a specific sexual-affection 

disposable of our mediate culture. The analytic trajectory enables us to conclude that the 

thematic trajectory about the sexual affection of the masculine subjectivity produces a 

semantic way that confirms hegemony and hetero-normative ideals, rather than what proposes 

new performances on the masculine subjectivity experiences. In its real effects, such mediate 

discourse practice pursues to link certain sexual affection knowledge to the male individual‟s 

lifestyle today, from the thematic choices, enunciation modalities and discourse strategies 

which are specific to the masculine media. 

 

Keywords: French discourse analysis. Sexual affection of masculine subjectivity. Arch-

genealogy. Mediate discourse practice. 
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1. PALAVRAS INICIAIS  

 

1.1 O objeto da pesquisa  

 

Outras ciências trabalham com objetos dados previamente e que se podem 

considerar, em seguida, de vários pontos de vista; em nosso campo, nada de 

semelhante ocorre [...] Bem longe de dizer que o objeto precede o ponto de 

vista, diríamos que é o ponto de vista que cria o objeto.  

 

(SAUSSURE. Curso de lingüística geral) 

 

Em sua edição de agosto de 2009, a revista Men‟s Health, da editora Abril, 

dedicada mensalmente a colocar em discurso os modos de subjetivação masculinos, fez 

circular numa de suas matérias o seguinte enunciado: 

 

(1) Amigos, amigos... Sexo faz parte! 

  

Esta formulação lingüística inscreve-se num acontecimento de certo mais 

amplo, o da discursividade sobre nossas intimidades na mídia, algo bastante recorrente 

em nossa cultura contemporânea. Esta constatação inicial foi fundamental para que o 

nosso objeto de pesquisa, a saber, o tema  da subjetividade masculina afetiva-sexual em 

materialidades discursivas das revistas Universo Masculino e Men‟s Health pudesse ser 

definido, implicado a um percurso analítico específico.  

A definição deste objeto de estudos tomou por base um certo ponto de vista 

discursivo, possibilitando que a questão da subjetividade masculina se tornasse um 

tópico de pesquisa na área dos estudos da linguagem. Nesta introdução, busco situar a 

construção deste objeto e o que a partir dele pude definir em termos de questões e 

objetivos de pesquisa. E para situar o campo investigativo, é preciso assumir um lugar 

de pesquisador naquilo que chamo de discurso da LA, que possui regras teóricas e 

metodológicas próprias. Este lugar é o da análise do discurso de matriz francesa.  

Assumir o ponto de vista do analista do discurso implica considerar as 

materialidades discursivas, a partir de certas categorias analíticas. A partir delas, o 

analista entende que o dizer Amigos são amigos e sexo faz parte une modos de 

subjetivação masculinos valorizados em nossa cultura aos discursos que se ocupam 

destas práticas de si visíveis em nossa atualidade. É preciso entender, pois, que este 

acontecimento discursivo midiático, esta tematização da subjetividade masculina nos 
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textos de revistas masculinas possuem uma historicidade e fazem sentido para nós, 

cultura moderna ocupada em produzir discursos de saber sobre a sexualidade 

(FOUCAULT, 1988), na qual o turbilhão das decepções invade a vida afetiva 

(LIPOVETZKY, 2007), na qual reinam os amores líquidos (BAUMAN, 2004).  

O contato que tive com a proposta analítica de acontecimentos discursivos, 

desenvolvida por uma análise do discurso do lado da história, foi responsável por este 

ponto de vista na construção do objeto desta pesquisa. Como empiria discursiva, a mídia 

tem sido espaço privilegiado para análises discursivas no Brasil, pois se constitui como 

prática discursiva que faz circular diversos sentidos em nossa sociedade, colocando em 

discurso determinadas estéticas de si. Assim, reconheço, junto a Possenti (2007, p.13), 

que a “mídia é certamente a palavra que melhor designa a multiplicidade das formas de 

circulação de discursos”.   

Dadas as limitações de uma pesquisa de mestrado, tive que operar recortes 

metodológicos que dizem respeito tanto à construção do objeto da pesquisa quanto ao 

corpus discursivo da análise. Ao falar de um tema da subjetividade afetiva-sexual 

masculina em discursos materializados em revistas masculinas, faço menção à noção 

discursiva de tema. Uma definição desta noção, fundamental juntamente com outras, 

para o nosso percurso analítico, é dada por Guilhaumou & Maldidier (1997, p.165): 

 

A noção de tema não remete, aqui, nem à análise temática, tal como é 

praticada pelos críticos literários, nem aos empregos que dela se faz na 

lingüística. Essa noção supõe a distinção entre “o horizonte de expectativas” 

– o conjunto de possibilidades atestadas em uma situação histórica dada – e o 

acontecimento discursivo que realiza uma dessas possibilidades, inscrito o 

tema em posição referencial.  

 

Uma de nossas constatações iniciais foi a de que este acontecimento discursivo, 

mesmo se considerando apenas as duas revistas masculinas, assume configurações 

discursivas diversas. Sendo assim, o tema da subjetividade masculina só pôde ser 

estabelecido enquanto objeto de análise a partir de um trajeto temático de leitura do 

corpus discursivo. Numa análise prévia das edições das revistas UM e MH, publicadas 

entre os meses de julho de 2008 a agosto de 2009, época em que estávamos definindo o 

objeto da pesquisa, evidenciou-se nas escolhas temáticas destes suportes midiáticos uma 

diversidade discursiva. Eram vários os assuntos tratados pelas revistas masculinas, que 

colocam em discurso ou em posição referencial a subjetividade masculina e seus modos 

de vida contemporâneos. Temas como fitness, saúde, família, sexo, relacionamento a 
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dois, emprego, paternidade e consumo estavam presentes em praticamente todas as 

edições selecionadas.   

Nestas materialidades midiáticas, uma regularidade discursiva chamou nossa 

atenção, já nesta leitura prévia. Os discursos de afetividade e sexualidade em relação 

aos modos de subjetivação masculinos possuíam uma regularidade discursiva maior nas 

matérias publicadas pelas revistas. E o modo como produziam sentidos e faziam circular 

saberes sobre a constituição do sujeito masculino instigou-nos mais, determinando o 

recorte dos textos do corpus discursivo. Desta forma, outra noção discursiva, a de 

trajeto temático, revelou-se o ponto de partida na definição do objeto e da construção do 

corpus discursivo. Cumpre lembrar que, na perspectiva discursiva aqui assumida, estas 

definições são metodológicas e já fazem parte do percurso analítico.  

É isto que atesta Guilhaumou (2009), no livro Lingüística e história, ao dizer 

que o analista recorre à noção de trajeto temático quando, na análise de acontecimentos 

discursivos, manifestar-se, no interior das materialidades discursivas, uma regularidade 

de enunciados sobre um mesmo tema. Esta definição de um trajeto temático no corpus é 

um procedimento na pesquisa em análise do discurso, que foi fundamental para a 

seleção dos textos das revistas analisados, definindo como tema nos discursos desta 

mídia a subjetividade masculina afetiva-sexual. Diante disso, a análise de um trajeto 

temático busca compreender os efeitos de sentido produzidos numa sociedade sobre 

determinados temas como o masculino. Em outras palavras, a análise do trajeto temático 

“reconstrói os caminhos daquilo que produz o acontecimento na linguagem” 

(GUILHAUMOU & MALDIDIER, 1997, p.166).  

Diante disso, algumas questões foram definidas tendo em vista orientar o nosso 

percurso investigativo deste trajeto temático. Primeiramente, tornou-se fundamental 

interrogar de que modo o percurso analítico do tema do masculino nos discursos de 

afetividade e sexualidade em textos das revistas UM e MH possibilitaria compreender 

os efeitos de sentido produzidos nas e pelas práticas midiáticas sobre os modos de 

subjetivação masculinos.  

Da perspectiva da análise do discurso foi importante me perguntar também 

sobre quais relações os discursos de afetividade e sexualidade materializados nas 

revista MH e UM estabeleciam com outras práticas discursivas e não-discursivas na 

atualidade. Além destas, outra questão central que norteou o percurso analítico disse 

respeito ao modo como este trajeto temático possibilitaria refletir permanências e 
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redescrições em relação aos modos de subjetivação masculinos, a partir da 

discursividade destas revistas destinadas ao público masculino.  

Para dar conta destes questionamentos, foi preciso definir o nosso desenho de 

pesquisa tendo, portanto, como objetivo central descrever e interpretar o acontecimento 

discursivo da tematização do sujeito masculino afetivo sexual nas práticas discursivas 

das revistas masculinas Men‟s Health e Universo Masculino. E, partindo dos 

enunciados discursivos do corpus, este objetivo central implicou traçar alguns objetivos 

mais específicos: (i) analisar nos efeitos de sentido produzidos pelas materialidades 

discursivas as relações de saber, poder e ética, no domínio da subjetividade masculina 

afetiva sexual contemporânea; (ii) analisar a interdiscursividade materializada nas 

formulações lingüísticas das revistas masculinas UM e MH em relação à historicidade 

das relações de gênero e sexualidade próprias da contemporaneidade; (iii) analisar 

como esta desconstrução da subjetividade masculina em materialidades midiáticas 

possibilita compreender permanências e redescrições subjetivas na atualidade.  

Em relação à constituição do corpus, na perspectiva do trajeto temático, outro 

recorte foi estabelecido. Ao buscar nas edições selecionadas textos que tematizassem a 

subjetividade masculina afetiva sexual, tínhamos à disposição inúmeros gêneros 

textuais, como as matérias ou reportagens de capa, seções de carta pergunta e resposta, 

outras secções de sugestão e dúvidas de leitores e os editoriais. Diante destas 

configurações textuais, optamos pelas materialidades discursivas que aparecem nas duas 

publicações no gênero textual matéria de revista, opção feita sobretudo devido às 

particularidades discursivas que se manifestam neste gênero do discurso midiático.  

A discussão em relação à subjetividade masculina é um tópico bastante 

discutido no âmbito dos estudos culturais, da sociologia ou da história; e atualmente 

novas abordagens surgem a partir das teorizações de gênero e de sexualidade, trazendo 

novas problematizações neste especial. Trazer este tópico de estudos para o âmbito dos 

estudos da linguagem implicava estabelecer estes recortes e assumir uma posição 

teórica, a partir de pressupostos teóricos e metodológicos específicos, para responder às 

questões e objetivos da pesquisa, fazendo a análise discursiva de seis matérias 

publicadas tanto na Men‟s Health como na Universo Masculino.  

Antes de avançar neste sentido, é preciso apontar outro aspecto fundamental 

para a definição de nosso percurso analítico. Tal como ocorre nesta primeira matéria do 

corpus, assinada por Sofia Solves, levamos em conta as escolhas temáticas e estratégias 
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discursivas das revistas UM e MH como algo que possibilitava estudá-las como sendo 

parte de uma mesma formação discursiva heteropadronizada. E desta forma, o percurso 

analítico tentará situar as materialidades das revistas a partir dos saberes e efeitos de 

verdade que estas práticas fazem circular em relação aos modos de subjetivação 

heterossexuais, a partir das questões propostas, entre o visível e o enunciável na mídia.  

Com base nas leituras de Deleuze (2005) da arqueogenealogia foucaultiana, 

propomos que a mídia instaura uma forma de visibilidade e dizibilidade que são 

próprias de nossa atualidade e dos modos de subjetivação valorizados em nossa cultura. 

Ao colocar em discurso certa práticas de si em relação à amizade, retomando o 

enunciado (01), a revista MH busca instaurar um tipo de saber que é ou deve ser 

praticado pelo homem contemporâneo. O truque é passar a ser também o melhor 

amante, e encontrar aí o que seria a verdade ou, digamos, o negócio da amizade: a 

prática sexual sem vínculo, sem compromisso.  

Ao apresentar na sequência nossos pressupostos teóricos e metodológicos, 

situando a AD francesa como afeita aos construtos que orientam a pesquisa aplicada em 

linguagem, concordo que as revistas masculinas sejam práticas discursivas centrais em 

nossa cultura (GREGOLIN, 2007a). Nestas práticas midiáticas é comum o jogo entre 

saberes afetivos sexuais e práticas afetivas sexuais masculinas que surge na 

discursividade das revistas de várias formas. Nas modalidades enunciativas próprias 

destas práticas discursivas, são constantes também as referências a números estatísticos, 

pesquisas feitas com outros leitores, cujo efeito de sentido é dar a impressão de que a 

estética masculina tornada visível nas matérias é algo verdadeiro, funciona realmente 

nas práticas masculinas na atualidade. Eis um exemplo.  

 

(2) Estudo da Universidade Estadual da Pensilvânia (EUA) mostra que mais 

da metade das mulheres que dormem com um amigo não está interessada em um 

relacionamento.  

 

Essa estratégia discursiva possibilita legitimar a posição discursiva da revista, 

diante do que pode ou deve ser dito sobre o sujeito masculino. Nesse sentido, a posição 

de expert nos assuntos do universo masculino é assumida por alguns sujeitos 

legitimados pela revista ou pelas próprias instituições de saber. É o caso, sobretudo, das 

pessoas que escrevem os textos ou sobretudo dos especialistas em sexualidade, 
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relacionamento e comportamento, vozes que são enunciabilidades próprias das revistas, 

com seus efeitos de verdade.  Como formas de fazer circular interpretações sobre quem 

somos na vida social, estas práticas discursivas de saber são comuns e sintomáticas, 

como diria Bauman (2007, p.23), desta vida de incertezas sobre quem somos e para 

onde vamos, que faz surgir especialistas de todo tipo, vozes alheias, autorizadas e 

requisitadas, em contraste com a nossa própria consciência, que nos permite ir ao 

encontro ou dar de encontro com uma verdade sobre nossos “eus”, como se 

precisássemos “que alguém nos ajude a entender o que ouvimos, mesmo que apenas 

para garantir que nossas percepções se sustentem”. Nesse sentido, esse texto da MH, 

como também os textos da revista Universo Masculino, da editora Símbolo, entram 

numa tecnologia cultural própria de nossa época e que estamos aprendendo a reelaborar 

ou desdobrar em práticas de si, entre a ética de si e a moral comum de nossas verdades 

epocais, como sendo saberes valorizados em nossos modos de subjetivação.  

 

1.2 As revistas Universo Masculino e Men‟s Health: um caso de mídia?  

 

A história é um romance real. 

 

(VEYNE, Paul. Como se escreve a história) 

 

A primeira revista foi publicada em 1663, na Alemanha, de acordo com as 

palavras de Scalzo (2008, p.19) e tinha formato de livro, e só pôde ser considerada 

assim “porque trazia vários artigos sobre um mesmo assunto – teologia – e era voltada 

para um público específico”. Ainda segundo a autora, o termo magazine que serve para 

designar as revistas com o formato que conhecemos hoje passou a ser utilizado na 

Inglaterra, em meados do séc.18, onde foi publicada a The Gentleman‟s Magazine, que 

já reunia vários assuntos e os apresentava de forma leve e descontraída.  

Ao longo do séc.19 a revista como suporte impresso passou a ganhar maior 

destaque, a partir dos avanços na indústria gráfica e com a qualidade das impressões. 

Com isso,  este tipo de mídia passou a galgar sua afirmação como tipo específico de 

publicação, “mais afastada do noticiário, mais preocupada em buscar caminhos 

alternativos, a encontrar sua própria função, seu público e sua linguagem” (SCALZO, 

2008, p.21). No Brasil, as publicações surgidas na França, Inglaterra, Alemanha e EUA, 

também encontraram solo fértil para se desenvolverem, a exemplo do resto do mundo.  
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O conceito de revista destinada ao público específico masculino é menos 

desenvolvido do que aquele destinado ao público feminino, já que, segundo anota 

também Scalzo (2008, p.25), “no mundo todo há mais mulheres lendo revistas do que 

homens”. Porém, revistas como a Playboy e a própria Men´s Health são fórmulas 

editoriais que deram certo e possuem edições em inúmeros países. No Brasil,  

 

Na década de 1960, começam então a surgir as revistas masculinas que, além 

de publicar fotos de mulheres nuas, se preocupam em oferecer um conteúdo 

editorial de qualidade. Em 1966, é lançada Fairplay, da Editora Efecê, que 

não dura muito por causa dos constantes embates com a censura e do 

preconceito dos anunciantes. Em 1969, a Editora Bloch lança Ele e Ela, uma 

revista “para ser lida a dois”, que trazia mulheres nuas e reportagens sobre 

temas comportamentais ligados à relação homen-mulher (SCALZO, 2008, 

p.35).  

 

O estudo de práticas discursivas em revistas masculinas na perspectiva da 

análise do discurso francesa ainda é pouco desenvolvido. Mas há alguns estudos, 

citados ao longo deste trabalho, entre os quais destaco a tese de Fonseca-Silva (2007) 

posteriormente publicada sob o título Poder-Saber-Ética nos discursos do cuidado de si 

e da sexualidade, em que a autora faz uma análise extensiva das revistas femininas 

Cláudia e Nova e da publicação Playboy, destinada também aos leitores masculinos. 

Neste momento, resgatamos somente algumas palavras do que ela diz em relação a estas 

revistas, quando mostra que ambas visam um público alvo, e definem escolhas 

temáticas e estratégias discursivas onde é possível “identificar posições de sujeito do 

domínio de memória que organiza a formação discursiva que determina o que a revista 

[...] pode e deve dizer e o que não pode e não deve dizer sobre as práticas de si” 

(FONSECA-SILVA 2007, p.118).  

É nesta dimensão que se encontram, no Brasil, as revistas masculinas Universo 

Masculino, da Símbolo Editora, e a Men´s Health, da Editora Abril, que possuem 

arranjos discursos e temáticos parecidos. Evidentemente, possuem diferenças, e entre 

tais particularidades, podem ser citadas o fato de ser a UM uma revista que traz um nu 

artístico de mulheres conhecidas nacionalmente, além de dedicar boa parte de suas 

páginas a mostrar os modos pelos quais os homens podem reconhecer a si mesmos 

enquanto homens reflexivos, antenados ao universo feminino e às novas práticas e 

relações entre os gêneros que relativizam com velhos traços masculinos simbólicos. 

Essa discursividade também é apresentada e central na MH, que não traz nus femininos, 
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tendo como um dos seus principais focos temáticos o cuidado de si com a saúde, o 

corpo e a sexualidade.  

Em relação aos discursos de afetividade e sexualidade, a revista Universo 

Masculino, ao longo das edições selecionadas, sempre trouxe matérias sobre o assunto. 

Inclusive, o formato da revista, bastante interativo e arrojado, tem como slogan a idéia 

de ser “6 revistas em 1”, tal é a divisão temática elaborada pela publicação. Ressaltaria 

o fato de a UM manter uma seção fixa intitulada CHECK IN, que versa sobre 

comportamento, sexo, relacionamento e vida social relativos ao homem contemporâneo. 

Em sua edição 47, a matéria de capa Guia do amante perfeito, ilustra uma das 

estratégias discursivas recorrentes nas revistas masculinas deste segmento 

heteropadronizado, que podemos exemplificar a partir do seguinte enunciado, em sua 

materialidade e historicidade.  

 

(3) Ainda não inventaram nada melhor para fazer a dois. Existem alguns 

segredos para saborear o sexo. Preparamos um guia que traz as principais dúvidas 

respondidas por especialistas, para que você conheça mais sobre seu corpo e o de sua 

mulher/namorada. Receba e dê prazer. Depois é só praticar.   

 

A discursividade presente na UM, também como ocorre na MH, vai fazer 

cruzar saberes afetivos e sexuais com os modos de subjetivação masculinos, no qual o 

sujeito de desejo, figura central num dispositivo de afetividade-sexualidade, aparece 

como se constituindo ou devendo se constituir por meio de saberes que deve aprender e 

praticar, na relação consigo e com o outro. Nesta materialidade onde os especialistas 

dizem o que devemos ser ou saber, em nossas práticas, há a materialização de 

permanências e deslocamentos dos discursos de gênero e sexualidade. Ao longo das 

páginas deste trajeto temático, o sujeito masculino, de uma forma ou de outra, irá 

aparecer como inclinado para a realização do desejo, e o sexo será sempre proclamado e 

reafirmado, como se guardasse uma verdade masculina, o grande desejo.  

A revista Men‟s Health, por sua vez, também tenta se inserir neste arquivo de 

coisas ditas sobre o masculino a partir de escolhas temáticas que incluem ainda uma 

ampla discursividade em torno do corpo e da saúde. Naquilo que pode e deve dizer em 

relação aos modos de subjetivação masculinos, a revista cruza um domínio associativo 

de coisas ditas sobre a experiência afetiva e sexual contemporânea e, da mesma forma, 
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reafirma ou desestabiliza discursos hegemônicos sobre como devem se subjetivar o 

homem e a mulher na atualidade. Na estrutura composicional da MH, encontramos com 

regularidade as seções Sexo e Cabeça de homem, que exploram a temática de gênero na 

constituição subjetiva masculina afetiva e sexual. Os discursos materializados nos textos 

da MH, assim como na UM, exploram a constituição da heteronormatividade como 

domínio subjetivo e simbólico, ainda bastante relevante no universo masculino. 

A discursividade da MH, cujo slogan é “viver melhor é fácil”, posiciona o 

sujeito masculino contemporâneo em certos lugares como sendo um cara preocupado 

com a saúde e o corpo. Como tal, o homem atual aparece nas materialidades como 

devendo se sujeitar a uma série de novas demandas sociais e culturais, imprescindíveis 

na subjetivação masculina moderna. O homem da MH é um homem consumista, em 

todos os sentidos!, que gosta de se relacionar respeitando a figura feminina, apesar de a 

mulher, alteridade proclamada, não deixar de aparecer quase sempre como objeto de 

desejo. Essa estratégia discursiva, entre outras, mostra que as revistas reafirmam mais 

do que desestabilizam sentidos tradicionais das relações de gênero na história.  

Na perspectiva dos estudos da linguagem, formular questões de pesquisa em 

torno de um tópico como o do sujeito masculino, é, à primeira vista, ariscar-se ou querer 

se perder em outros domínios. O analista do discurso não estranha estes riscos, aceita-os 

como desafios necessários e busca compreender as coisas por um viés discursivo, 

efetuando a transposição de um tópico já clássico nas ciências sociais e humanas, a 

partir de um novo olhar, que preza a centralidade discursiva de nossa cultura para 

problematizar questões do social.  

O olhar do lingüista aplicado que analisa práticas discursivas não visa teorizar 

a experiência masculina apenas da forma como é vista nos estudos de gênero e de 

sexualidade, ou seja, como construções sociohistóricas. Ao descrever e interpretar 

práticas discursivas que tematizam o sujeito masculino, isto que é social e histórico, o 

sujeito, é também uma construção discursiva. Tenta-se, com isso, problematizar nos 

discursos questões do social, e no caso deste estudo, trata-se de situar que os discursos 

da mídia atuam na construção ou reflexão em torno do cenário contemporâneo e que 

“muitas das teorias pós-modernas privilegiam a cultura da mídia como lugar de 

implosão da identidade e de fragmentação do sujeito” (KELLNER, 2001, p. 299).  

Para além desse debate entre o que seja moderno ou pós-moderno em nossa 

cultura, o que nos interessa, numa perspectiva foucaultiana, que, aliás, não perdemos de 
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vista, é a própria questão da atualidade. Uma certa perspectiva arqueogenealógica, 

central para algumas frentes da análise do discurso, possibilita reflexões a partir de 

noções outras de linguagem e de sujeito, como atravessados pela história e pelos 

sentidos culturalmente construídos. Desta perspectiva, não se busca encontrar a 

identidade masculina essencial e primeira por trás dos textos, mas tenta-se desconstruir 

as materialidades midiática (FOUCAULT, 2007a, 2007b; DELEUZE, 2005), no sentido 

de rachar as palavras e perceber os efeitos de sentido que estão sendo produzidos sobre 

as coisas, sobre as práticas ou modos de vida. E neste trabalho, busco compreender que 

relações de saber, poder e ética estão sendo colocadas em discurso, reafirmando ou 

subvertendo discursos e práticas outras. Em todo o caso não é de um real lógico ou 

apenas empírico que trata este estudo, mas de algo construído enquanto discurso, efeitos 

de sentido, algo que se pode descrever e interpretar entre o real da língua e o real da 

história, entre o visível e o enunciável de nossa atualidade.  

Ao passo que as materialidades midiáticas importam como empiria a ser 

analisada na perspectiva dos estudos da linguagem, ou mais especificamente da análise 

do discurso, que relações estabelecer com os estudos da mídia? Sem muita fruição, 

outra especificidade se coloca, desta vez, em relação às próprias revistas Universo 

Masculino e Men‟s Health, pois nossa pesquisa não é propriamente em estudos da 

mídia. Entretanto, partimos das materialidades discursivas compreendendo que “a 

articulação entre os estudos da mídia e os da análise do discurso enriquece dois campos 

que são absolutamente complementares, pois ambos têm como objeto as produções 

sociais de sentidos” (GREGOLIN, 2007a, p.13).  

Alguns aspectos do funcionamento da mídia, sobretudo aqueles que se pode 

relacionar como sendo discursivos, vão interessar mais a este percurso analítico de 

acontecimentos discursivos. No que diz respeito ao discurso midiático, devemos situar 

as próprias práticas midiáticas num tipo de cultura cada vez mais globalizada e 

colonizadora, na forma como os acontecimentos discursivos produzem e circulam 

formas simbólicas e efeitos de sentido. Não é segredo para ninguém o fato de que os 

meios de comunicação de massa e as novas linguagens ou formas de interação 

possibilitam problematizar nossa experiência subjetiva, dada a dimensão reflexiva 

possibilitada pelos materiais simbólicos disponíveis numa cultura da mídia 

(THOMPSON, 1998).  
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Em todo caso, há uma reinvenção da velha dinâmica do face a face que ajudou 

também a implodir os limites entre o que é dito e praticado no espaço privado e o que é 

visto ou dito no espaço público. Ainda para Thompson (1998), as práticas midiáticas 

possuem um certo poder simbólico, “que nasce na atividade de produção, transmissão e 

recepção do significado das formas simbólicas” (THOMPSON, 1998, p.24). Com a 

mídia, assistimos ou somos assistidos? Mais fácil do que responder a esta pergunta é 

aceitar a idéia de que fazemos parte desta cultura colonizadora e mediadora de formas 

simbólicas sobre nossos “eus”. Vivemos numa espécie de sintoma cultural, onde a 

intimidade torna-se espetáculo, e na qual os acontecimentos discursivos instauram “uma 

nova tendência de politização e visibilidade do privado” (PIRES, 2003, p.209).  

O funcionamento da mídia e, mais especificamente, o das matérias que foram 

veiculadas pelas duas revistas no período já citado entre os anos de 2008 e 2009, é o que 

possibilita pensar a mídia enquanto prática discursiva. Sobre essa definição, eis as 

palavras de Medrado (2004, p.251) na visão dos estudos da mídia.  

 

As produções midiáticas, como domínio de saber, obedecem a certas regras, 

aprendidas durante o processo de socialização secundária, por intermédio de 

cursos de formação e capacitação profissional. Dispomos de um conjunto de 

regras formais – manuais, cursos de formação e capacitação –, que 

regulamentam e embasam, por exemplo, a produção publicitária. Essas regras 

são apreendidas sob a forma de habitus que orientam o cotidiano da produção 

midiática.  

 

De uma posição da análise do discurso francesa, interessam as escolhas 

temáticas, as posições de sujeito e os efeitos de sentido como estratégias discursivas a 

partir das materialidades midiáticas. É inegável o poder da mídia em dar visibilidade às 

práticas subjetivas contemporâneas, e desta forma, muitas pesquisas discursivas buscam 

problematizar as relações de gênero e sexualidade na atualidade, dentro e fora do 

domínio da chamada heteronormatividade, tendo como empiria os discursos da mídia. 

Assim, a mídia torna-se espaço de teorizações acerca de quem somos na atualidade, mas 

é preciso atentar, como o faz Gregolin (2007a, p.13), para os limites da aproximação 

entre a AD e o campo dos estudos da mídia.  

 

A análise do discurso (AD) é um campo de estudo que oferece ferramentas 

conceituais para a análise desses acontecimentos discursivos, na medida em 

que toma como objeto de estudos a produção de efeitos de sentido, realizada 

por sujeitos sociais, que usam a materialidade da linguagem e estão inseridos 

na história. Por isso, os campos da AD e dos estudos da mídia podem 

estabelecer um diálogo extremamente rico, a fim de entender o papel dos 

discursos na produção das identidades sociais 
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Esta análise do trajeto temático da subjetividade masculina a partir dos 

discursos de afetividade e sexualidade optou por textos de duas das maiores publicações 

que circulam no Brasil destinadas ao público masculino. Do ponto de vista assumido 

aqui, não importa saber se a UM e a MH são ou não publicações populares, nem é 

preciso definir em detalhes em qual faixa etária ou econômica situam-se os seus leitores. 

Ao invés disso, interessa saber que estas duas publicações circulam nacionalmente, 

inclusive a MH é uma publicação internacional. Mas, talvez mais do que isso, o que 

mais importa é saber que estas práticas discursivas midiáticas são práticas socioculturais 

historicamente específicas, que produzem sentidos em torno do sujeito masculino e que 

são “construídas por um grupo social específico (os media), a partir da seleção e 

reconfiguração de determinados repertórios” (MEDRADO, 2004, p.251-252).  

Na linguagem do acontecimento discursivo, estes repertórios sociais de sentido 

de que fala Medrado (2004) podem ser entendidos justamente, a partir das escolhas 

temáticas, das regularidades enunciativas do arquivo e por meio da própria noção de 

trajeto temático. Dessa idéia de trajeto temático de leitura e do trajeto semântico ali 

implicado, resulta a constituição do corpus como algo que leva em conta tanto a 

regularidade discursiva, dos discursos de afetividade e sexualidade, como a relação 

destas materialidades com a interdiscursividade sobre o masculino. E um dos pontos 

mais instigantes na definição de nosso percurso analítico foi justamente analisar os 

textos das revistas tendo em vista a interdiscursividade.  

A visibilidade dada às relações afetivas-sexuais no universo masculino 

contemporâneo, tal como ocorre nos textos das revistas, está relacionada com outros 

temas e repertórios significativos em nossa atualidade. Assim é que os discursos de 

afetividade e sexualidade que circulam na Men‟s Health e na Universo Masculino se 

relacionam com outros discursos também mobilizados pelas publicações, que dão ao 

discurso midiático uma certa similitude e ao mesmo tempo uma já diferença, em relação 

aos discursos pedagógico, científico ou mesmo o religioso. É desta forma que as 

práticas discursivas da UM e da MH surgem num sistema simbólico complexo 

(THOMPSON, 1998), produtor de sentidos na sociedade, numa espécie de dispositivo 

próprio da modernidade que teria inventado um prazer-saber, um prazer de saber, uma 

vontade de verdade sobre a intimidade, pois “entre cada um de nós e nosso sexo, o 

Ocidente lançou uma incessante demanda de verdade” (FOUCAULT, 1988, p.87). 
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Vivemos talvez o ápice desta centralidade da sexualidade em nossa cultura e, de uma 

forma bastante nítida, a mídia masculina ocupa um lugar de destaque nessa demanda 

pela incitação às exuberâncias e às plasticidades, de um sexo tagarela, sexo lógico, 

razão de tudo, que já havia feito Foucault (1988, p.89) perguntar: “Por que essa grande 

caça à verdade do sexo, à verdade no sexo?”.  

Dizer, ver e fazer ver a subjetividade no domínio da afetividade e da 

sexualidade é uma obstinação das revistas pesquisadas e de muitas outras práticas 

discursivas midiáticas. Gastaríamos páginas desnecessárias citando-as. Aquilo que 

aparece como estratificado em nossa cultura, seja um saber ou uma prática de si 

valorizada passa cada vez mais a estar “evidente”, parafraseando Deleuze (2005), se 

estiver também sendo dada à visibilidade como acontecimento discursivo na mídia. 

Nesse sentido, Deleuze (2005) é leitor de um Foucault (2007b) que teria proposto uma 

primazia aos enunciados discursivos em relação às formações históricas dos saberes. 

Aquilo que está visível nas práticas de si contemporâneas passa a ser enunciável nas 

práticas midiáticas, e assim assumem uma nova visibilidade, produtora de efeitos de 

sentido específicos, pois que são interpretações. Do lugar de pesquisador dos discursos 

na atualidade, mesmo que haja esta primazia do enunciável sobre o visível, é preciso 

levar em conta que o visível das práticas de subjetivação masculinas está aberto a várias 

formas de dizer, porque “as visibilidades permanecem irredutíveis aos enunciados” 

(DELEUZE, 2005, p.59).   

É desta forma que as práticas midiáticas surgem como uma forma do visível, 

uma forma específica de dizer e fazer ver o masculino. Se as formas discursivas da 

mídia nos interessam como formas de problematizar o masculino, e se trata-se de um 

tipo de visibilidade, e não o real visível, é porque como diz Deleuze (2005) tanto o 

discursivo quanto o não discursivo possuem uma historicidade que lhes faz sentido e 

que pode possibilitar em nossa cultura certos dizeres e fazeres como valorizados, como 

estratificados, recorrentes tantos nas práticas de si como nos discursos. 

Na análise do acontecimento que coloca o masculino afetivo-sexual como algo 

dizível e visível na mídia, o que interessa ao analista são os efeitos de sentido, 

compreendidos na discursividade como efeitos de verdade.  

 

 

Os discursos que circulam nos meios de comunicação de massa, na sociedade 

contemporânea, tendem a acentuar o individualismo e, conseqüentemente, a 

forjar a identidade como criação de um eu singular e único. Os dispositivos 
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tecnológicos, produtores de uma rede infindável de símbolos, enfatizam uma 

certa idéia de identidade indissociável de imagens modelares que produzem 

uma “estética de si” como estilo a ser adotado pelos sujeitos (GREGOLIN, 

2007b, p. 39).  
 

Percorrendo as páginas das revistas temos a impressão de ler códigos modernos 

do bem viver, imagens que remetem ao quem somos, em potência. Nessa tensão entre 

os saberes e as práticas afetivas sexuais colocadas em discurso pelas revistas, há um 

jogo discursivo entre o saber e o fazer, algo que Fischer (2005, 2006) e Louro (2007) 

vão caracterizar como sendo um efeito pedagógico. Este efeito de sentido é reproduzido 

pelas palavras de Airton Seligman, editor chefe da revista MH. Segundo ele, num dos 

editoriais, a missão da revista é exatamente sintetizar o estilo de vida do “cara afinado 

com a modernidade” e sugerir caminhos para que o sujeito masculino possa se ver como 

alguém do presente, alguém que sabe aproveitar os mecanismos, ferramentas, 

distorções, oportunidades e valores que regem a atualidade.  

Como mostra Airton Seligman, nesta edição de maio de 2009, o homem 

moderno é equilibrado, reflexivo e disciplinado. Políticas da masculinidade ou formas 

de docilidade dos corpos? Possibilidades da análise, pois os trajetos semânticos na 

discursividade das revistas encerram como planos de fundo estratégias de controle e 

disciplinamento, táticas de biopoder (FOUCAULT, 1988) que investem sobre a 

subjetividade e pretendem normalizar as condutas. Em todo caso, esta disciplina da 

afetividade e da sexualidade masculina é um efeito de sentido e apenas desta forma 

pode ser problematizada pelo analista do discurso. Se há um real a se apoderar, este real 

deve se desconstruído enquanto discurso, para evidenciar a centralidade das práticas 

discursivas na problematização do presente e modos de ser e estar no mundo, pois como 

diz Deleuze (2005, p.58): “uma época não preexiste aos enunciados que a exprimem, 

nem às visibilidades que a preenchem”.  
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2. OS PRESSUPOSTOS DA PESQUISA 

 

2.1 O corte saussuriano e a perspectiva arqueológica  

 

Na perspectiva discursiva aqui adotada é imprescindível interpretar o discurso 

da lingüística aplicada em sua dispersão no quadro geral dos estudos em linguagem. 

Proponho seguir estes deslocamentos e mostrar que alguns dos pressupostos para uma 

proposta analítica de acontecimentos discursivos, em um contexto aplicado como o da 

mídia, situam-se em alguns construtos que orientam a pesquisa em LA.  

O que pretendo discutir nesta parte, e nisso busco situar um deslocamento 

epistemológico próprio da AD francesa, é a releitura que se pode fazer do corte 

saussuriano a partir da proposta foucaultiana da arqueologia discursiva. E, neste ponto, 

adiantar mais um detalhe é necessário, pois o próprio discurso da LA, em sua reflexão 

epistemológica, supera o corte saussuriano, ao propor uma postura diante da linguagem 

estabelecida entre a transdisciplinaridade, a discursividade e a interpretatividade. 

Comungando destes três pilares, a fundação da AD, entretanto, passa por esta releitura 

em relação à chamada lingüística estrutural, pois que busca uma outra visada em relação 

ao objeto de estudos, mas não perde de vista a descrição lingüística.  

Para o arqueólogo das idéias, a análise das materialidades discursivas é feita 

em AD a partir de uma postura histórica em relação ao solo de positividade e limiar de 

cientificidade estabelecido pelo chamado corte saussuriano, num diálogo com a tradição 

estruturalista dos estudos em linguagem. Esta reflexão sobre a historicidade do nosso 

campo de estudos, como dizem Haroche, Pêcheux e Henry (2007), passa pela lingüística 

por ter sido ela que primeiro incitou com vigor um método empírico de análise, 

triunfante nas ciências humanas, evocando, assim, uma espécie de metodologia geral 

das humanidades, da qual estabelecemos hoje aproximações e importantes 

deslocamentos. É assim que a referência ao corte saussuriano tornou-se em diversas 

disciplinas um lugar comum. E desta forma, a análise do discurso, aqui tomada 

enquanto dispositivo teórico e metodológico é um ponto de vista que retoma, amplia ou 

subverte o modelo de análise lingüística do tipo estrutural.  

Em toda esta dispersão dos estudos da linguagem, mantendo-se a 

especificidade do que se faz em AD francesa e aquilo que orienta a lingüística aplicada, 

é possível adotar uma postura comum diante da linguagem que dialoga com uma velha 
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dinâmica nos estudos da linguagem que não cessou de se reinventar: o funcionamento 

recíproco entre a lingüística e as ciências sociais e humanas.  

Os fundamentos da análise interna da língua propostos por Saussure (2006) no 

seu Curso de lingüística geral absorveram muito da dinâmica de outras áreas do 

conhecimento, sobretudo a do início da modernidade. Este movimento transdisciplinar 

não parou de se reinventar, assumir várias formas e apontar deslocamentos na produção 

de conhecimento nos estudos em linguagem. Esse lugar comum entre os estudos da 

linguagem e as demais ciências do homem é alguma coisa que marca a própria episteme 

moderna. É isto que diz Foucault (2007a), em As palavras e as coisas, evidenciando que 

a formação de uma episteme moderna nas ciências sociais e humanas tem no retorno à 

linguagem ou numa virada lingüística um acontecimento singular. Fundamental para a 

modernidade, pensada enquanto uma episteme, foi também este duplo surgimento do 

homem na história do saber, como sujeito que busca conhecer o próprio modo de ser do 

homem.  

Nesse retorno à linguagem enquanto objeto do conhecimento, vamos nos 

distanciar de uma episteme clássica e do discurso da representação.  

 
Destacada da representação, a linguagem doravante não mais existe, e até 

hoje ainda, senão de um modo disperso: para os filólogos, as palavras são 

como tantos objetos constituídos e depositados pela história; para os que 

querem formalizar, a linguagem deve despojar-se de seu conteúdo concreto e 

só deixar aparecer as formas universalmente válidas do discurso; se se quer 

interpretar, então as palavras tornam-se texto a ser fraturado para que se 

possa ver emergir, em plena luz, esse outro sentido que ocultam; ocorre 

enfim à linguagem surgir por si mesma num ato de escrever que não designa 

nada mais que ele próprio. Essa dispersão impõe à linguagem, se não um 

privilégio, ao menos um destino que parece singular quando comparado ao 

do trabalho ou da vida (FOUCAULT, 2007a, p.419).  

 

É este problema em torno da linguagem ou, mais propriamente, da análise 

estrutural de tipo lingüístico, tomado em sua dispersão, em sua relação mútua e 

recíproca no espaço das ciências sociais e humanas, o tema de uma conferência de 

Foucault (2008a), na Tunísia, no final da década de sessenta. Nela, o epistemólogo 

francês coloca a lingüística moderna no patamar das análises históricas cujos modelos 

de cientificidade e formalidade na escolha do método e do objeto de estudo eram 

percebidas na frança dos anos sessenta, como sendo próprias do estruturalismo.  

O debate central que decorre desta relação entre a lingüística estrutural e as 

demais ciências do homem, chama a atenção por dois motivos, que juntos, oferecem 
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uma possibilidade de leitura do corte saussuriano. Em primeiro lugar, Foucault (2008a) 

e os participantes do debate na Tunísia insistem na tese de que o modelo de 

cientificidade atingido pela lingüística estrutural pôde dar às ciências sociais 

possibilidades epistemológicas diferentes. Ou antes, via-se a partir desse funcionamento 

recíproco entre a lingüística e as demais ciências sociais e humanas, a possibilidade de 

as relações de nível lingüístico poderem dialogar com outros domínios, e vice-versa. 

Abria-se com a análise estrutural de tipo lingüístico um domínio comum entre a 

lingüística e as demais disciplinas: “um imenso campo de desbravamento empírico ao 

qual todos os pesquisadores no domínio das ciências humanas estão convocados” 

(FOUCAULT, 2008a, p.163). Outra tese levantada por Michel Foucault e os partícipes 

deste colóquio, algo extremamente seminal para este estudo, diz respeito ao problema 

do lingüístico em meio à análise histórica. É comum a afirmação de que a lingüística 

estruturalista ao tomar por objeto a langue, como sistema de signos cuja lógica interna 

possibilitava uma descrição científica, tivesse com isso estabelecido uma exclusão do 

histórico, e deixado em segundo plano, dimensões da parole, como o sujeito e o sentido.  

Pelo menos no que diz respeito a uma exclusão do diacrônico, a visão da 

arqueologia possibilita uma releitura. Ao tratar desta confusão entre o sincrônico e o 

diacrônico, o próprio Saussure (2006, p.112) já havia dito que a verdade sincrônica só 

parecerá implicar a negação da verdade diacrônica se as coisas forem vistas de forma 

superficial e, “de fato, não é necessário; uma das verdades não exclui a outra”. 

Investindo sobre este mesmo equívoco, Foucault (2008a) comenta que esta leitura 

engessada incorre no hábito da afirmação de que a lingüística teria se afastado da 

filologia, adotado uma perspectiva sincrônica em detrimento de um ponto de vista 

diacrônico. Diante disso, gostamos de argumentar que a estrutura lingüística e a 

dimensão daquilo que é histórico representam antagonismos na primazia do significante 

proposta por Ferdinand de Saussure. É isto que faz Ducrot (1981) no seu ensaio 

Estruturalismo e lingüística, comentando que a tarefa do lingüista não poderia ser outra 

senão a de estudar o presente e a simultaneidade em relação aos valores internos do 

sistema, num dado estado de língua; por outro lado, caberia ao filólogo e não ao 

lingüista se ocupar da historicidade e dos fenômenos da evolução de um estágio para 

outro da língua. É certo que a perspectiva da lingüística moderna em sua positividade 

adotou um ponto de vista sincrônico estruturalista; contudo, nada nesta escolha 
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metodológica implicaria admitir, como alerta Foucault (2008a), que a lingüística 

moderna fosse a-histórica ou anti-histórica.  

Da perspectiva arqueológica foucaultiana, o corte saussuriano não operou uma 

escolha do presente contra o passado, do imóvel em detrimento do evolutivo. O estado 

sincrônico de uma língua nada mais é do que uma dispersão no tempo e no espaço, ou 

seja, já implica uma dimensão histórica. As descrições fonética, morfológica e sintática 

dos fatos da língua apesar de serem melhor apreendidas num corte sincrônico, não 

podem ser feitas fora da própria realidade histórica que é a língua. Funciona um dado 

estado de língua, pois, como uma projeção desta realidade histórica.  

É preciso lembrar que a perspectiva arqueológica não relaciona o histórico 

como uma mera sucessão linear, pois admite que a historicidade é tanto o simultâneo 

quanto o sucessivo. Interpretando desta forma, Foucault (2008a, p.165) coloca que a 

“análise sincrônica feita pelos lingüistas não é absolutamente a análise do imóvel e do 

estático, mas é, na realidade, a das condições de mudança”. Estamos diante da via aberta 

pela reconfiguração da própria disciplina da história, evidenciada na França dos anos 

sessenta, onde se problematizava a própria escrita da história, numa perspectiva 

discursiva, por meio de noções como descontinuidade, transformação e dispersão 

(FOUCAULT, 2007b). De uma leitura arqueológica do corte saussuriano, pelo menos 

uma coisa é certa: “é necessário não se afastar das análises lingüísticas como se fossem 

análises incompatíveis com uma perspectiva histórica (FOUCAULT, 2008a, p.166).  

Para as pretensões deste trabalho, ainda é preciso perspectivizar o corte 

saussuriano em pelo menos dois pontos: o sujeito e o sentido. O próprio Ducrot (1981) 

lembra estes dois pontos como estando entre os principais problemas do estruturalismo 

lingüístico saído de Ferdinand de Saussure. Somando-se a isso a questão do histórico e a 

própria dicotomia língua e fala, temos o ponto de vista a partir do qual a lingüística 

definiu seu objeto de estudo e abriu uma série de possibilidades que faz com que, 

epistemologicamente, o corte estabelecido pela lingüística estrutural seja fundamental 

na área dos estudos em linguagem, seja quando retomamos suas definições e 

perspectivas de análise, seja quando nos propomos a subvertê-las ou ampliá-las.  

 Uma das teses fundamentais do estruturalismo é o lugar do sujeito como sendo 

uma função enunciativa. O estruturalismo representa um rompimento com o sujeito 

fenomenológico, com esse lugar do cogito primeiro, fundamental e anterior à palavra. 

Foucault (2007a) trata desse tema em As palavras e as coisas, ao mostrar que os 
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discursos de saber em torno do modo de ser do homem e de sua experiência de sujeito 

que vive, trabalha e fala revelaram uma finitude e uma dependência do sujeito a estas 

três dimensões. É este o espaço aberto na modernidade pela ambição das ciências 

sociais e humanas em seus limiares de cientificidade, na qual o sujeito passou a ser ao 

mesmo tempo objeto de conhecimento e sujeito de discurso. Dessa forma, a noção 

moderna de sujeito surge como um atravessamento, pensada por seus duplos, abrindo 

um espaço – em que ainda nos situamos –, no qual vemos uma tentativa de 

dessencializar o que entendemos por experiência subjetiva, em que se busca nas 

ciências sociais e humanas, não o entendimento do sujeito em si mesmo, sua essência. 

Em vez disso, devemos correr os riscos de buscar compreender o ser como se 

constituindo entre o fazer, o pensar e o dizer, “nas dobras de uma linguagem, tão mais 

velha que ele não pode dominar-lhe as significações” (FOUCAULT, 2007a, p.438).  

A outra dimensão aberta pelo limiar de cientificidade que se estendeu, por 

exemplo, da lingüística para as outras disciplinas, e vice-versa, diz respeito aos limites 

da significação. Em especial, este ponto é profundamente retomado e comentado nos 

deslocamentos da perspectiva francesa de análise das materialidades discursivas.  

 

Continua a ser um lugar comum dizer que a semântica foi abandonada pelos 

lingüistas por um longo período, o que talvez não seja sem razão. Já 

antecipando o que nos propomos a fazer na seqüência, cremos poder defender 

que, se a ruptura saussuriana foi suficiente para permitir a constituição da 

fonologia, da morfologia e da sintaxe, ela não conseguiu impedir o retorno ao 

empirismo em semântica (HAROCHE, PÊCHEUX & HENRY, 2007, p.14).    

 

A questão dos limites da significação parece ser uma das maiores dívidas de 

uma primazia do significante, tal como pôde ser desenvolvida na análise interna 

promovida pela lingüística estrutural. Ao deslocar-se para outras problematizações, os 

estudos lingüísticos apontaram a necessidade de estabelecer uma perspectiva de análise 

que fosse afeita à dimensão histórica, que não fosse algo simplesmente de aplicação de 

teorias lingüísticas, que desse conta dos efeitos de sentido entre o lingüístico, o 

subjetivo e o histórico. Essa perspectiva está na base do percurso analítico das chamadas 

disciplinas interpretativistas, como é o caso da análise do discurso francesa.  

Para Guimarães (1995), a constituição de um objeto como a língua implicou a 

primazia das relações internas em relação ao que costumeiramente é chamado de 

extralingüístico. Essa primazia, ainda que não uma exclusividade, dada às relações 

sincrônicas e internas ao sistema da língua, fez com que Saussure (2006) passasse a se 
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interessar, como sabemos, pela noção de valor, que equivaleria ao significado de um 

signo de tipo lingüístico, em sua relação com os demais, num dado estado de língua.  

 

E estes signos são entidades de duas faces, o significante e o significado, ou 

seja, a questão da significação fica posta também como uma questão das 

relações internas ao sistema. O significado de um signo é o que os outros 

significados não são. Ou seja, a significação não é uma relação de 

representação de um signo relativamente ao mundo, aos objetos. A 

significação não é, de forma nenhuma, a relação com objetos fora da língua 

(GUIMARÃES, 1995, p.19).  

 

A posição acima aponta uma nova visada em relação à linguagem, a definição 

de objeto de análise e dos próprios tópicos de pesquisa. No centro deste deslocamento, 

está uma postura outra em relação ao lingüístico, ao histórico e ao subjetivo, para dar 

conta da produção de efeitos de sentido decorrentes da materialidade do enunciado.  

 

2.2 Transdisciplinaridade, discursividade e interpretatividade  

 

A pesquisa em lingüística aplicada inserida no espaço comum das ciências 

sociais e humanas, supera o corte saussuriano e as limitações de uma concepção 

disciplinar de pesquisa em estudos da linguagem. Ao fazer análise do discurso, creio 

estar me posicionando neste discurso da LA, em pelo menos três construtos que vêem 

orientando a pesquisa aplicada em linguagem. Deste modo, transdisciplinaridade, 

discursividade e interpretatividade são como regras norteadoras do fazer pesquisa em 

linguagem, a partir dos quais uma frente de pesquisa, em especial, afirma-se não mais 

como uma disciplina de referência, mas como área de produção de conhecimentos 

indisciplinar, transgressiva e reflexiva (MOITA LOPES, 2006a, 2006b).  

A transdisciplinaridade é possível em lingüística aplicada? É este o título e a 

temática de um artigo de Moita Lopes (1998), em que ele discute os limites da chamada 

natureza interdisciplinar e as possibilidades de uma postura outra, a transdisciplinar. 

Nessa compreensão teórica e metodológica do que seja transdisciplinaridade, busca-se 

colocar o problema em estudo na fronteira de duas ou mais ciências, num esforço de 

perspectiva para ressignificar o objeto de análise.   

Ao analisar uma vasta bibliografia que trata da temática, Moita Lopes (1998) 

indica, por meio de alguns pontos, que é preciso não associar a LA à tradição de 

pesquisa disciplinar de referência. Desenhos de pesquisa centrados apenas em teorias 
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lingüísticas impediriam o avanço da área como sendo interpretativista e dificultaria 

estabelecer o objetivo da LA: buscar inteligibilidade em meio à complexidade dos 

fenômenos lingüísticos/discursivos atuais em sala de aula, ou mesmo fora dela (MOITA 

LOPES, 1996, 2006a).  Apesar do reconhecimento tácito de Moita Lopes (1998) à 

época, de que um panorama da pesquisa em LA no Brasil denotasse apenas e quando 

muito, movimentos interdisciplinares, mantendo ainda a perspectiva lingüística sem 

diálogos sistemáticos com outras área de saber, é evidente que a visão deste teórico e 

daqueles que o seguem já não é esta, e a LA pretende-se cada vez mais transdisciplinar.  

É o que já fazia crer Celani (1998), ao ilustrar este funcionamento recíproco em 

termos teóricos e metodológicos, unindo a LA a outras áreas ou disciplinas que 

focalizam de alguma forma a linguagem. Para a autora, a transdisciplinaridade envolve 

mais do que diálogos de fronteira, sendo mais do que a justaposição de ramos de saber. 

É a interação a condição da transdisciplinaridade, que evoca uma postura, um 

sentimento de transgressão, de invasão a domínios outros; é perder o medo de sentir-se 

entre reinos, sendo, pois o “pesquisador transdisciplinar – um nômade, um rei sem 

reino” (CELANI, 1998, p.133). Da forma como pensei a análise das práticas discursivas 

das revistas masculinas, estou certo de que a pesquisa transdisciplinar em estudos da 

linguagem possibilita algo bem mais valioso, a possibilidade de que possamos ampliar o 

reino ao qual pertencemos, por meio da conquista de novos territórios.  

Em um texto escrito para a revista DELTA, Moita Lopes (1994) antecipa as 

palavras de Celani (1998) sobre a linguagem como esse fio condutor da pesquisa 

transdisciplinar em nossa área. Numa perspectiva interpretativista em LA, segundo este 

autor, não devemos esquecer, não importando qual seja o objeto de estudos, “de que a 

linguagem é, ao mesmo tempo, condição para construção do mundo social e caminho 

para encontrar soluções para compreendê-lo (MOITA LOPES, 1994, p.336)”. Este lugar 

da transdisciplinaridade obviamente impõe alguns desafios ao pesquisador, ou melhor, 

afeta o seu modo de fazer pesquisa em linguagem, em pelo menos duas maneiras.  

A primeira delas é a redefinição do objeto de pesquisa que acompanha a 

própria definição da pesquisa em LA. Mais nitidamente, isso ocorre em algumas frentes 

de pesquisa que, ao trabalharem com desenhos multidisciplinares, recorrem a um 

conceito de linguagem “múltiplo não unificado, produzido por percursos 

transdisciplinares de reflexão” (SIGNORINI, 1998, p.102). Daí a especificidade do 

objeto da pesquisa em lingüística aplicada: “o estudo de práticas específicas de uso da 
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linguagem em contextos específicos” (SIGNORINI, 1998, p.101). Ao se posicionar em 

relação a esta questão, Oliveira (2006) discute a atualidade da pesquisa em lingüística 

aplicada no âmbito do PPgEL/UFRN, reafirmando o compromisso da área com seu 

funcionamento recíproco com as demais ciências sociais e humanas. Tanto Oliveira 

(2006) quanto Signorini (1998) indicam que, apesar da (co)existência de desenhos de 

pesquisa centrados exclusivamente no modelo de cientificidade da lingüística teórica, 

em LA busca-se cada vez mais um outro tipo de cientificidade, a partir de uma 

ampliação das temáticas de pesquisa, não se perdendo a especificidade na linguagem. 

Desta forma, o horizonte dos objetos de pesquisa em linguagem ultrapassam os 

contextos educacionais, perdem esse viço de terem que constituir necessariamente uma 

relevância prática para o ensino de línguas; é desta forma que o estudo de práticas 

discursivas pode ser conduzido em quaisquer dos diversos contextos institucionais 

(MOITA LOPES, 1996).  

Ainda é objeto de discussão no texto de Oliveira (2006) uma problematização 

em torno do próprio fazer pesquisa e da concepção de linguagem que norteia o estudo 

das práticas discursivas. De acordo com a autora, em LA trabalha-se cada vez mais com 

a idéia de linguagem e língua do ponto de vista de seu funcionamento e não apenas de 

sua função. Diante disso, preocupa-se o lingüista aplicado com a linguagem em uso, 

situada no tempo e no espaço e não apenas com sua estrutura, voltando seu olhar muito 

mais para os contextos e as relações nas quais se inserem os enunciadores do que 

propriamente para uma dimensão lógica ou gramatical da língua.  

Para além da análise do lingüístico pelo lingüístico, abre-se para a pesquisa em 

linguagem a dimensão da discursividade, que tenta trabalhar com a noção de linguagem 

enquanto prática sociocultural de natureza discursiva. É preciso lembrar, entretanto, que 

esta ruptura em relação ao limiar de cientificidade da lingüística moderna não 

representa, pelo menos neste estudo não representará, algo como o sepultamento da 

análise lingüística tida como estrutural. É mais sensato falar da ampliação da análise 

interna da língua neste jogo entre o discursivo e o não-discursivo. Como vimos no 

início, isso repercute definitivamente na construção e compreensão das questões aqui 

em jogo, pois o pesquisador vai situar-se num diagrama complexo, tendo à disposição 

diversas teorias e metodologias, como os diálogos entre os estudos da análise do 

discurso com os estudos culturais e da mídia.  
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Outra via aberta pela transdisciplinaridade, fundamental na passagem do estudo 

da língua para as práticas discursivas, diz respeito à busca por novos tópicos de 

problematização do social, a partir da centralidade do discurso na cultura e em nossas 

formas de interação social. Levando isso em conta, o desenho desta pesquisa foi 

pensado tendo em vista a possibilidade de estudar um tópico como a subjetividade 

masculina que interessa a um grande número de teorias e disciplinas dentro do campo 

das ciências do homem, mas que pôde ser redefinido justamente a partir da linguagem, 

ou mais especificamente, a partir do acontecimento discursivo midiático.  

Em um texto mais recente, Moita Lopes (2006a) já enuncia a reivindicação de 

uma lingüística aplicada afronteiriça de métodos, teorias, objetos e espaços discursivos 

aplicados, que dialoga intensamente com o campo das ciências sociais e humanas.  

 

Esse movimento que vou chamar de LA mestiça, obviamente de natureza 

interdisciplinar/transdisciplinar, tem sido notado no trabalho de muitos 

pesquisadores, que, ao tentarem criar inteligibilidade sobre problemas sociais 

em que a linguagem tem um papel central (a visão de LA com que opero 

hoje), têm sentido a necessidade de vincular seu trabalho a uma 

epistemologia e a teorizações que falem ao mundo atual e que questionem 

uma série de pressupostos que vinham informando uma LA modernista 

(MOITA LOPES, 2006a, p.14) 

 

Ao meu ver, esta crítica à concepção modernista tem a ver com este 

desbravamento da pesquisa em linguagem. E isso é bastante sentido no esforço que se 

tem feito em buscar novas teorias e propostas metodológicas que respondam com mais 

força à questão da atualidade, não importando se em contexto escolar, midiático, 

prisional ou familiar (MOITA LOPES, 1996). Na atual agenda ética de pesquisa na área 

da linguagem, a questão da complexidade da atualidade por meio das práticas 

discursivas é central, demanda novas formas de teorizar e refletir epistemologicamente 

nossa área (MOITA LOPES, 2006a, 2006b; PENNYCOOK, 2006; FABRÍCIO, 2006; 

OLIVEIRA, 2006; ARCHANJO, 2008). É este o compromisso ético de a pesquisa ser 

responsiva ao mundo no qual fazem parte o pesquisador e a temática estudada, numa 

relação sem fronteiras em que “as lentes com as quais olhamos o nosso objeto moldam a 

nossa visão e interferem na interpretação daquilo que estamos tentando compreender” 

(ARCHANJO, 2008, p.48). Não se pode arrancar, pois, o objeto de estudos da 

complexidade semiótica em que ele está imerso (FABRÍCIO, 2006). É este espaço de 

complexidade entre o discurso da mídia, a cultura contemporânea das relações afetivas-

sexuais e os próprios modos de subjetivação masculinos, algo que pode fazer parte do 
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desafio de renarrar a vida social. Como indica Moita Lopes (2006, p.90), esta postura de 

renarrar a vida social a partir da centralidade da linguagem é central para a pesquisa 

transdisciplinar na área da linguagem, algo que vem acompanhado da seguinte reflexão: 

“o que mudou foi o mundo social ou a forma de produzir conhecimento sobre ele”. E, 

neste sentido,  

 
O conhecimento tem de ser novo não simplesmente porque o mundo está 

diferente, mas porque tais mudanças requerem processos de construção de 

conhecimento que devem, necessariamente, envolver implicações de 

mudança na vida social. As mudanças têm sido nos dois sentidos: uma 

resposta à vida social que implica questões de natureza epistemológica. Em 

um sentido, a opção tem a ver com conhecimentos que refletem as mudanças 

radicais da vida contemporânea e, em outro, na direção de um projeto 

epistemológico com implicações sobre a vida social (MOITA LOPES, 

2006b, p.91). 

 

A outra regra que julgo fundamental para buscar inteligibilidade sobre a 

atualidade, por meio dos discursos de nossa época, é a dimensão da interpretatividade. 

Ao problematizar o tema do sujeito masculino colocando-o em uma posição referencial 

a partir de enunciados que circulam na publicações Universo Masculino e Men‟s 

Health, a partir de um trajeto temático de leitura do corpus discursivo, assumo, desde o 

início, uma posição interpretativista que é a do analista do discurso. E esta, de forma 

alguma, pode ser neutra.  

Ao abordar a discursividade sobre os modos de subjetivação masculinos como 

acontecimento e objeto desta pesquisa, não posso avançar sem a constatação do óbvio: a 

própria pesquisa em LA é uma prática discursiva. E uma prática em que o pesquisador 

se posiciona e mobiliza outros discursos para pensar e refletir seu objeto de estudos 

como imerso em um conjunto de práticas socioculturais, produtoras de efeitos de 

sentido na contemporaneidade. Não sendo neutro o pesquisador ao se posicionar em 

relação a um tradição de pesquisa que mobiliza discursos diversos, a interpretação 

assume papel central, em pelo menos outras duas condições que norteiam a prática de 

pesquisa na área dos estudos da linguagem.  

Ao ter à disposição diversas teorias e metodologias a partir das quais constrói e 

busca compreender as questões de pesquisa, o pesquisador deve interpretar tais teorias e 

metodologias de forma que contemplem seus objetivos. É neste sentido que interpretar 

implica fazer escolhas, e portanto, torna-se uma questão ética, pois o pesquisador deve 

debruçar-se sobre “a questão que está em jogo” tendo que mobilizar pressupostos de 
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pesquisa, e evidentemente outras pesquisas feitas, igualmente responsivas à atualidade, 

como forma de produzir conhecimentos pelos objetivos propostos. Mesmo fazendo 

parte de uma ordem de discurso, o pesquisador em linguagem se posiciona e enuncia ao 

seu modo, escolhendo assumir esta ou aquela teoria, mobilizando as práticas discursivas 

a partir das quais atua e delas produz sentidos, e isso da forma como melhor forem 

servir à pesquisa, às questões propostas. Caso assim não fosse, não estaríamos fazendo 

referência a uma lingüística aplicada transgressiva e problematizadora, que norteia 

inúmeros projetos de pesquisa no PPgEL.  

Da forma como se configurou no âmbito das ciências do homem, a 

interpretação pôde marcar um dos deslocamentos abertos pela crise da postura 

formalista de pesquisa. É esta a sugestão de Moita Lopes (1994) no texto já citado cujo 

título Pesquisa interpretativista em lingüística aplicada: a linguagem como condição e 

solução permite que ainda discutamos um pouco sobre a ética no discurso da LA. 

Naquilo que se diz e se pratica em nossa área, a interpretação deixou de ser a 

reafirmação do modo cartesiano de conhecer, no qual a subjetividade foi a razão e a 

origem de todo o conhecimento. Nesse modo de produzir conhecimento, que a 

modernidade começou a redefinir (FOUCAULT, 2007a), o sujeito de discurso e a 

própria produção de sentidos não eram afetados pela historicidade. A episteme moderna 

vem instituindo rupturas nisso, e a noção de sujeito e de linguagem aparecem 

atravessados pela historicidade, de onde derivam a subjetividade e a produção dos 

sentidos na cultura. Fechado mais este parêntese, retomemos Moita Lopes (1994), ou 

mais especificamente, sua problematização em relação à dimensão da interpretação da 

atualidade nos estudos da linguagem, na idéia de que a pesquisa não pretende 

problematizar as práticas de linguagem para produzir ou descobrir uma verdade 

absoluta, o que seria absurdo em se pensando a discursividade.  

Entre as ciências naturais tidas como exatas e as sociais e humanas, que em 

potencial são disciplinas de interpretação, o lugar do sujeito em relação ao objeto 

pesquisado sugere diferenças. Na tradição dita formalista, própria da área das ciências 

exatas, a experiência fenomenológica da observação direta do fato a ser estudado é 

suficiente na produção de saberes; já nas humanidades, onde a LA está inserida, diz-se 

que “o acesso ao fato deve ser feito de forma indireta através da interpretação dos vários 

significados que o constituem” (MOITA LOPES, 1994, p.331). Diante dessa concepção, 

o pesquisador das práticas discursivas está diante de uma problematização que deve ter 
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relevância social ou cultural para a questão da atualidade, mas não tem ele pretensões de 

dizer a verdade daquilo que estuda.  

Ao pesquisador resta a dimensão discursiva, e nela o real surge como uma 

dispersão de efeitos de sentido. É, digamos, um real construído simbolicamente na 

cultura, que aliás, aparece como uma grande narrativa que refrata “o real”. Em outras 

palavras, temos a constatação de que aquilo que entendemos por realidade não é apenas 

algo empírico, é também linguagem, discurso. É a este real que Pêcheux (2008, p.43) se 

refere como sendo “um real constitutivamente estranho à univocidade lógica”.  

Deste ponto, a subjetividade do pesquisador cruza outras vozes enunciativas 

nessa dimensão da interpretatividade. E isto se dá sob vários aspectos, a exemplo da 

matéria assinada por Sofia Solves, sobre a amizade como modo de vida afetivo-sexual. 

O analista do discurso, atravessado por estes deslocamentos na produção de 

conhecimentos nas ciências sociais e humanas, reconhece, pois, que a autora da matéria 

produz significados sobre a subjetividade masculina; para tanto, ela vai mobilizar 

diversos dizeres sociais e históricos, que em nossa época vão reafirmar ou desestabilizar 

efeitos de sentido sobre como se constitui afetivamente e sexualmente o homem 

contemporâneo. O que talvez mais provoque reflexão em tudo isso, é que ao mobilizar a 

interdiscursividade sobre o masculino e produzir sentidos que tentam naturalizar certas 

formas de ser e estar no mundo, Sofia Solves, assim como todos os que assinam as 

matérias do corpus, fazem isso assumindo uma posição sujeito, ou melhor, uma função 

enunciativa, modalidade própria destas práticas discursivas.  

O pesquisador faz escolhas sobre o que vai considerar como corpus de sua 

análise, procedimento metodológico fundamental como vimos em nossa introdução. 

Para Moita Lopes (1994), esta definição inicia-se na procura de regularidades que 

surgem nas materialidades do corpus, a exemplo dos temas e de seus efeitos de sentido. 

Os dados da pesquisa já são uma interpretação do mundo e, desta forma, “podem ser 

então novamente re-interpretados, a partir do confronto com dados provenientes de 

outros instrumentos ou de novas investigações” (MOITA LOPES, 1994,p.336). É fácil 

situar a dimensão ética nesse duplo enunciativo e interpretativo, fazendo referência 

também à divulgação futura dos resultados da pesquisa, pois nesse momento, 

novamente a subjetividade do pesquisador cruza um domínio intersubjetivo. 

 

Resta ao pesquisador usar sua capacidade de fazer julgamentos sobre os 

dados e escolher aqueles que melhor ilustrem sua interpretação, estando 
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claro, portanto, que os dados refletem sua interpretação, e que a sua 

totalidade deve estar disponível para outros pesquisadores-interpretadores, 

como forma de oferecer seu trabalho à crítica (MOITA LOPES, 1994, p336).  

 

É deste ponto que a interpretação desdobra-se da dimensão ética para o próprio 

trabalho do analista das materialidades discursivas. Em AD, o produto da análise é 

também uma interpretação, ou melhor, um batimento entre a descrição e a interpretação, 

entre o real da língua e o real da história.  

 

Desse ponto de vista, o problema principal é determinar nas práticas de 

análise do discurso o lugar e o momento da interpretação, em relação aos da 

descrição: dizer que não se trata de duas fases sucessivas, mas de uma 

alternância ou de um batimento, não implica que a descrição e a interpretação 

sejam condenadas a se entremisturar no indiscernível (PÊCHEUX, 2008, 

p.54).  

 

A interpretação, como veremos agora, é fundamental no percurso analítico de 

acontecimentos discursivos, tal como se dá na tematização do masculino nos discursos 

de afetividade e sexualidade em revistas masculinas.  

 

2.3 Michel Foucault e a escrita de análise do discurso 

 

A expressão escrita de análise do discurso é utilizada por Mazière (2007), em 

seu livro A análise do discurso: história e práticas, no qual a autora ensaia uma história 

da AD na França e de sua repercussão atual fora dela. A conjuntura dos deslocamentos 

da análise do discurso de matriz francesa será discutida de forma particular, do contrário 

invalidaria o esforço, tendo em vista que os textos aqui citados já dão conta de fazer esta 

história da AD, tanto na França como no Brasil.  

Como forma de seguir as trilhas da análise do discurso francesa, proponho me 

deter num vértice na obra de Michel Foucault no qual se cruzam o discurso e a história, 

na qual se estabelece uma tradição de pesquisas no Brasil (GREGOLIN, 2006a). Assim, 

espero situar a análise do discurso nas dimensões transdisciplinar, discursiva e 

interpretativa, como forma de produzir conhecimentos no contexto discursivo da mídia.  

Esta parte é uma espécie de fotografia da análise do discurso na qual o 

referencial foucaultiano funciona como ponto de partida e ponto de reencontros. Ponto 

de partida porque a própria preocupação epistemológica desse pensador francês tem 

sido fundamental para o trabalho de análise das materialidades discursivas, 
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desenvolvida em torno do grupo de Michel Pêcheux, a quem se atribui um dos lugares 

de maior destaque entre os que faziam análise do discurso na França (GREGOLIN, 

2006a; MAZIÈRE, 2007). Ponto de reencontros, pois ao se tentar fazer uma análise do 

discurso na perspectiva da história, pelos deslocamentos nos estudos em linguagem, 

torna-se imprescindível seguir alguns pontos de deriva.  

No reencontro com alguns analistas do discurso, tanto do Brasil como da 

França, é possível perseguir o modo como as contribuições foucaultianas foram 

afetando ou instaurando conceitos essenciais para a consolidação da AD, desde a 

chamada análise automática do discurso, como pontua Gregolin (2003, p.23), que 

“inaugura uma abordagem transdisciplinar convocando uma teoria lingüística, uma 

teoria da história e uma teoria do sujeito”. Como uma área cujo diagrama é complexo, 

repleto de diálogos e duelos, a análise do discurso se estabelecia com o grupo de Michel 

Pêcheux como sendo de natureza transdisciplinar, buscando dentro das ciências sociais 

e humanas esse novo olhar sobre a língua, o sujeito e a história na produção de sentidos 

na sociedade contemporânea. Sobre isso, inúmeros trabalhos já dão conta das fundações 

da análise do discurso. Basta situar o seguinte:  

 

Quatro nomes, fundamentalmente, estão no horizonte da AD derivada de 

Pêcheux e vão influenciar suas propostas: Althusser com sua releitura das 

teses marxistas; Foucault com a noção de formação discursiva, da qual 

derivam vários outros conceitos (interdiscurso; memória discursiva; prática 

discursiva); Lacan e sua leitura das teses de Freud sobre o inconsciente, com 

a formulação de que ele é estruturado por uma linguagem; Bakhtin e o 

fundamento dialógico da linguagem, que leva a AD a tratar da 

heterogeneidade constitutiva do discurso (GREGOLIN, 2003, p.25).  

 

Na introdução de outro livro, intitulado Foucault e Pêcheux na análise do 

discurso: diálogos e duelos, Gregolin (2006a) chama a atenção para a preocupação 

epistemológica com a “história”, na constituição dos dispositivos de análise, a partir da 

conjuntura francesa. Seguiremos esta trilha reafirmando que esta pesquisa não procura 

encontrar ou estabelecer nenhuma verdade, como produto da pesquisa, embora o trajeto 

temático em torno da subjetividade masculina revele uma vontade de verdade, própria 

dos discursos sobre o sujeito e sobre a intimidade em nossa cultura.  

Ao propor uma postura analítica entre a lingüística e a história, tentarei 

dialogar com autores que possam ser trazidos para a perspectiva arqueogenealógica 

foucaultiana, obras que ofereçam possibilidades interpretativistas para compreender as 
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materialidades discursivas como coisas ditas em nossa cultura centrada em produzir 

saberes ou verdades epocais sobre nossas intimidades.  

Os discursos da sociologia, da filosofia e da história, numa perspectiva dos 

estudos culturais, serão reencontros a partir desta visada do analista do discurso, que 

considera o real da língua e o real da história na produção dos efeitos de sentido sobre a 

afetividade e sexualidade nas vivências interacionais masculinas na atualidade. 

Pontuando as coisas deste modo, consideramos a historicidade como constitutiva do 

sujeito, dos discursos e dos sentidos; com isso, importa compreender que as formas 

simbólicas, produtoras de sentido sobre quem somos, são, em grande medida, formas 

históricas. E, como sugere Veyne (2008, p.23), as coisas ditas possuem um peso 

histórico, pois que “a história é anedótica. Ela interessa porque narra, assim como o 

romance”. Deveríamos falar dos discursos contemporâneos sobre o masculino como 

uma espécie de narrativa histórica dos modos de vida afetivos e sexuais atuais, 

interpretações midiáticas de como somos ou devemos aprender a ser, e nisso, as práticas 

discursivas do presente possibilitam refletir sobre quem somos.  

E, assim como a história é constitutiva mas não é lógica, as materialidades 

midiáticas são inscrições históricas no fio discursivo, mas não encerram o real. Há nesse 

sentido, uma natureza lacunar da historicidade, conforme escreve Veyne (2008), pois no 

documento há sempre uma falha, já que o discurso não é transparente, é um 

acontecimento que não se repete e aquilo que cabe ao historiador da discursividade é 

tornar problemático o porquê da emergência de tal coisa dita e não outra em seu lugar. 

Nessa sua obra, intitulada Como se escreve a história, Veyne (2008) situa a perspectiva 

historiográfica que interessa ao analista das materialidades discursivas, sendo aquela 

que considera que todo acontecimento é histórico, pois tudo possui uma historicidade 

que ajuda a compreender o presente.  

Interrogar a atualidade entre o discurso e a história é desconstruir determinadas 

verdades que esta mídia masculina busca estratificar; “e, sobre o ponto que se revela 

próprio a cada época, a verdade é perfeitamente explicável e não tem nada de uma 

flutuação indeterminada” (VEYNE, 2008, p.273). Uma das teses centrais da arqueologia 

foucaultiana é pensar o enunciado em sua historicidade (FOUCAULT, 2007b). Assim, 

proponho não simplesmente partir da história para o texto, e sim entender o texto como 

materialidade histórica: “a historicidade do texto, isto é, trata-se de compreender como a 

matéria textual produz sentidos” (ORLANDI, 1996, p.55).   
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2.3.1 Foucault, o discurso e a história ou o acontecimento discursivo como objeto da 

análise do discurso do lado da história   

 

O fato de eu considerar o discurso como uma série de acontecimentos nos 

situa automaticamente na dimensão da história.  

 

(FOUCAULT. Diálogo sobre o poder) 

 

Uma interdisciplinaridade de ressonâncias foucaultianas é tida como 

fundamental para o desenvolvimento da análise do discurso. O lugar de Michel Foucault 

no campo da AD localiza-se na dispersão entre a lingüística e a história, como “um 

lugar de polêmicas, enfrentamentos, diálogos, enfim, de contribuição para o 

desenvolvimento de uma concepção de discurso fortemente ancorada no coração da 

história” (GREGOLIN, 2004, p.20).   

São muitas as repercussões desta interdisciplinaridade na constituição de uma 

análise do discurso na França. Este campo surgido em meados dos anos 1960 possui 

como ponto de gravitação a figura de Michel Pêcheux e de seu grupo de pesquisadores 

(GREGOLIN, 2006a; MAZIÈRE, 2007). Diante disso, não poderia mesmo ser outra a 

intenção senão a de localizar esta escrita de análise do discurso nesse debate já bastante 

consolidado. Ao buscar neste vértice foucaultiano uma análise do discurso do lado da 

história, o objetivo desta parte do trabalho é ressaltar a constituição do acontecimento 

discursivo como objeto da análise do discurso.  

A importância de uma interdisciplinaridade entre a lingüística e a história na 

definição do campo da AD é ressaltada por uma das historiadoras lingüistas do grupo de 

Michel Pêcheux, na forma como se repete.  

 

É certo que a AD, desde os anos 70, é contestada a partir do próprio interior 

da disciplina “história” como um aparato de leitura muito técnico, muito 

pesado. A isso se acrescenta que a AD surge como herdeira de Foucault, em 

quem a história dominante não confia (MAZIÈRE, 2007, p.90).  

 

Segundo Gregolin (2004) a obra foucaultiana sempre estabeleceu uma relação 

crítica com a historicidade das coisas e dos pensamentos, no modo como em sua obra 

pode ser sentida a presença de Nietzsche e as vozes da chamada “nova história”. É o 

que vemos, já na introdução de A arqueologia do saber, quando Foucault (2007b) 

interroga os limites da história dominante na França, por ele dita como uma história 

tradicional que se prestava a memorizar os monumentos do passado. Para além desta 
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visão, o pensador francês propõe uma outra visada que fizesse fissuras na crença da 

continuidade, da causalidade, da idéia de sujeito fenomenológico constituinte e, 

sobretudo, que rompesse com a crença numa suposta verdade do documento.  

O tipo de historicidade que Michel Foucault problematizou é a das 

descontinuidades, da dispersão e das séries. Uma história que deve ser interpretada 

como interpretação, como disse Barthes (1985), em que a representação pura e simples 

do “real”, “daquilo que é ou que foi” só pode aparecer no discurso como uma resistência 

ao sentido, uma tentativa de fechá-lo. Para Barthes (1985) este efeito de real que os 

textos postulam é um jogo de linguagem no qual devemos suprimir o real e pensá-lo 

como efeito de sentido, como parte da historicidade, nas relações estabelecidas na 

cultura, de onde derivam os sentidos. A definição do que seja histórico para dar conta 

dos discursos de uma cultura, pode ser estabelecida a partir da própria idéia de cultura. 

E, nesse viés, o da história e do discurso, a cultura como diz Pesavento (2008) é um 

conjunto de significados construídos e partilhados para tentar explicar o mundo.  

 

A cultura é ainda uma forma de expressão e tradução da realidade que se faz 

de forma simbólica, ou seja, admite-se que os sentidos conferidos às palavras, 

às coisas, às ações e aos atores sociais se apresentam de forma cifrada, 

portanto já um significado e uma apreciação valorativa (PESAVENTO, 2008, 

p.15).  

 

Estes efeitos de sentido que definem conceitos, práticas, imagens e 

representações valorizadas numa dada época, são evidentemente históricos. E mais uma 

obviedade: são os discursos que produzem ou fazem circular determinados trajetos 

semânticos na sociedade. Essa centralidade discursiva própria de nossa atualidade surge 

para o analista como sendo um acontecimento, no qual o real não pode ser objetivado, o 

que seria no dizer de Barthes (1985, p.164) uma “carência do significado em proveito só 

do referente”. Os sentidos culturalmente estabilizados são uma espécie de efeito de 

verdade, mas o pesquisador deve desconstruir o acontecimento discursivo, deve rachar 

o real e encontrar em sua fundição os discursos, os efeitos de sentido e as interpretações 

que estão na base daquilo que se oferece como estabilizado.  

Disso resulta que o documento, como diz Foucault (2007b), não é mais o feliz 

instrumento de uma história que seria em si mesma uma memória. O documento é o 

resultado de significados e valorações, uma trama complexa que materializa outros 

discursos, saberes e formas de poder que permitem refletir: “em nossos dias, a história é 

o que transforma os documentos em monumentos” (FOUCAULT, 2007b, p.08). Nesse 
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aspecto, o documento – entendamos aqui o corpus discursivo como documento – é uma 

já valorização e interpretação de práticas e saberes que nos constituem ou que estão 

visíveis em nossa cultura. O corpus torna-se um espaço no qual se “fabricam” efeitos de 

sentido ou efeitos de verdade, mas de forma alguma deve ser descrito e analisado como 

se pudesse encerrar o real, apesar de ser este justamente o efeito de sentido.  

O corpus de documentos passa a ser com a história serial aquilo que o 

historiador define, escolhe e recorta em relação a um arquivo do visível e do enunciável 

numa dada época. O documento passou a ser tratado como monumento, acontecimento 

discursivo, já que “é um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de 

força que aí detinham o poder” (LE GOFF, 1992, p.545). Para o historiador do discurso, 

o documento passou a ser descrito em sua dimensão discursiva que implicava 

considerar, de um lado, sua estrutura lingüística interna e, por outro, o modo como esta 

estrutura lingüística só poderia fazer sentido pelo “de fora”, na relação com o não-

discursivo ou naquilo que se define como extralingüístico.  

 Em seu História e lingüística, Robin (1977) discute em detalhes aquilo que o 

historiador do discurso passa a reivindicar à lingüística. Como historiadora que trabalha 

no interior da análise do discurso, ela afirma que a lingüística permitiu que o historiador 

voltasse os olhos para a dimensão discursiva no seu trabalho com os textos históricos. 

Na França, a partir dos anos 70, esse retorno à linguagem no campo da historiografia 

revelou, como foi comum às ciências do homem, que também o historiador foi seduzido 

pela cientificidade do método e dos conceitos da lingüística. Nesse jogo das 

interdisciplinaridades, as redefinições no campo da AD indicam, por sua vez, que o 

interesse pelo acontecimento lingüístico vai sofrer influências, e o pesquisador vai pedir 

à história algo que o ajude a pensar a espessura e a opacidade da linguagem.  

Do lado da lingüística, pouco a pouco foi se percebendo que a estrutura não 

dava conta da complexidade das práticas discursivas da sociedade e da cultura. Em uma 

coletânea de textos intitulada Lingüística e história, Guilhaumou (2009) fala sobre estas 

questões, que culminaram com a instituição do acontecimento discursivo como objeto 

da AD francesa do lado da história.   

 

Do acontecimento lingüístico ao acontecimento discursivo passamos, então, 

da localização referencial dessa alguma coisa/alguém produtor de sentido 

pelo qual o acontecimento se produz para aquele que é produzido no 

acontecimento em conseqüência da multiplicidade e da heterogeneidade dos 

enunciados e de suas funções específicas (sujeito/objeto/concreto) [...] Por 

seu turno, o processo discursivo descrito no interior de uma multiplicidade de 
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enunciados instaura lugares “vazios” em pontos singulares, portanto, não 

previamente localizados, razão pela qual chega a funcionar por um momento 

como sujeito, objeto ou conceito (GUILHAUMOU, 2009, p.130).    

 

Na França, uma série de reviravoltas nas formas de produzir conhecimento 

possibilitou este avanço nos estudos em linguagem. E, como estamos propondo, a 

arqueologia foucaultiana está na base de muitas destas reconfigurações trazidas para a 

análise do discurso. Do lado da história, há o que Rago (1995) chamou de um efeito-

Foucault, algo que permite situar a arqueologia nos movimentos da nouvelle histoire 

que possibilitou na retomada da história das mentalidades e das sensibilidades, na trilha 

aberta por March Bloch e Lucien Febvre, uma escrita da história preocupada com a 

dimensão interpretativista. Nessa mesma via, ela indica que a arqueologia foucaultiana 

situa-se no caminho aberto pela nova história e pela escola dos Annales, defendendo 

“uma postura historiográfica preocupada não mais em revelar e explicar o real, mas em 

desconstruí-lo enquanto discurso” (RAGO, 1995, p.71). A preocupação de Michel 

Foucault em muitos momentos foi a de como podemos pensar a atualidade e os modos 

de subjetivação, como possuindo uma historicidade. Pelo fato de as coisas ditas serem 

atravessadas por tipos de saber, formas de poder ou biopoder, torna-se um convite ainda 

mais sedutor tentar enxergar ou “descobrir por que e como se estabelecem relações 

entre acontecimentos discursivos” (FOUCAULT, 2006, p.258).  

Neste vértice entre o discurso e a história, a crítica ao corte saussuriano aponta 

certos limites, indicativos de que a análise da estrutura ou da materialidade da língua só 

faz sentido conjurada à dimensão histórica. E isto acarreta inúmeras conseqüências para 

o trabalho de descrição e interpretação, pois o analista do discurso percebeu, como o fez 

Pêcheux (2008), que o discurso é ao mesmo tempo estrutura lingüística e acontecimento 

histórico, social e cultural. Esta consciência já aparecia nos trabalhos da década de 70, 

com Robin (1977, p.19), dizendo que “a lingüística permite substituir o dado do texto 

por uma lógica do texto”, uma lógica que, diga-se de passagem, por mais que 

possibilitasse uma análise interna necessária, ainda não era capaz de explicar o 

funcionamento das relações de saber e de força próprias às formações socioculturais. 

Em relação a este arranjo textual interno do qual o historiador não pode mais ignorar, 

pois também ele descobriu a linguagem, apontava-se uma necessidade outra: “é preciso 

sair do texto e passar da Lingüística para à História” (ROBIN, 1977, p.20).  
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Portanto, o que surge entre o discurso e a história é uma postura 

transdisciplinar de ler, descrever e interpretar materialidades discursivas. Foi neste 

vértice entre o real da língua e o real da história que as contribuições foucaultianas 

foram recebidas e possibilitaram redefinições na AD, redefinições ainda em curso. 

Desta forma, o trabalho de análise toma por unidade o enunciado no interior do arquivo, 

por meio de um trajeto temático, como o da subjetividade masculina, a partir do qual 

percorremos nas duas publicações um dispositivo de arquivo do tipo afetividade-

sexualidade. Ao tratar da instituição do acontecimento discursivo como objeto de 

teorizações da AD do lado da história, Guilhaumou (2009, p.18) refaz os laços entre 

lingüística e história.  

 

Uma configuração metodológica, centrada sobre a construção do corpus, 

dominou a investigação do discurso como objeto da história. Os anos 1980 

marcam uma virada decisiva, na medida em que aquilo que se convencionou 

chamar de análise do discurso do lado da história, pelo fato de recorrer a uma 

abordagem não mais estrutural, mas configuracional, transforma-se em uma 

disciplina totalmente interpretativa.  

 

Pouco a pouco as reconfigurações metodológicas foram sendo sentidas nas 

pesquisas interdisciplinares entre lingüistas e historiadores. Os anos 70 mostraram o 

discurso como também objeto do historiador, mas fizeram avançar um tipo de análise 

do discurso ainda muito presa à lingüística estrutural e ao seu modelo de cientificidade. 

As análises desse período, em síntese, passaram a funcionar “a partir de um certo 

número de palavras-pivô, segundo uma abordagem lingüística que combina a análise do 

enunciado e o estudo do vocabulário sócio-político” (GUILHAUMOU, 2009, p.19-20). 

Muito comum entre jovens lexicólogos, esta versão da AD inicia o estudo dos campos 

semânticos com base em noções consideradas centrais nos corpora.  

Ampliando esta perspectiva, encontramos os trabalhos em conjunto entre 

Denise Maldidier, Régine Robin e o próprio Jacques Guilhaumou, que representam uma 

postura analítica entendida por Mazière (2007) como sendo o momento de abertura do 

corpus, exatamente a partir da noção de trajeto temático. O corpus deixa de ser apenas  

contrastivo em seus próprios limites, passando a ser recortado pelo saber do historiador 

e pelas condições de produção ou possibilidade dos enunciados discursivos; deste 

modo, convencionou-se falar em AD em um corpus aberto, construído na e pela análise.  

Os movimentos da análise entre a descrição e a interpretação constituirá o 

trabalho do analista do discurso do lado da história, possibilitando que o corpus seja 
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recortado de um arquivo de coisas ditas, por meio de uma regularidade discursiva e de 

um tema que passarão a ser analisados nos entremeios do intralingüístico e do 

interdiscursivo, entre a estrutura e o acontecimento (PÊCHEUX, 2008). Em meio a esta 

regularidade e heterogeneidade simultâneas que constituem o acontecimento discursivo, 

há um correlato fundamental: “pode-se desenvolver a noção de „arquivo‟ como corpus 

da AD” (MAZIÈRE, 2007, p.96).  

A década de 80 é decisiva para a definição do que hoje entendemos como uma 

análise do discurso herdeira de Michel Foucault. Para Guilhaumou (2009, p.23): “os 

anos 1980 abriram, com atraso, a análise de discurso ao questionamento hermenêutico”. 

Esse questionamento teria feito Michel Pêcheux reconhecer as ressonâncias 

foucaultianas para uma análise do discurso como disciplina da interpretação. Conceitos 

como interdiscurso, formação discursiva, enunciado, arquivo, corpus aberto e 

acontecimento discursivo fazem parte desse reencontro a que nos referíamos no início 

deste capítulo, que faz com que os analistas do discurso percebam e desenvolvam novos 

procedimentos de análise.  

 

2.3.2 As materialidades discursivas  

 

A análise dessa discursividade sobre o masculino toma por unidade as 

materialidades discursivas dos enunciados.   

 

(4) Sem crise: sexo com amigas  

 

O enunciado acima tomado em sua própria realidade significativa de coisa dita, 

é um acontecimento que mobiliza relações, tipos de saber e formas de conduta 

valorizados em nossa atualidade. Dessa visada, não podemos deixar de considerar que o 

discurso situa-se no mundo da vida e da cultura, ou seja, nas relações extralingüísticas. 

O não discursivo é mobilizado na compreensão do enunciável e funciona como 

condição de possibilidade do que é dito, em (4), onde remetemos à nossa cultura 

centrada na sexualidade, sobretudo heteropadronizada, o que faz tornar evidente a 

amizade como modo de vida afetivo-sexual, no qual procurar por uma amiga é procurar 

uma parceira sexual. Aberto a novas interpretações, que o analista traz para seu trabalho 

como reformulações ou paráfrases, as materialidades midiáticas buscam instituir certos 
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saberes, como sendo os mais valorizados em nossos modos de vida. E isso, de uma 

forma muito evidente, faz com que o discurso midiático assuma contornos léxicos, 

sintáticos e semânticos que o assemelham a um discurso do tipo pedagógico.  

É preciso retomar um velho debate nos estudos da linguagem, o da relação 

entre texto e discurso, para mostrar os procedimentos adotados na análise que estou 

fazendo dos textos das revistas. Em seu ensaio sobre a Interpretação, retomado aqui por 

diversos motivos, Orlandi (1996) estabelece a questão das múltiplas formas de 

materialidade da linguagem, sendo o texto – no nosso caso, os do gênero matéria de 

revista, como uma destas várias formas. Numa perspectiva discursiva, “o texto é um 

bólido de sentidos” (ORLANDI, 1996, p.14). Consideramos o texto, ou melhor, as 

materialidades discursivas das reportagens da UM e MH, em seu funcionamento 

enquanto dimensão lingüística em contato com esse de fora, que seria algo como seu 

duplo constitutivo. Dessa forma, o acontecimento discursivo é o objeto da análise do 

discurso francesa não apenas como “um objeto lingüístico mas um objeto sócio-

histórico onde o lingüístico intervém como pressuposto” (ORLANDI, 1996, p.53).  

O enunciado (4) apreendido na instância em que foi produzido, ou seja, numa 

prática discursiva destinada ao público masculino, produz certos efeitos de sentido e 

joga, inclusive, com importantes silêncios. Nas astúcias desta mídia masculina, esta 

formulação busca tornar evidente a centralidade da sexualidade em nossa cultura. Neste 

jogo do dito e do não dito, os efeitos de sentido atribuídos ao sintagma nominal Sexo 

com amigas colocam em posição referencial a figura do sujeito de desejo, só que este é 

um referente que só faz sentido na história, no confrontar com as nossas práticas de 

amizade nas configurações semânticas e pragmáticas que ela assume. Nas escolhas 

temáticas e estratégias discursivas que lhe são próprias, esta prática discursiva coloca 

em discurso um saber sobre o afetivo e o sexual que deve ser praticado, uma substância 

ética contemporânea que a mídia tenta tornar evidente como conduta de si masculina.  

Em um texto recente para a revista Letra Magna, Foucault e o estudo do 

discurso em lingüística aplicada (TAVARES, 2009), tentei mostrar que a noção de 

discurso foucaultiana é uma desconstrução da primazia do significante, algo como uma 

subversão da linguagem. E deste ponto, a AD reconhece o discurso enquanto prática na 

direção menos do lingüístico do que na direção das condições históricas que 

possibilitaram seu surgimento, com seus efeitos de verdade. Para Robin (1977), o que 

institui Foucault (2007b) em A arqueologia do saber, como sendo uma noção de 
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discurso enquanto prática é fundamental para o desenvolvimento da análise do discurso 

na França. Nesse percurso, o historiador lingüista também se distanciou da 

cientificidade a qualquer custo e da dicotômica relação entre língua e fala que, quando 

muito, tomadas enquanto corpus, seriam uma espécie de matéria-prima. E o discurso, 

apesar de situado no tempo e no espaço, só com sérias reservas pode ser associado a 

parole saussuriana (ORLANDI, 1999, MAZIÈRE, 2007; HAROCHE, PÊCHEUX & 

HENRY, 2007). O discurso é ao mesmo tempo a expressão do sujeito e o seu 

atravessamento histórico, ou seja, o lugar do sujeito é entre outras práticas discursivas e 

não discursivas; aquilo que se diz não se diz de qualquer forma e em qualquer lugar, o 

discurso está ligado a certos princípios de controle e regulação, liga-e a instituições tais 

como a escolar, a prisional e a própria midiática (FOUCAULT, 1999d).  

Em meio a estas redefinições é preciso “desconstruir a idéia de sujeito como 

origem e fundamento dos sentidos, e, para isso, é preciso se livrar da idéia do sujeito 

constituinte, a fim de chegar à figura do sujeito imerso na trama histórica” 

(GREGOLIN, 2006, p.101). Em AD, o discurso é alguma coisa em curso (ORLANDI, 

1999), e desta forma o sujeito já fala no interior de outras práticas discursivas que 

antecedem a sua enunciação. Em uma prática discursiva como a midiática devemos 

perceber os enunciados atestados menos em relação a uma interioridade e à 

subjetividade daquele que a escreve ou fala do que por meio de um real da língua e um 

real da história, a partir dos quais o sujeito enuncia, interpreta e produz sentidos em 

relação ao tema da subjetividade masculina. Em outras palavras, não é o discurso a 

expressão de uma interioridade pré-discursiva, mas tampouco é um apagamento do 

sujeito, no caso, pensando os colaboradores que assinam as matérias das revistas. 

Estamos lidando com uma noção de linguagem enquanto prática social, com uma noção 

de língua não apenas como sistema ou produto, mas tomada em seu funcionamento em 

relação ao extralingüístico, que certamente pesa a toda formulação de tipo lingüístico.  

É neste sentido que a tripla articulação entre língua, sujeito e história na 

produção dos sentidos, trabalhada no interior da AD, pode ser mobilizada em relação à 

questão do sujeito do acontecimento discursivo. No nosso caso, não se trata de um 

acabamento da subjetividade daquele que escreve a matéria da revista, pois trata-se de 

aceitar que toda enunciação funciona num já dito anterior, um atravessamento 

interdiscursivo que escapa à intencionalidade do sujeito. Na visão de Foucault (2007b), 

seria dizer que as pessoas que escrevem os textos das revistas assumem uma função 
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enunciativa em relação às práticas discursivas midiáticas, posicionando-se como 

pessoas que entendem os modos de vida masculinos atuais, mobilizando discursos de 

saber sobre como se relacionar afetiva e sexualmente. Por outro lado, saber quem 

escreveu os textos do corpus importa menos do que compreender que modalidades 

enunciativas tornaram-se possíveis nesta escritura, tornada acontecimento na mídia, e o 

modo como tal enunciação produz sentidos e faz circular repertórios temáticos em 

relação ao sujeito masculino na atualidade.  

Em todo caso, a noção de discurso que interessa à análise das materialidades 

discursivas é a noção foucaultiana de discurso enquanto prática. Em uma lúcida 

interpretação, Robin (1977, p.27) acentua que o pensador francês “não entende por 

prática a atividade livre de um sujeito, desde que ele toma parte no discurso. Por isso, o 

discurso supõe o conjunto de relações extralingüísticas que o constituem”. Atentar para 

as materialidades discursiva nesta visada supõe que estabeleçamos os limites de uma 

análise interna da estrutura lingüística, mas que também não pensemos em negar o nível 

lingüístico, estabelecendo uma sociologia do discurso. É preciso fazer avançar a 

problemática da materialidade discursiva a partir de uma noção de prática discursiva 

imersa numa configuração sociocultural significante, aproximando a análise interna da 

dimensão histórica, onde funciona, a propósito desse estudo, um dispositivo de 

afetividade-sexualidade. Nos termos a que esta escrita de análise do discurso se filia, 

trata-se de considerar o espaço de fora, o das relações de saber, poder e subjetividade 

como centrais para compreensão do que está visível e enunciável na mídia.  

A noção foucaultiana de enunciado é fundamental para entender a questão das 

materialidades discursivas deste acontecimento discursivo. Inicialmente, é preciso 

lembrar que a noção de enunciado é central para a própria definição foucaultiana de 

discurso. Aquilo que o pensador das palavras e das coisas instituía como discurso deve 

ser entendido enquanto “um conjunto de enunciados, na medida em que se apóiem na 

mesma formação discursiva” (FOUCAULT, 2007b, p.132). O regime de funcionamento 

do enunciado não pode, nesta perspectiva arqueológica, limitar-se ao puramente interno, 

de ordem lingüística ou lógica.  

Os enunciados de um acontecimento discursivo possuem um regime de 

regularidade que é definido pela própria formação discursiva, em suas escolhas 

temáticas, por exemplo, e não pelas leis da língua ou da proposição.  É desta forma que 

poderemos falar de uma prática discursiva midiática e descrevê-la como parte de uma 
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formação discursiva que faz circular coisas ditas sobre a masculinidade heterossexual, 

como parte da tecnologia cultural moderna de tornar visível formas de intimidade.  

Esta formação discursiva onde se situam as revistas UM e MH poderia ser 

entendida por enquanto, em pelo menos dois pontos: os efeitos de sentido que são 

produzidos por suas materialidades discursivas e o próprio regime de enunciabilidade 

distribuído por esta prática discursiva midiática. Antes de avançar nestas questões, 

abramos outro parêntese, voltando ao debate sobre a relação entre subjetividade e as 

práticas discursivas em análise. Como espero estar deixando claro, além da 

subjetividade daquele que pesquisa e igualmente produz sentido a partir da relação entre 

língua e história, buscando inteligibilidades sobre o social, há pelo menos duas outras 

formas de pensar o sujeito e o discurso. A primeira delas diz respeito ao objeto da 

pesquisa, a tematização do sujeito afetivo-sexual em práticas discursivas de revistas 

masculinas, o que implica considerar os modos de constituição subjetiva masculina. 

Outra forma de considerar a dimensão subjetiva é pensar nas materialidades discursivas 

que constituem nosso corpus, como o faz Possenti (2006), pois na enunciação na mídia 

temos vários posicionamentos discursivos.  

 

Diversos enunciadores se põem ou são postos em cena, vale dizer, muitas 

pessoas falam, seja porque escrevem textos, seja porque são entrevistadas, 

seja porque são citadas pelos autores dos textos ou pelas pessoas 

entrevistadas. Assim, uma etapa da análise pode consistir no levantamento 

dos temas [...] e na listagem das pessoas cujos nomes aparecem no corpus – 

com seus títulos e/ou histórias que dão sentido a sua entrada em cena. No 

entanto, essa etapa deve ser apenas um estágio da análise, que consistirá mais 

efetivamente na explicitação das diversas posições a que os enunciadores se 

filiam [...] Ou seja, o objetivo mais específico dessa análise consiste em 

descobrir quais são as posições (os posicionamentos, as formações 

discursivas) que são expostas no conjunto do corpus, colocando em segundo 

plano os sujeitos que as defendem ou atacam (POSSENTI, 2006, p.99).  

 

A lucidez com que esta particularidade é sintetizada por Possenti (2006) ajuda 

a esclarecer o lugar ou o efeito discursivo dos enunciadores que escrevem os textos das 

revistas, como sendo posicionamentos de interpretação. Esta dimensão parece está 

ressoando uma perspectiva que Foucault (2007b) propõe em sua descrição arqueológica 

dos enunciados, quando trata as modalidades enunciativas de uma prática discursiva. 

Voltemos, então, à noção foucaultiana de prática discursiva como algo que se distancia 

de uma fenomenologia do sujeito e se aproxima – com importantes reservas, da tese 

estruturalista de que o sujeito seria uma função da linguagem. Dessa forma, a 

perspectiva foucaultiana propõe uma nova visada em relação aos modos de enunciação, 
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com uma noção de discurso como uma prática que não é associada simplesmente à 

competência lingüística, lógica ou gramatical de um sujeito falante ao produzir 

enunciados escritos ou falados. Ao invés disso, as performances verbais, tomadas em 

uma descrição arqueológica, devem ser definidas em relação ao conjunto de regras 

determinadas no tempo e no espaço que definem para os diversos espaços institucionais, 

como o da mídia impressa, as condições de exercício da função enunciativa.  

Nesse sentido, a descrição e a interpretação do acontecimento discursivo 

considera os posicionamentos dos autores dos textos como funções enunciativas 

articuladas a uma prática midiática. Os posicionamentos daqueles que escrevem os 

textos das revistas devem ser vistos numa ordem de discurso, pois de uma forma ou de 

outra, as matérias são produzidas reguladas pelas escolhas temáticas e pelas estratégias 

discursivas próprias das duas publicações. Numa perspectiva discursiva pragmática, 

Fiorin (2008) discute a enunciação, mostrando que todo enunciado é realizado numa 

situação comunicativa específica, definida por posições – eu/tu/ele –, pelo momento da 

enunciação – em relação a um agora – e pelo lugar onde o enunciado é produzido.  

Basicamente, há em todo texto ou materialidade discursiva, três instâncias discursivas 

no dizer deste autor. A primeira é a do enunciador e do enunciatário, como as 

referências daquele que efetivamente disse ou escreveu algo e seu interlocutor, sempre 

pressuposto; é o nível da “enunciação considerada como o ato implícito de produção do 

enunciado e logicamente pressuposto pela própria existência do dito” (FIORIN, 2008, 

p.163). Como já foi dito, é uma das particularidades desta prática discursiva em análise 

ser destinada ao público masculino heterossexual. O segundo nível nesta hierarquia 

enunciativa se constitui pelas pessoas eu/tu/ele tal como se materializam no enunciado. 

Em sua grande maioria, os enunciados do corpus discursivos não deixam explícita sob a 

forma do eu a posição discursiva daquele que escreve os textos. Mas, por meio de 

modalizadores como você, unidade léxico-semântica recorrente nas materialidades, a 

revista sempre traz explicita a referência ao enunciatário, posição a partir da qual se 

organizam diversas outras modalidades enunciativas e estratégias discursivas naquilo 

que é dito no espaço midiático. E, nesse sentido, lembra Foucault (2007b) que o 

enunciado discursivo estabelece uma cisão: o sujeito enunciador não coincide como 

sujeito do enunciado, podendo ou não assumir nele uma posição, ou mais 

especificamente, uma função enunciativa. Nesta estratégia de deixar em suspenso a 

figura do enunciatário, leitor da revista, o efeito de sentido produzido é que os discursos 
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que circulam nas páginas da revista podem ser assumidos por todo e qualquer indivíduo 

que reconheça os saberes e as práticas afetivas e sexuais ali enunciadas.  

Por último, há um terceiro nível enunciativo que Fiorin (2008, p.164) 

estabelece como sendo aquele em que “o narrador dá voz a uma personagem, em 

discurso direto”. Nesta terceira modalidade enunciativa, usando os termos 

foucaultianos, dá para reconhecer uma das principais estratégias discursivas das revistas 

masculinas, a de trazer à enunciação posicionamentos discursos de especialistas em 

comportamento, relacionamento e sexualidade, ou ainda narrativas de si de sujeitos que 

vivem nas práticas os saberes afetivos sexuais valorizados e colocados em discurso 

nesta mídia.  

Seriam estes os pressupostos de um percurso analítico do acontecimento da 

discursividade em torno do masculino nas revistas UM e MH. Para enfim avançar, 

gostaria de fazer referência a um texto fundamental para as configurações atuais da AD: 

O discurso: estrutura ou acontecimento (PÊCHEUX, 2008). Nesta conferência, a 

definição e a sistematização da noção de discurso enquanto estrutura lingüística e 

acontecimento nas tramas da história é a síntese perfeita deste vértice foucaultiano onde 

se cruzam o discurso e a história, e de onde poderemos perceber as práticas midiáticas 

nos entremeios entre a materialidade da língua e a discursividade de arquivo, “como 

inscrição de efeitos lingüísticos materiais na história, que constitui o nó central de um 

trabalho de leitura de arquivo” (PÊCHEUX, 1997, p.63).  

 

2.3.3 A descrição e a interpretação nos movimentos da análise  

 

A rejeição da interpretação e do procedimento exegético que vai buscar por 

trás dos textos ou dos documentos o que eles significam é um elemento que, 

atualmente, se encontra tanto nos estruturalistas quanto nos historiadores.  

 

(FOUCAULT. Retornar à história) 

 

É preciso reter como um dos aspectos mais importantes da questão das 

materialidades discursivas, o fato de que os textos das revistas já constituírem um gesto 

de interpretação, no modo como tematizam o sujeito afetivo-sexual. Nesse viés, 

compreender o acontecimento discursivo implica considerar “que a mídia é um lugar de 

interpretação, ela rege a interpretação para imobilizá-la” (ORLANDI, 1996, p.16). 

Metodologicamente, isso implica reconhecer a interpretação da mídia e sua dobra, 
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justamente o trabalho do analista do discurso. Nesse sentido, o analista passa a 

descrever e interpretar o trabalho da mídia na produção de efeitos de sentido sobre o 

tema da subjetividade masculina afetiva-sexual.  

Em Nietzsche, Freud e Marx, ensaio dedicado por Foucault (2008c) à questão 

da interpretação, o autor defende o aspecto da inconclusão da interpretação, pois nunca 

há um interpretandum que já não seja interpretans, e apesar de um efeito-elucidação, 

“nada há de absolutamente primeiro a interpretar, pois no fundo tudo já é interpretação” 

(FOUCAULT, 2008c, p.47). E é o problema da linguagem, o mesmo que instituiu a 

episteme moderna, aquilo que está no ponto dessa ruptura da interpretação que a 

impossibilita como um gesto primeiro e definitivo. A relação estabelecida na obra 

destes três pensadores é a que parte da “descoberta de que a profundidade não passava 

de um jogo e de uma dobra da superfície” (FOUCAULT, 2008c, p.44). É o que se dá 

em Marx, que não interpreta outra coisa senão as relações de produção que se oferecem 

como interpretações, signos dos modos de produção do capitalismo. Da mesma forma, 

Freud não interpreta signos, pelo menos não como na velha relação entre significante e 

significado; como diz Foucault (2008c), a anorexia não era a codificação do significado 

do desmame, e sim um signo ou sintoma que remetia aos fantasmas do seio mau 

materno. Eis o motivo indicativo de que Freud só tem a interpretar na linguagem de 

seus pacientes o que eles próprios oferecem como sintomas, já interpretados. Tem-se, 

nesses casos, uma interpretação da interpretação, que em Nietzsche é como se fosse 

um rachão na história, porque não há um significado original, que caberia resgatar, pois 

ao longo de sua historicidade “as próprias palavras não passam de interpretações” 

(FOUCAULT, 2008c, p.48).    

 

Conseqüentemente, não é porque há signos primeiros e enigmáticos que 

estamos agora dedicados à tarefa de interpretar, mas, sim, porque há 

interpretações, porque não cessa de haver, debaixo de tudo o que se fala, a 

grande trama das interpretações violentas. É por essa razão que há signos, 

signos que nos prescrevem a interpretação de sua interpretação, que nos 

prescrevem revirá-los como signos (FOUCAULT, 2008c, p.48).  

 

É este inacabado da interpretação que implica reconhecer os posicionamentos 

discursivos inscritos na materialidade da mídia. O que a mídia busca estabelecer é um 

efeitos de verdade sobre como devemos interpretar os modos de subjetivação 

masculinos afetivos e sexuais. E seria isso, desde o início uma impossibilidade, pois há 

a opacidade e a não-univocidade neste movimento de interpretar uma já interpretação 
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que se manifesta em acontecimentos discursivos na mídia. Este não fechamento é o que 

permite passar do acontecimento discursivo à sua descrição e interpretação, visando não 

a análise dos sentidos ocultos, escondidos em outro lugar, mas sim dos efeitos de 

sentido construídos entre a estrutura do dito e a dispersão na história.  

A análise do trajeto temático da subjetividade masculina afetiva e sexual não 

busca desvelar a subjetividade em si mesma, para além das práticas discursivas que 

produzem sentidos na atualidade. Descrever e interpretar as materialidades dos 

enunciados possibilita desconstruir os efeitos de verdade nos discursos de afetividade e 

sexualidade que surgem como interpretações em relação ao modo como o sujeito 

masculino deve viver, em seus modos de subjetivação. O parágrafo transcrito abaixo, 

que não caberia uma paráfrase de tão claro que está, são observações sobre a 

perspectiva pecheutiana em relação à descrição e interpretação como trabalho a partir de 

uma prática discursiva  e daquilo que ela pode produzir, ou dizer, em termos da 

instituição de sentidos e silêncios, temas, conceitos e posições de sujeito.    

 

Sendo o enunciado constituído, ao mesmo tempo, pela singularidade e pela 

repetição, sua análise deve, necessariamente, levar em conta a dispersão e a 

regularidade. O analista de discursos deve descrever as conexões, os jogos de 

força, as estratégias discursivas que materializam, num dado momento 

histórico, efeitos de sentido que circulam no espaço social. Essas concepções, 

que são sustentadas pelo descontínuo e pela multiplicidade, acarretam 

mudanças metodológicas, pois o acontecimento discursivo deve ser analisado 

a partir de um conjunto heterogêneo de relações entre a memória e a 

historicidade dos enunciados, em vez de sujeitos fundadores e de 

regularidades absolutas, buscam-se efeitos discursivos (GREGOLIN, 2006b, 

p.28).  

 

Mas, o que significa isto, indicado por Foucault (2008c) e retomado na síntese 

de Pêcheux (2008) e ainda comentado por Gregolin (2006b) e mesmo Deleuze (2005), 

que diz respeito a reconhecer que o enunciável se oferece como uma interpretação do 

visível que temos que subverter, revirar e quebrar a marteladas? Primeiramente, deve-se 

aceitar a inexistência de um real lógico, como diz Pêcheux (2008), buscando na 

impossibilidade mesma de uma univocidade dos sentidos os acontecimentos que tentam 

interditar, como diz Orlandi (1996), a possibilidade das dobras da interpretação, ao 

surgirem como efeitos de verdade.  

Esse tema do inacabamento da interpretação é retomado na perspectiva da AD 

francesa por Orlandi (1996), que enuncia situada neste vértice onde se cruzam o real da 

língua e o real da história, para mostrar os efeitos do trabalho simbólico sobre o gesto da 
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interpretação. A interpretação é a instauração de um gesto de leitura entre o equívoco da 

língua e o não fechamento dos sentidos. Para esta autora, não há como pensar a análise 

de discurso sem a interpretação, pois esta é inerente ao trabalho simbólico com a 

linguagem na produção de efeitos de sentido. Para o analista do discurso, dessa forma, 

não importa saber o que o autor da matéria da MH quis dizer, quais são as 

possibilidades ou as formas certas de interpretação. Por exemplo, no texto de Sofia 

Solves, não buscamos o que havia ficado oculto no seu dizer, alguma coisa de suspenso 

nas entrelinhas. O analista do discurso busca compreender que tipo de relações e 

condições possibilitaram que um dado texto surgisse na discursividade de um arquivo 

de coisas ditas sobre o masculino, como alguma coisa produzindo sentidos.  

Retomando uma questão já dita, agora imbricada entre a autoria e a 

interpretação, diremos com Orlandi (1996, p.63), que o duplo interpretativo terá duas 

instâncias: “a) tanto como parte da atividade do analista, como b) enquanto parte da 

atividade linguageira do sujeito”. Em todo caso, a interpretação em AD é precedida pela 

descrição, pois a produção dos sentidos ou a compreensão de que o sentido pode vir a 

ser sempre outro, é antes, uma relação lingüística/histórica. A interpretação não é nem 

decodificação e nem tampouco está livre de determinações históricas. A interpretação se 

instaura entre a memória do arquivo social e cultural e a sua constituição em uma 

memória do dizer, no interdiscurso.  

 

A interpretação se faz, assim, entre a memória institucional (arquivo) e os 

efeitos da memória (interdiscurso). Se no âmbito da primeira a repetição 

congela, no da segunda a repetição é a possibilidade mesma do sentido vir a 

ser outro, em que presença e ausência se trabalham, paráfrase e polissemia se 

delimitam no movimento da contradição entre o mesmo e o diferente. O dizer 

só faz sentido se a formulação se inscrever na ordem do repetível, no domínio 

do interdiscurso (ORLANDI, 1996, p.68).   

 

Na formulação (1), citada na introdução, o dizer que entre amigos sexo faz 

parte inscreve-se no jogo entre o mesmo, a paráfrase e a polissemia, na qual o novo 

sentido sobre a amizade retoma um já dito do tipo 

 

(5) Amigos, amigos... negócios à parte  

 

Que funciona, como diz Orlandi (1996), como uma memória do dizer, um 

atravessamento interdiscursivo no fio do discurso. Os movimentos de análise do trajeto 
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temático da subjetividade masculina interrogam como o enunciado (1) retoma o já-dito 

tal como ocorre em (5). Nesse aspecto, dizemos que uma formação discursiva, mesmo 

em sua regularidade, é sempre invadida por uma heterogeneidade constitutiva da 

discursividade. Como acontecimento histórico, o enunciado nunca se repete, mesmo que 

venha a ser o mesmo, e a dimensão do novo em (1), com seus efeitos de sentido, 

estabelece uma repetição de (5), mas ao mesmo tempo, e sobretudo, funda uma 

diferença, uma paráfrase atestada como sígnica em nossa atualidade.  

É porque nada na materialidade léxico sintática está oculto, tanto da 

formulação (1) como no já-dito, o enunciado (5), que a proposta arqueológica implica 

na descrição dos enunciados. É neste momento que a historicidade entra em jogo como 

dimensão da interpretação, pois a própria discursividade, misto de discurso e 

interdiscurso, é histórica. Não se busca um sentido oculto, porque toda a análise parte da 

materialidade da língua, sua sintaxe e léxico, só que aí a estrutura é atravessada pela 

historicidade, possibilitando o dizer enquanto acontecimento.  

Confrontando estrutura e acontecimento, chegamos à semântica da amizade, 

que passa a ser a furtividade sexual, pois o negócio é transar sem crise com amigas; e de 

qualquer forma, se nem elas procuram compromisso, por quê não?. Em tempos líquidos, 

procurar vínculos na era dos relacionamentos em rede, como diz Bauman (2004), seria 

até um desperdício da amizade. A amizade ideal precisa ser aprendida e praticada, e 

para tornar isto mais visível, a revista disponibiliza um guia para fornecer os truques e 

as artes de fazer, para o homem passar da mera condição de amigo para a posição 

lucrativa de amante, pois este é o negócio mais certo a se fazer.  

O ofício do analista do discurso é tornar inteligível que o discurso funde o 

lingüístico com o histórico e que, desta forma, o não discursivo já invade a linguagem 

da mídia “tendendo a prefigurar discursivamente o acontecimento” (PÊCHEUX, 2008, 

p.20). As formulações e reformulações em analise, entram num campo associativo, 

próprio das formações discursivas, pois a interdiscursividade, como dizem Dreyfus e 

Rabinow (1995) é um domínio associativo no qual os enunciados são os elementos que 

produzem sentido no jogo da repetição e da diferença.  

A tematização da subjetividade masculina afetiva-sexual é um jogo complexo 

entre o discursivo e o histórico, que mobiliza formulações e reformulações que remetem 

à atualidade, ao mundo da cultura e do vivido. Há toda uma demanda por discursos de 

verdade própria de nossa cultura, uma espécie de vontade de saber que busca envolver o 
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sujeito e sua sexualidade, nos chamados jogos de verdade (FOUCAULT, 1988). Seja 

como for, entre o visível e o enunciável não há uma univocidade, e sim estas vontades 

de saber, formas de poder ou biopoder e práticas de subjetivação. É o que nos diz 

Pêcheux (2008, p.20), pois nada disso “tira a opacidade do acontecimento, inscrita no 

jogo oblíquo de suas denominações: os enunciados”.  

 

(6) Não confunda sexo com amizade. 

(7) Todos fazem sexo com as amigas. 

(8) Não seja apenas um bom amigo, passe também a ser um bom amante. 

 

Todas estas possibilidades parafrásticas de interpretação são articulações entre 

o discurso e a história, virtualidades possíveis no arquivo. O acontecimento discursivo é 

algo que funde estrutura e história. A discursividade da MH une-se a uma tecnologia 

própria da modernidade, uma vontade de saber, como diremos em Foucault (1988), 

obstinada a arrancar do sexo uma verdade subjetiva.  Como paráfrases, as reformulações 

(6), (7) e (8) são leituras na discursividade do arquivo, interpretações possíveis, e não as 

únicas, a partir dos efeitos de sentido das formulações (1) e (4).  Tal como se organiza a 

discursividade materializada nesta matéria, a reformulação (6) é uma interpretação que 

joga com os sentidos construídos, mas no jogo da diferença, já que sexo e amizade se 

confundem de tal forma que a amizade é colocada em discurso como expressão ou 

potencialização da experiência sexual, apartada da afetiva. As interpretações (7) e (8) 

são gestos de leitura que apontam para a posição da revista MH como pertencente a uma 

formação discursiva produtoras de efeitos de verdade sobre a experiência afetiva e 

sexual masculina. São paráfrases que atestam o deslocamento do vínculo afetivo para a 

realização da sexualidade.  

Ao analista do discurso, cabe debruçar-se em relação aos enunciados do 

acontecimento discursivo, interrogá-los em sua historicidade e descrevê-los em sua 

materialidade, atentando para o fato de que todo “enunciado tem sempre margens 

povoadas de outros enunciados” (FOUCAULT, 2007b, p.110). Acompanhar aqui as 

pegadas deste novo arquivista, como assim diz Deleuze (2005, p.13), como aquele que 

“anuncia que só vai se ocupar dos enunciados”, implica considerar sobremaneira o 

enunciado em sua historicidade, ao mesmo tempo nem oculta e nem totalmente visível. 
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Não se busca na descrição e na interpretação um sentido escondido na materialidade, 

mas sim desconstruir o enunciado em sua historicidade e efeitos de verdade.  

E, nesse sentido, Gregolin (2006b, p.31) lembra que o procedimento analítico 

em AD deve priorizar a descrição das materialidades discursivas, considerando o real da 

língua, ou seja, “o fato de que ela é constitutivamente atravessada pelo equívoco, pela 

falha e, portanto, é preciso descrever o jogo de diferenças, as alterações, as 

contradições, a equivocidade”.  Busca-se nesta relação entre as práticas discursivas e as 

não discursivas uma heterogeneidade própria a todo e qualquer enunciado, uma espécie 

de relação com um discurso-outro. Em uma historicidade própria, o enunciado 

“acontece” sempre numa rede de outras coisas ditas, com as quais estabelece relações de 

aproximação e recusa, próprias ao espaço da interdiscursividade.  

O analista tem como tarefa compreender a produção e circulação de trajetos 

semânticos em nossa sociedade. No percurso analítico, a descrição corresponde aos 

limites da análise interna, e nesse sentido, “o trabalho do analista é percorrer a via pela 

qual a ordem do discurso se materializa na estruturação do texto” (ORLANDI, 1996, 

p.60). Contudo, o analista busca o nível da discursividade, que é o da historicidade, 

como forma de “definir as condições nas quais se realizou um determinado enunciado, 

condições que lhe dão uma existência específica” (GREGOLIN, 2006b, p.33). Portanto, 

como diz Pêcheux (2008), é fundamental definir na análise do acontecimento 

discursivo, entre a estrutura e o acontecimento, o momento da descrição e o momento 

da interpretação. Como diz o autor, numa passagem citada anteriormente, em AD, 

descrição e interpretação fazem parte de uma mesma postura analítica, funcionam como 

uma espécie de batimento em alternância.  

 

Todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de 

si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para derivar para um 

outro (a não ser que a proibição da interpretação própria ao logicamente 

estável se exerça sobre ele explicitamente). Todo enunciado, toda seqüência 

de enunciados é, pois, lingüisticamente descritível como uma série (léxico-

sintaticamente determinada) de pontos de deriva possíveis, oferecendo lugar 

a interpretação. É nesse espaço que pretende trabalhar a análise do discurso 

(PÊCHEUX, 2008, p.53).  

 

De uma forma geral, os procedimentos analíticos acima abordados, e já em 

curso, continuarão a ser referenciados no tratamento do corpus discursivo desta 

pesquisa, sobretudo nos movimentos de análise do que proponho chamar com mais 
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atenção de uma arqueogenealogia do masculino nestes discursos sobre as relações 

afetivas e sexuais, nos dois capítulos finais desta escrita de análise do discurso.  

 

2.4 O arquivo da pesquisa  

 

Entre a língua que define o sistema de construção das frases possíveis e o 

corpus que recolhe passivamente as palavras pronunciadas, o arquivo define 

um nível particular: o de uma prática que faz surgir uma multiplicidade de 

enunciados como tantos acontecimentos regulares, como tantas coisas 

oferecidas ao tratamento e à manipulação. Não tem o peso da tradição; não 

constitui a biblioteca sem tempo nem lugar de todas as bibliotecas, mas não 

é, tampouco, o esquecimento acolhedor que abre a qualquer palavra nova o 

campo de exercício de sua liberdade; entre a tradição e o esquecimento, ele 

faz aparecerem as regras de uma prática que permite aos enunciados 

subsistirem e, ao mesmo tempo, se modificarem regularmente. É o sistema 

geral da formação e da transformação dos enunciados  

 

(FOUCAULT. A arqueologia do saber) 

 

A noção de arquivo e o desenvolvimento de um percurso analítico em AD 

possuem uma forte ligação e uma visível herança. A relação entre enunciado, arquivo e 

trajeto temático, como vemos, é algo que tornou-se primordial para a descrição e 

interpretação do acontecimento discursivo, e por conseqüência, para a construção e 

análise do corpus de textos da pesquisa.  

Os movimentos da análise giram em torno de enunciados efetivamente ditos e 

dispersos em sua regularidade no interior de práticas discursivas e de seus regimes de 

enunciabilidade. Assim, a análise não busca unicamente o enunciado, e sim sua 

historicidade, pois “o arquivo é, de início, a lei do que pode ser dito, o sistema que rege 

o aparecimento dos enunciados como acontecimentos singulares” (FOUCAULT, 2007b, 

p.147 ). Em nosso caso, falamos em um arquivo de coisas ditas sobre o sujeito 

masculino e sobre seus modos de se constituir afetiva e sexualmente na atualidade, 

dizeres estes que são retomados, comentados e parafraseados pelos textos das revistas.  

As materialidades discursivas dos enunciados são descritas e interpretadas, ou 

como prefere Guilhaumou (2009), submetidas à reflexão, levando-se em conta que o 

enunciado, unidade da análise, “é, antes de tudo, atestado no interior do arquivo” 

(GUILHAUMOU, 2009, p.27). Pensado como lei de regularidade e dispersão de 

enunciados que faz aparecer conexões estratégicas entre formações discursivas, o 

arquivo da pesquisa não é simplesmente o conjunto de textos produzidos pelas duas 

revistas; e nesse ponto, o que normalmente é atribuído sobre a denominação de corpus, 
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é um recorte deste arquivo que está imerso entre a visibilidade e o enunciável de nossa 

época, sobre os modos de subjetivação masculinos.  

Não se trata, tampouco, da idéia genérica de arquivo, simplesmente como algo 

que se refere à manutenção e conservação de documentos. Relaciona-se com uma 

historicidade entre a lembrança e o esquecimento, mas seu funcionamento é ao nível 

discursivo. É o arquivo, como domínio de coisas ditas em sua própria existência de 

coisas ditas, aquilo que permite surgir enquanto acontecimento discursivo figuras, 

conceitos e temas, próprios de nossa sociedade. Como agora fica fácil dizer, as seis 

matérias que constituem o corpus são um recorte na discursividade do arquivo.  

Uma das grandes conseqüências dessa noção de enunciado de arquivo é o que 

se costuma dizer em AD como sendo uma abertura do corpus, ou mais simplesmente, o 

atravessamento dos textos em relação à discursividade do arquivo e para a 

interdiscursividade. Esse espaço da abertura dos textos das duas revistas a uma memória 

do dizer, ao interdiscurso de coisas ditas sobre o homem contemporâneo em outros 

tempos e/ou outros lugares ou suportes, espaço do arquivo, é o que faz surgirem os 

efeitos de sentido sobre a experiência masculina contemporânea nestas práticas 

discursivas midiáticas.  

Em Ler o arquivo hoje, Pêcheux (1997) situa o debate sobre o arquivo e sua 

importância para a AD, justificando o atravessamento da materialidade discursiva na 

discursividade ou interdiscursividade do arquivo. Há, para este autor, uma pluralidade 

de gestos de leitura-escritura do arquivo que faz surgir o nó da questão situado na 

“relação entre língua como sistema sintático intrinsecamente passível de jogo, e a 

discursividade como inscrição de efeitos lingüísticos materiais na história” (PÊCHEUX, 

1997, p.63).  Para a análise do trajeto temático esse movimento de abertura do corpus é 

definitivo e atual nas pesquisas em AD, tanto na França como no Brasil. No mesmo 

sentido, Sargentini (2006, p.39), ao tratar da construção do corpus discursivo em AD, 

diz que a análise do acontecimento discursivo não pode negar um exterior discursivo, 

sob o risco do “apagamento da alteridade discursiva, subordinando a existência do outro 

ao primado do mesmo”. Isso significa que a abertura do corpus à discursividade do 

arquivo tem levado a uma reconfiguração em relação à noção de formação discursiva. 

Entendida a partir de Foucault (2007b) como sistema que define em relação a um 

conjunto de enunciados um mesmo sistema de dispersão, tipos de enunciação e 

posicionamentos, formação de conceitos e escolhas temáticas, a formação discursiva 
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passa também a ter uma importância muito grande na construção do corpus discursivo. 

Da formação discursiva ao enunciado de arquivo trata-se de uma atividade de reflexão 

que deve levar em consideração os trajetos temáticos e semânticos em jogo, os 

posicionamentos discursivos manifestos na materialidade. 

Nesse debate, Guilhaumou (1997) ensaia um eclipse da noção de formação 

discursiva, por conta desta abertura do corpus, que proporciona, na mesma via aberta 

pela arqueologia foucaultiana, uma descrição da materialidade discursiva na 

discursividade do arquivo. À esta redefinição da noção de formação discursiva, 

responsável pela idéia de formação discursiva heterogênea, postula-se a importância da 

própria historicidade dos enunciados de arquivo, e isso “sobre a base da noção de trajeto 

temático que abre um leque interpretativo na configuração dos recursos vindos da 

materialidade própria dos enunciados (GUILHAUMOU, 2007, p.113)”.  

Essa abertura de uma formação discursiva, no caso, a dos discursos sobre o 

masculino heterossexual, leva em conta os limites entre a regularidade discursiva e sua 

dispersão, já que “a unidade de um discurso é feita pelo espaço onde diversos objetos se 

perfilam continuamente e se transformam, e não pela permanência e singularidade de 

um objeto” (FOUCAULT, 2007b, p.37). Descrever enunciados num arquivo é 

apreender a singularidade de um enunciado-acontecimento em sua dispersão, sua 

diferença e repetição em relação a outros acontecimentos. Nessa tematização do 

masculino, o que se busca, em relação aos enunciados, é “analisar o jogo de seus 

aparecimentos e de sua dispersão” (FOUCAULT, 2007b, p.40).  

 

A relação com o acontecimento discursivo é privilegiada na medida em que a 

abordagem reflexiva do enunciado de arquivo é resultado de sua inserção 

particular na ação. A raridade de um enunciado deriva do seu valor de 

argumento que é colocado em movimento por inserção do contexto no texto 

mesmo, e sua formulação maior geralmente situada no final do percurso de 

configuração do acontecimento. Mas essa raridade só toma sentido em uma 

vasta dispersão de enunciados (GUILHAUMOU, 2009, p.28-29).  

 

Nem oculto e nem visível, é o modo de funcionamento do enunciado de 

arquivo, dimensão de historicidade que possibilita um dado enunciado acontecer e 

nenhum outro em seu lugar, que exige sobre o enunciado “uma certa convenção do 

olhar e da atitude para reconhecê-lo e considerá-lo em si mesmo” (FOUCAULT, 2007b, 

p.127). Ainda em relação aos enunciados do corpus discursivo, seria preciso dobrar, 
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vergar a perspectiva arqueológica ao encontro da postura genealógica, igualmente de 

inspiração foucaultiana.  

O olhar do analista do discurso busca problematizar os enunciados em sua 

historicidade, na sua relação com o de fora, o visível (DELEUZE, 2005). Trata-se da 

relação do enunciado de arquivo com seu a priori histórico, “que não seria condição de 

validade para juízos, mas condição de realidade para enunciados” (FOUCAULT, 2007b, 

p.144). E desta forma, precisamos considerar que o acontecer dos enunciados (1) e (4) 

seja algo que funde o lingüístico e o histórico, de uma forma muito específica, num 

contexto igualmente específico porque organiza modalidades enunciativas e estratégias 

próprias, destinadas a fazer circular sentidos sobre o masculino. Entender como os 

textos da UM e da MH fazem circular saberes, formas de normatividade e modos de 

vida, é fazer a arqueogenealogia, é perceber os enunciados em sua historicidade.  

Uma última particularidade do arquivo: ele não pode ser estudado em sua 

totalidade. Simplesmente, na construção do corpus discursivo não se busca 

quantificações, a exaustividade descritiva e interpretativa de textos. O corpus, sendo, 

pois, um recorte do arquivo, deve se constituir de um número pertinente de textos que 

possam dar conta “da questão em jogo”, a partir do desenho da pesquisa. Neste aspecto, 

as seis matérias, sendo três da UM e três da MH, por possibilitarem uma visão geral da 

discursividade, das escolhas temáticas e das estratégias discursivas desta mídia 

específica, dão conta da nossa proposta. Concordo com Sargentini (2006, p.42) quando 

sugestivamente ela nos diz: “não há, assim, a obrigação, para responder a um suposto 

princípio de exaustividade, de tudo dizer”.  

 

2.5 O desenho da pesquisa  

 

Enquanto o arqueólogo descreve e analisa as práticas discursivas, o 

genealogista mostra sua relação com as práticas não discursivas, que 

sujeitam indivíduos, corpos, populações e mecanismos de poder, um deles, o 

menos suspeito e o mais generalizado e prestigiado, o jogo de verdade.  

 

(ARAÚJO. Formação discursiva como conceito chave para a 

arqueogenealogia de Foucault) 

 

Afinal, que desenho de pesquisa é este que estivemos tentando justificar ou 

traçar, como parte de uma prática de pesquisa? Digo, muito simplesmente, que o 

percurso da pesquisa desenhado nesta escrita diz respeito ao modo como me posiciono 
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em relação às teorias e metodologias que este capítulo tentou abordar, discursos pelos 

quais circulo e me constituo enquanto pesquisador.  

Nesse percurso analítico, os diálogos e as não evidências são fundamentais, ou 

no dizer de um legítimo lingüista aplicado, é preciso mostrar que as coisas na academia 

não precisam estar simplesmente “muito no preto ou no branco”. E desta forma, busquei 

manter as ressonâncias, como lembra Fischer (2002), tentando fugir ao máximo das 

entropias, mas aceitando não poder delas escapar totalmente. Ao traçar todos estes 

pressupostos, me delongando em alguns pontos, é verdade, pretendi compartilhar a 

euforia de ter encontrado um ponto de teorização que não fosse simplesmente a 

aplicação de um referencial teórico a um objeto de análise. Esperei com todas estas 

definições, fazer entender que estou analisando os textos das revistas para problematizar 

nesta centralidade das coisas ditas e em seus efeitos de sentido, aspectos de nossa 

cultura e de nossas práticas sociais, conforme algumas questões norteadoras.  

Nesta hora, é preciso confessar de uma vez esta mesma paixão, que sente 

Fischer (2002), em pesquisar na perspectiva foucaultiana. Como num gesto de atar as 

pontas, parafraseando o narrador do romance machadiano, preciso deixar claro como 

esta arqueogenealogia, que deixei Araújo (2007) explicar por mim em forma de 

epígrafe, foi importante para este desenho de pesquisa.  

Nos discursos de afetividade e sexualidade nestas duas publicações destinadas 

ao público masculino, a partir dos quais busco tornar inteligível nos efeitos de sentido 

um trajeto temático em relação à experiência masculina, é o grande tema foucaultiano, o 

sujeito, aquilo que impulsionou o desenho de desta pesquisa. Assim como Fischer 

(2002, p.39) ao estudar a adolescência em discurso na mídia brasileira, faremos menção 

a arqueogenealogia foucaultiana do sujeito e das formas de verdade na intenção de 

problematizar o objeto de nossa pesquisa numa “história de como nos constituímos 

sujeitos de verdades (ou de como nos assujeitamos às verdades de nosso tempo, ou 

ainda de como não cansamos de buscar discursos verdadeiros que nos constituam)”.  

E nessa visão, a produção de conhecimentos nos estudos em linguagem, em sua 

feição transdisciplinar, discursiva e interpretativa, passa a ser uma prática, no sentido 

mais ressonante do termo. A pesquisa enquanto prática, enquanto discurso, é também 

uma forma de compreender a noção foucaultiana de prática discursiva, pois assumo 

igualmente um lugar enunciativo nestes deslocamentos e dispersão próprios aos estudos 

da linguagem rascunhados nesta parte da escrita. E, ao me posicionar como analista do 



60 

 

discurso, neste tipo de pesquisa aplicada na qual investigo a mídia enquanto prática 

discursiva, passo a analisar uma série de outros posicionamentos ou modalidades 

enunciativas próprias desta mídia específica.  

Nesse primeiro sentido, o da pesquisa enquanto prática que mobiliza outros 

discursos, o pesquisador em linguagem saberá entender qual o sentido de tornar-se 

sujeito, uma função enunciativa, reconhecendo certos construtos teóricos e perspectivas 

metodológicas, como sendo regras da sua pesquisa. São estas regras, que não encontram 

em mim ou em nenhum outro colega do PPgEL uma origem, pois fazem parte de uma 

tradição de pesquisa, aquilo que discuti como pressupostos e a partir dos quais as 

categorias discursivas foram responsáveis pela construção, descrição e interpretação do 

objeto, questões e objetivos propostos. Como discurso, a pesquisa me possibilita 

reconhecer um arquivo de coisas ditas que constituem uma ordem de discurso 

acadêmica, onde me posiciono.  

Entre estas coisas ditas, as principais, como vimos, foram a redefinição na 

noção de linguagem enquanto prática social e a ampliação dos contextos aplicados de 

pesquisa e dos próprios tópicos de interesse como objetos a pesquisar. A negação dos 

velhos modelos de cientificidade e da postura analítica centrada exclusivamente no 

lingüístico pelo lingüístico, esteve no centro das propostas teóricas e metodológicas 

propostas nesta parte da dissertação. Enquanto prática discursiva, a análise da 

discursividade enquanto acontecimento exige o diálogo com outras pesquisas, outros 

discursos, disponíveis na grande área das ciências sociais e das humanidades, como 

forma de compreender “as questões em jogo”. Como lembra Corazza (2002, p.115), os 

caminhos investigativos da pesquisa devem estranhar o real como algo dado ao 

construir ou definir um objeto de pesquisa, pois “as questões feitas àquilo que 

chamamos de realidade são construídas pela(s) perspectiva(s) teórica(s) de onde 

olhamos e pensamos esta mesma realidade”.   

Outro ponto que deve ser discutido, quando se lança as bases de uma pesquisa, 

é a questão dos paradigmas de pesquisa. Apoiando-me na idéia de Kuhn (2006) de que 

paradigmas são regras que orientam o fazer pesquisa numa dada comunidade 

acadêmica, ariscaria dizer que me apoio num paradigma dito interpretativista, como 

propõe Orlandi (1996). Isso porque em estudos em linguagem, a mobilização de outros 

discursos, como os de gênero e sexualidade ou mesmo estudos da mídia, é algo feito a 

partir de posicionamentos valorativos. Diante disso, e os velhos paradigmas, como 
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propõe Veiga Neto (2002), são como imagens de fundo que se tornam um quebra-

cabeça, regras que o pesquisador vai mobilizar da forma como melhor servir aos seus 

propósitos, desde que não incorra em impropriedades epistemológicas. Na pesquisa, 

embora a interpretação “seja mais relevante para as ciências da linguagem, ela está 

presente no exercício das ciências humanas, em particular, e de qualquer ciência, em 

geral” (ORLANDI, 1996, p.09). Desse modo, interessaria ao pesquisador de práticas de 

linguagem em contextos específicos, como os da mídia, compreender questões de 

relevância para a reflexão sobre a atualidade e que tentasse transpor paradigmas ditos 

formalistas de produzir conhecimento sobre o sujeito e a linguagem.  

Entre os desafios éticos da pesquisa atual em linguagem, este desenho de 

pesquisa busca também transpor esta necessidade, já em si uma falha, de conhecer a 

realidade em si, de construir, pois, como diz Orlandi (1996), o “objeto total” e uma 

“metodologia de eficácia onipotente”. Segundo a autora, este rompimento com velhos 

paradigmas vem conjurado à “necessidade das ciências humanas e sociais se assentarem 

sobre uma noção discursiva de sujeito e de linguagem” (ORLANDI, 1996, p.13). 

Desvencilhar-se de certas posturas diante do que se estudo é reforçar a idéia de que o 

percurso da pesquisa deve ser pensado de acordo com as questões e os objetivos 

formulados pelo pesquisador, pois o que está em jogo são também suas escolhas em 

relação à ordem discursivo acadêmica.  

 

A escolha de uma prática de pesquisa, entre outras, diz respeito ao modo 

como fomos e estamos subjetivadas/os, como entramos no jogo dos saberes e 

como nos relacionamos com o poder. Por isso, não escolhemos, de um 

arsenal de métodos, aquele que melhor nos atende, mas somos 

“escolhidas/os” (e esta expressão tem, na maioria das vezes, um sabor 

amargo) pelo que foi historicamente possível de ser enunciado; que para nós 

adquiriu sentidos; e que também nos significou, nos subjetivou, nos 

(as)sujeitou (CORAZZA, 2002, p.124).  

 

Ao falarmos que faltaria atar em relação à perspectiva arqueológica 

amplamente situada até aqui uma outra ponta da obra de Michel Foucault, referíamos 

aos seus estudos em relação ao sujeito, aos modos de subjetivação ou sujeição por ele 

teorizados, que fazem parte, como se convencionou chamar, de sua genealogia. E isto, 

em relação ao modo como o objeto e mesmo o corpus da pesquisa foram construídos, os 

estudos genealógicos sobre o poder e a ética, constituem uma reflexão imprescindível 

para a análise do acontecimento discursivo, tal como proposta aqui.  
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E o que o desenho desta pesquisa tentou mostrar com isso? Em duas linhas, se 

fosse possível, gostaria de tentar responder. Ao nos debruçarmos sobre o acontecimento 

discursivo, baseando-nos, por um lado numa arqueologia, a intenção era indicar a 

centralidade das práticas discursivas na problematização de nossa atualidade, no caso, 

os modos de subjetivação masculinos. Mas, e agora? Que diz esta nova visada que 

implica atar à perspectiva arqueológica dos discursos a genealogia do sujeito e das 

relações de saber e poder que colonizam as nossas vidas? É uma resposta grosseira, 

todavia, mas que se é possível dar: era preciso estabelecer critérios para passar do 

enunciado para às relações por ele descritas. Era preciso incluir na análise uma reflexão 

sobre as próprias práticas culturais e modos de vida masculinos tematizados pelo 

acontecimento discursivo nas revistas masculinas.  

O desenho da pesquisa, se não deixou isto claro, agora o poderá: foi preciso 

realizar uma desconstrução do acontecimento discursivo. Por mais paradoxal que 

pareça, é este movimento de desconstrução dos discursos de afetividade e sexualidade 

nesta mídia masculina aquilo que constitui o nosso percurso analítico. Nessa 

desconstrução da subjetividade masculina enquanto discurso, podemos descrever e 

interpretar como as duas revistas tematizam a afetividade e a sexualidade heterossexual 

como modos de vida masculinos. Isso inclui problematizar as escolhas temáticas e as 

estratégias discursivas igualmente ali materializadas. Central aqui é a idéia de que tudo 

isso é um inacabamento, pois, trata-se, sempre, das interpretações que as revistas dão ao 

modo como nos constituímos ou devamos nos constituir afetiva e sexualmente. Em uma 

só idéia, a análise busca problematizar as materialidades discursivas a partir dos 

sentidos que ela produz sobre modos de subjetivação na atualidade. Ao lermos no 

enunciado a seguir a construção discursiva das novas semânticas da amizade 

 

(9) Arranje uma boa amiga. Essa amizade pode se estender à cama e render 

muito prazer e pouco compromisso.  

 

Compreendemos como a interpretação da mídia só faz sentido se percebemos 

como nela se inscreve uma dinâmica da vida moderna líquida, uma arte de viver 

valorizada, como diz Bauman (2004), na qual a amizade é mais um dos vínculos 

afetivos que o sujeito moderno está aprendendo a esquivar, ou dito sem pessimismos, 

está apreendendo a reelaborar.  
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3. A PRÁTICA DISCURSIVA MIDIÁTICA E SEUS EFEITOS DE VERDADE  

 

3.1 Prática discursiva midiática, cultura e modernidade: a constituição de um dispositivo 

de afetividade-sexualidade  

 

O sexo foi aquilo que, nas sociedades cristãs, era preciso examinar, vigiar,  

confessar, transformar em discurso. 

 

(FOUCAULT. Não ao sexo rei) 

 

 

Numa passagem do ensaio A transformação da intimidade, Giddens (1993) 

discute a dimensão da afetividade e da sexualidade, tanto no domínio heterossexual 

como nos modos de vida gay. Como ele diz, a intimidade foi por muito tempo aquilo 

que designou um segredo mútuo dos casais e um dos fundamentos das relações de 

gênero, pois simbolizava “a revelação de emoções e ações improváveis de serem 

expostas pelo indivíduo para um olhar público mais amplo” (GIDDENS, 1993, p.153-

154). Ora, já é bem conhecida a forma como a mídia, como esse grande olho que tudo 

vê e que tudo diz – ou quase tudo – transforma a intimidade em espetáculo, e desloca 

profundamente a idéia do que seja público e privado.  

A discursividade em torno da experiência subjetiva masculina pode vir a ser 

entendida num mundo de transformações muito amplas e proclamadas, em que o visível 

social e cultural e ainda os ditos midiáticos parecem dar ênfase, tornar evidente, como 

diz Fischer (2005, p.44),  uma “tendência crescente que experimentamos de publicizar a 

vida privada e expor a intimidade nos espaços públicos”. Borradas as linhas divisórias 

entre o público e o privado, fazemos parte de uma sociedade midiática, de discursos, de 

interpretações: jogos de verdade modernos que investem sobre nossas intimidades. 

Nessa parte do percurso analítico, vamos (re)visitar a histórica da sexualidade 

foucaultiana, para mostrar que estes discursos na mídia são deslocamentos dessa mesma 

vontade de saber presente em nossa cultura ocidental moderna, obstinada por uma 

verdade em torno do sujeito e da sexualidade.  

Os modos de subjetivação masculinos podem ser vistos, deste modo, como 

tematizados tendo como pano de fundo uma cultura colonizada e colonizadora na qual 

vivemos, cercados por todo este material simbólico, que de uma forma ou de outra nos 

dizem respeito. O que é forte nestas práticas discursivas é a posição assumida pelas 
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revistas de lugar cultural de produção ou circulação de saberes sobre o homem atual, 

tornando visíveis e valorizados certos códigos culturais a partir dos quais o sujeito deve 

se assujeitar para se subjetivar, para não ficar para trás, cair na lata do lixo, como diz 

Bauman (2007), em nosso caminho para a individualidade. Na discursividade objeto de 

nossa pesquisa isso é constantemente explorado e a revista assume este lugar de saber. 

A exemplo disso, lemos na capa da edição especial vida a dois da Men‟s Health, de 

junho de 2009, o seguinte enunciado-acontecimento: 

 

 (10) 173 truques para ter MAIS SEXO e Menos Chatice  

 

O enunciado acima funciona como uma espécie de chamada para uma série de 

matérias sobre o universo masculino afetivo-sexual. Numa destas matérias, assinada por 

Kyle Western e Wilson Weigl, cujo título é Seja o cara. Não importa a lua dela, a 

temática da afetividade e da sexualidade masculina é discutida. Nesse texto são 

apresentadas estratégias discursivas bem peculiares, pois ao mobilizarem os discursos 

de gênero e sexualidade possíveis no imaginário cultural atual, os enunciadores 

articulam diversos saberes e propõem uma espécie de roteiro subjetivo masculino.  

Nos efeitos de sentido recorrentes, surge a idéia múltipla e fragmentada do 

sujeito masculino que deve nas relações consigo mesmo e com sua parceira assumir 

diversas performances. Vemos aqui a posição discursiva adotada pela revista, 

mostrando que viver melhor a relação a dois, com menos chatice e mais sexo é fácil. 

Para isso o homem contemporâneo deve aprender a ser o parceiro ideal, conhecer a si 

mesmo e o universo masculino e, igualmente, o feminino. E, com isso, inevitavelmente, 

a discursividade é a mesma: ele vai obter mais prazer, ela constituir-se objeto de desejo. 

O homem de hoje deve aprender a ser versátil, adaptar-se às diversas situações, 

aos diversos gostos, reivindicações e apelos femininos. O cara da MH e também da UM 

é um sujeito que sabe agradar a mulher e o faz como forma de se subjetivar; e nisso, 

reconhecemos nas matérias analisadas o discurso da manutenção de certos traços ou 

lugares simbólicos tradicionais, mesmo que na discursividade o homem surja como 

devendo assumir novas performances de gênero e sexualidade. Nisso já adianto o que é 

um dos grandes efeitos de sentido em relação ao masculino afetivo-sexual nesse trajeto 

temático de leitura do corpus: aquilo que nas revistas masculinas sugere rupturas no 

contexto da masculinidade são também formas de reafirmar traços hegemônicos.   
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Nesta parte do trabalho, gostaria de tentar explicar como nesta discursividade 

sobre o masculino há uma centralidade da sexualidade. O sexo, então, não apenas faz 

parte como também serve de signo fundamental para se entender e praticar os modos de 

vida a dois, no velho jogo da incitação, próprio ao dispositivo sexual na modernidade 

(FOUCAULT, 1988). Ainda sobre esta matéria publicada pela MH, de onde 

trabalhamos alguns enunciados, o que se pode dizer é que nela circulam artimanhas da 

subjetividade moderna líquida, nos termos de Bauman (2005), facetas identitárias de 

sermos múltiplos ao procurar um rosto, uma individualidade. Concordo com este 

sociólogo polonês quando ele afirma que a subjetividade fragmentada é uma das 

ambivalências mais fortes ou propriamente necessárias em tempos de fluidez das formas 

de ser e estar no mundo. Uma rápida lida neste texto do corpus, que é a matéria n.03, vai 

tornar evidente este efeito de sentido, como a própria estratégia da revista busca fazer.  

Destaco que este efeito de verdade organiza-se neste texto a partir do sintagma 

verbal Seja o cara, recorrente desde o título da matéria. Em sua estrutura sintática e 

discursiva este sintagma é um artifício que busca ligar a discursividade trabalhada nesta 

prática midiática aos modos de vida masculinos, juntura do acontecimento à estrutura. 

Aqui o sujeito masculino é antenado com a contemporaneidade e com as artes de viver 

de tipo reflexiva (GIDDENS, 1993). Ser o cara é ser alguém múltiplo, assumir diversas 

performances e aprender:   

 

(11) O tipo de homem que as mulheres querem muda segundo o momento.  

 

A temática da subjetividade masculina nas revistas parece sugerir, como o faz 

Doel (2001, p.92) sobre os modos de subjetivação na atualidade, que o sujeito moderno 

está constantemente transbordando em várias direções, como um inacabamento, 

processo no qual a subjetividade é uma experimentação e uma invenção, “uma 

inescapável obra-em-andamento: sujeito haverá”. Nessa relação a dois, na fluidez do 

momento atual, os predicados de ser inteligente, sensível, pegador, bom consumidor e 

ainda de quebra carinhoso, tal como mobilizados no interior desse texto da MH, 

parecem indispensáveis para que o sujeito masculino seja o cara, na elaboração de sua 

estética da existência.  

Com podemos ler no enunciado (11), a discursividade da revista aponta para 

um sempre-Outro, constituído de sentidos e símbolos: um outro da masculinidade, 
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performances afetivas sexuais que o sujeito assume quando quer ou quando é convidado 

a assumir, conforme o momento. Importaria ver, na sequência, compreender como estas 

novas performances nas vivências interacionais masculinas são colocadas em discurso 

tendo em vista as escolhas e estratégias das revistas. Por hora, cabe considerar esta 

alteridade masculina e, para tanto, deixemos falar outra vez o discurso da sociologia.  

 

Do ponto de vista das imagens, símbolos e representações sociais, a mulher e 

o feminino apareciam como o outro pólo, a alteridade do masculino. Assim, a 

autêntica feminilidade surgia como o inverso da masculinidade: delicadeza, 

beleza sensual, comedimento público e fragilidade (OLIVEIRA, 2004, p.72). 

 

Há nas materialidades discursivas da revista uma interdiscursividade que atesta 

certa fluidez e redefinições da masculinidade, tal como demonstra o autor da citação. 

Vejamos como a revista mobiliza esta alteridade e que sentidos são produzidos, por 

exemplo, a partir de uma formulação do tipo  

 

(12) Em certos momentos você tem que ser o cara sensível e espirituoso. 

Em outros, um durão.  

 

Nota-se, já pelas escolhas léxicas, que a revista atualiza no jogo do mesmo e do 

diferente os atributos do chamado ideal hegemônico masculino. Inicialmente, a 

materialidade discursiva indica ser ou dever ser o homem moderno, em certos 

momentos, um cara sensível e espirituoso,  mas deixar de ser durão parece não está em 

questão. Tomando por base as idéias de Giddens (1993) de que o sujeito afetivo sexual 

tende a ser cada vez mais reflexivo, aberto a novas experiências e cuidados consigo 

mesmo e com o outro, possibilidades do que ele chama de relacionamento puro, o 

enunciado midiático joga com esta visibilidade de nossos modos de subjetivação e 

interpreta-a de forma singular. Na discursividade da revista, as novas performances, 

práticas de si exigidas pelas igualdades de gênero que nossa cultura parece estar 

reconhecendo, são artes de si necessárias também para reafirmar a virilidade, como 

signo ainda produtor de sentidos nas práticas masculinas na atualidade.  

 

A masculinidade enquanto símbolo hegemonicamente valorizado provê 

satisfação existencial àqueles que crêem dela participar, através de condutas e 

práticas identificadas socialmente como masculinas, mesmo que para isto 

tenham que suportar duras provas e perigosas experiências, que constituem 

aquilo que chamo de vivências interacionais da masculinidade (OLIVEIRA, 

2004, p.248)  
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As estratégias discursivas mobilizadas pela revista buscam alcançar o leitor, e 

digo isso com a permissão novamente da evidência, para reforçar nisso uma estratégia 

discursiva, pois este leitor é uma posição em suspenso, uma posição-sujeito a ser 

assumida por todo e qualquer indivíduo. E estas práticas discursivas só fazem sentido 

porque tematizam a intimidade destes sujeitos, os saberes e práticas ali em discurso são 

destinados a esta outra função enunciativa, que aparece em suspenso na maioria das 

vezes, pois algumas narrativas de si destes sujeitos também são citadas, como artifício 

deste efeito de verdade sobre o masculino produzido pelas revistas. E neste jogo da 

exposição do privado dá-se um dos grandes sintomas de nossa cultura: “a centralidade 

do corpo e da sexualidade nos produtos midiáticos” (FISCHER, 2006, p.46). 

Retomando o texto sob análise, é possível descrever como as materialidades discursivas 

associam a experiência afetiva masculina a cinco figuras historicamente possíveis da 

masculinidade. Juntas, estas performances constituem uma elaboração ética, um modo 

de subjetivação valorizado para ser aprendido e vivido entre o casal.  

Kyle Western e Wilson Weigl trazem à cena enunciativa, para o plano 

embreado (MAINGUENEAU, 2001), várias outras vozes que neste acontecimento 

discursivo são posicionamentos de especialistas, como o de uma especialista psicóloga e 

terapeuta sexual. Autorizadas pela revista a enunciar discursos de saber e produzir 

certos efeitos de verdade, estas vozes geralmente estão ditando regras e modelos de 

comportamento e relacionamento, e por isso são citadas em discursos indiretos, trazidos 

para a cena enunciativa. Esta é outra estratégia discursiva própria destas práticas 

discursivas midiáticas, já que esta interdiscursividade com o discurso científico busca 

também assegurar o efeito de verdade ali enunciado.  

 

(13) “Na fase fértil, a mulher procura um macho reprodutor com potencial 

para uma boa cria. Com os hormônios em baixa, ela valoriza menos o aspecto físico e 

idealiza um companheiro com atributos que supram carências afetivas”, explica 

Jussania de Oliveira, psicóloga, terapeuta sexual e consultora da MH, de Campinas 

(SP). Com estas personas à mão, você vai ser sempre “o” cara.  Integre estes vários 

homens à sua personalidade.  
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Tanto a referência a discursos científicos como o emprego de verbos no 

imperativo, como em integre estes vários homens à sua personalidade, são comuns nos 

discursos da mídia, naquilo que Fischer (2005, 2006) aponta como sendo um efeito 

pedagógico, outro efeito de sentido bastante recorrente nas revistas.  

Nesse movimento de análise, interpretandum de já um interpretans, como 

sugere o inacabamento da interpretação, a inteligência masculina aparece no âmbito das 

potencialidades emotivas e sexuais como uma substância ética valorizada. E disso nos 

certificamos por meio de outro tipo de interdiscursividade, a referência a dados 

estatísticos ou a pesquisas conduzidas. A formulação a seguir foi destacada neste 

sentido, é a referência a uma pesquisa conduzida na Califórnia, a partir da qual a revista 

pode fazer circular mais um efeito de verdade.   

 

(14) Um estudo da Universidade da Califórnia, por sua vez, descobriu que 

homens inteligentes também eram preferidos como transa de só uma noite. 

 

E, para ser “o” cara, impressionar pelo intelecto não basta, é preciso ainda fazer 

o tipo troglodita, como lembra Daniel Kruger, outro especialista que evidencia as 

qualidades de uma boa genética ligada a níveis altos de testosterona, hormônio 

masculino ao qual a ciência moderna atribui a virilidade masculina.  

O discurso da valorização do vigor físico, dentro da relação a dois, deve ser 

hoje analisado sem perder de vista, como faz Jablonski (1995), que as tradicionais 

divisões de gênero, por mais que sejam questionadas, ainda são valorizadas e 

reafirmadas em alguns lugares; ou seria melhor dizer, por certas práticas discursivas? 

Parece que o trajeto temático aqui analisado sugere que este traço simbólico ainda é 

valorizado, e o enunciado (13) e mais ainda o (12) nos atestam isso, a partir do discurso 

autorizado de uma especialista. Há toda uma historicidade que liga a força física à 

subjetividade masculina e, dentro das práticas afetivas sexuais, como demonstra a 

psicóloga e terapeuta sexual, as mulheres férteis ainda buscam por estes homens, 

mesmo que o objetivo delas não seja também à longo prazo.  

Como forma de compreender como esta historicidade se manifesta no fio 

discursivo, as explicações de Jablonski (1995) podem ser novamente citadas. Para ele, a 

manutenção da virilidade pode ser atribuída tanto à inércia de certos costumes como ao 

simples fato de quem detém o poder simbólico não querer deixar de detê-lo; aspectos 
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que mantém, ainda em traços de nossa cultura, o homem como senhor da situação. 

Igualmente, são estes os discursos materializados em muitas das páginas das revistas, a 

exemplo escolhido, esta matéria de junho de 2009 da Men‟s Health.  

Esta virilidade proclamada – mesmo que confrontada por outros signos de uma 

masculinidade reflexiva –, é algo que as revistas masculinas UM e MH também 

valorizam e procuram colocar em discurso. Nas formulações que destacamos até agora 

neste capítulo, o sujeito masculino, nas relações de gênero, ainda se constitui a partir de 

certos lugares simbólicos hegemônicos, historicamente construídos, mesmo que 

assumindo novas performances. Mesmo sendo alguém inteligente, carinhoso e 

espirituoso, o cara da MH é um sujeito assertivo, autônomo, provedor e dominador, que 

na hora “H” ainda resolve as coisas com vigor. É disto que fala Jablonski (1995, p.160), 

pois na verdade, mesmo que estejamos enfrentando mudanças sociais, culturais e 

psicológicas, “o dinossauro que ainda persiste em cada um de nós não foi extinto, nem 

aqui nem na china, nem em Nova York, nem em Paris”.  

Portanto, no mercado afetivo e sexual contemporâneo, o ideal masculino é 

revisitado, mas são mantidos certos saberes e práticas hegemônicas. Entre tais, 

inclusive, o homem provedor e consumidor aparece na materialidade como uma das 

figuras subjetivas mais valorizadas nos relacionamentos contemporâneos. Por outro 

lado, a matéria indica que o homem tenha que ser  charmoso e sensível, não meloso, 

mas deva ser carinhoso na hora certa, de preferência antes do sexo; no relacionamento a 

dois não há bom humor sem sexo, e a realização da sexualidade, sobretudo, a masculina, 

é o grande truque ensinado pela revista, como forma de garantir a alegria do casal.  

Esta aí a referência fundamental, o vetor do relacionamento a dois, fragmento 

de nós mesmos, como diz Foucault (1988) a partir do qual buscou-se – e talvez ainda 

hoje se busque – uma verdade subjetiva. Ao tentar descrever e interpretar efeitos de 

sentido possíveis neste texto de junho de 2009 da MH, a intenção é a de tentar situar, 

relendo a história da sexualidade foucaultiana, a discursividade das revistas naquilo que 

estou propondo como um dispositivo de afetividade-sexualidade, tecnologia cultural 

própria à nossa atualidade, em que acredito, situam-se as revistas UM e MH.  

E nesse sentido, revisitar a história da sexualidade foucaultiana tem sido 

fundamental para todo e qualquer estudo sério sobre os modos de subjetivação nas 

dimensões de gênero e sexualidade, numa perspectiva sócio-histórica ou dos estudos 

culturais. Portanto, falo de um dispositivo de afetividade e sexualidade como algo 
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próprio de nossa cultura midiatizada e nesse dispositivo localizo o acontecimento 

discursivo da tematização da subjetividade afetiva-sexual masculina. Mas, na 

perspectiva foucaultiana, em que sentido fala-se em dispositivo? Por vários aspectos, a 

noção de dispositivo é fundamental na perspectiva arqueogenealógica adotada pelo 

analista das materialidades discursivas, que busca compreender os enunciados em sua 

historicidade.  

Em A vontade de saber (FOUCAULT, 1988) a sexualidade é historicizada 

enquanto um dispositivo, um correlato de várias práticas discursivas e não-discursivas. 

Esse duplo funcionamento dos dispositivos, pensamos aqui o relativo às nossas 

intimidades, constituiu na modernidade um complexo saber/poder/ética, em relação ao 

sujeito e a sua sexualidade. A modernidade organizou uma série de práticas de saber e 

estratégias de controle, disciplinamento e governo da vida que incidiram sobre nossas 

subjetividades, buscando delas produzir verdades epocais. Foucault (1988), sobretudo 

em A vontade de saber, que abre a série inacabada de pesquisas sobre a história da 

sexualidade, lançou a tese de que a sexualidade é um dispositivo histórico organizador 

de saberes, relações de força e modos de vida. O ponto de vista que suscitou tal 

reflexão, tem a ver com sua indagação sobre como em nossa sociedade a sexualidade 

não se constitui simplesmente em dimensão ligada à reprodução da espécie ou prática 

destinada ao prazer. E, assim, o problema abordado em A vontade de saber  diz respeito 

ao modo como o sexo tem sido o “lugar privilegiado em que nossa „verdade‟ profunda é 

lida, é dita” (FOUCAULT, 1999b, p.229).  

No cristianismo, começou a ser consolidada na cultura ocidental a tecnologia 

das confissões e discursos de verdade sobre nossa intimidade, que não parou de dizer: 

“Para saber quem és, conheças teu sexo” (FOUCAULT, 1999b, p.229). Hoje, o trono 

desse sexo rei de que fala o pensador francês é ornamentado com cores, imagens e 

discursos cada vez mais sofisticados em nossa cultura midiática, cultura esta que busca 

por meio de suas práticas discursivas e de seus efeitos de verdade, localizar, tornar 

inteligível uma verdade masculina, a partir das formas como o sujeito se relaciona 

afetiva e sexualmente.  

Numa entrevista concedida a Alain Grosrichard, vemos Foucault (1999a) 

sintetizar a noção de dispositivo e explicar os sentidos e a função que este conceito tem 

em sua obra. Em primeiro lugar, o dispositivo é um conjunto heterogêneo de discursos, 

instituições, leis, decisões regulamentares, enunciados científicos, proposições 
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filosóficas, morais e filantrópicas. Ao se referir ao dito e ao não-dito como os elementos 

de um dispositivo, como o de afetividade-sexualidade, o pensador das palavras e das 

coisas busca indica que os enunciados e os discursos possuem uma historicidade, um 

algo a mais a partir do qual devem ser descritos e interpretados, a partir do qual vão 

fazer sentido enquanto práticas no tempo e no espaço.  

É assim que os textos das duas revistas são analisados, no modo como fazem 

circular certos efeitos de verdade sobre como viver consigo e com o outro no terreno da 

afetividade e da sexualidade. E, isso que está dito nas revistas cruza um domínio 

interdiscursivo com outras coisas ditas e com os próprios silêncios, pois as 

materialidades são sempre um recorte do que aparece como possibilidades discursivas 

do arquivo, uma interpretação do que está visível ou enunciável numa dada época.  

No dispositivo, há uma trama complexa que envolve pensar as práticas 

discursivas e as não discursivas. Mas, aqui, o analista não cai no erro de querer achar 

que há uma verdade das práticas de si ou modos de subjetivação no que é colocado em 

discurso; o que há entre as práticas não discursivas e os discursos que as tematizam é 

uma interpretação, e como vimos, um não fechamento ou um real construído enquanto 

discurso. É desta forma que a centralidade dos acontecimentos discursivos numa 

sociedade midiatizada é, pois, um efeito e ao mesmo tempo parte de uma série de 

práticas culturais e históricas de nossa sociedade. Entre o visível e o enunciado, a mídia, 

como pontua Fischer (2006), possui uma linguagem específica, é ela própria uma 

prática discursiva que joga com possibilidades, pois os textos da mídia nos possibilitam 

ver enunciadas diversas relações de saber, poder e as formas de subjetivação que 

funcionam em nossa modernidade. As revistas, mesmo realizando interpretações de uma 

realidade, não sendo por isso a própria realidade, um real impossível (PÊCHEUX, 2008, 

ORLANDI, 1996), ainda assim não podem ser vistas para além das práticas sociais, 

culturais ou mesmo epistemológicas das quais fazem parte, para movimentar saberes e 

formas de normativização e colocar em discurso práticas de si masculinas.  

É este jogo entre o discursivo e o não discursivo o que possibilita, no estudo de 

um dos vários temas em questão na nossa atualidade, o tema da subjetividade 

masculina, entender como os discursos não só produzem sentido, mas também 

constituem objetos, conceitos e posições de sujeito existentes em nossa sociedade. 

Evidentemente, isso não é feito buscando-se uma relação direta entre as práticas 

discursivas e as não discursivas, e sim apenas o que as aproximam.  



72 

 

Em nossa cultura cuja centralidade da sexualidade é muito forte, a relação que 

se estabelece entre os elementos do dispositivo, ou seja, entre o que é enunciado e o que 

é visível em nossas práticas sociais possui a mesma complexidade. Tomando as 

matérias das revistas, naquilo que ali se interpreta, percebemos como os enunciados se 

inscrevem em certos jogos de verdade, com tipos de saber, manifestações de poder e 

posicionamentos táticos próprios da nossa atualidade. Efeitos do dispositivo sexual, 

como lembram Dreyfus e Rabinow (1995, p.188), que nos leva a descrever a 

“personalização, medicalização e significação do sexo, que ocorreu num determinado 

momento histórico”. Deste modo, situamos as práticas midiáticas nesse dispositivo que 

interroga nossas intimidades, buscando tornar visível certezas subjetivas num mundo 

tão ambivalente em que cada vez mais o vínculo afetivo, como sugere Bauman (2004), 

torna-se uma arte de si líquida, que o sujeito está aprendendo a incorporar ou reinventar 

na elaboração dos seus modos de vida.  

Em terceiro lugar, o dispositivo não possui uma dinâmica geral a partir da qual, 

por exemplo, poderíamos buscar compreender todos os discursos em torno do sexo e da 

emotividade em relação à masculinidade em nossa cultura. Ao me referir a um 

dispositivo de afetividade-sexualidade (FOUCAULT, 1988; GIDDENS, 1993) situo 

esta centralidade sexual na cultura ocidental acatando o ponto de vista foucaultiano, mas 

considerando os deslocamentos daquilo que diz Giddens (1993, p.34), para quem a 

história deste mecanismo da sexualidade “silenciou quanto às conexões da sexualidade 

com o amor romântico”. Desta forma, relacionamos o ponto de vista discursivo 

histórico foucaultiano em relação às transformações sociais e culturais mais recentes em 

nossa atualidade. Com isso, espero entender como este mecanismo afetivo-sexual 

inscreve-se nas materialidades dos enunciados, materializando relações de saber e tipos 

de normatividade com as práticas de si visível em nossos modos de vida. E isso é 

indicativo de outra característica, pois cada dispositivo, seja o prisional, o manicomial 

ou o próprio dispositivo de sexualidade, estão inscritos numa sobredeterminação 

funcional, que produz efeitos negativos e positivos.  

Além disso, vale situar que a noção de dispositivo dentro da perspectiva 

foucaultiana funciona como uma espécie de vetor entre as idéias e conceitos trabalhados 

em sua arqueologia dos saberes e as suas propostas genealógicas do poder e da ética. 

Dessa perspectiva, Foucault (1988; 1999a) teve em mente o dispositivo como algo 

inscrito numa relação de poder atravessada por tipos de saber. Dito de outra forma, as 
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relações de força sustentam a produção de saberes e estes saberes sustentam as relações 

de força. Em suma, o dispositivo é algo muito mais geral do que a episteme, ou melhor, 

a episteme é um dispositivo especificamente discursivo enquanto o dispositivo, como 

função heterogênea do dito e do visível, a partir do qual situamos nosso debate, implica 

reconhecer a dupla articulação lingüística e histórica, a discursividade como atravessada 

por práticas institucionais, sociais, culturais e científicas de nossa época. É desta forma 

que vemos a mídia enquanto prática discursiva em sua relação com um dispositivo de 

afetividade-sexualidade, algo mais amplo de nossa cultura, por onde pretendemos estar 

situando estes discursos de afetividade e sexualidade numa vontade de saber, própria da 

modernidade, na busca por entender este trajeto temático em torno do sujeito masculino. 

Revisitar a história da sexualidade foucaultiana é pensar numa dessencialização 

da idéia de sexualidade, na forma como uma certa convenção do olhar possibilita 

justamente não apreender o real das práticas sexuais, mas desconstruí-la enquanto 

discurso. Nessa visada, descrevemos e interpretamos os discursos em torno do sexo, e 

não sua suposta essência ou realidade de atos, costumes e práticas (FOUCAULT, 1988, 

1999a, 1999b). E ao lermos esta historicização da sexualidade enquanto um dispositivo 

moderno, compreendemos também que não foi o mecanismo negativo de exclusão, 

repressão ou rejeição supostamente imposto às práticas e aos atos o problema que 

ocupou o pensamento foucaultiano. Não se tratou, simplesmente, de como se afastou 

esse “sexo selvagem” para alguma região obscura: é a própria produção da sexualidade 

que está em jogo.   

 

A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à 

realidade subterrânea que se apreende com dificuldade, mas à grande rede da 

superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a 

incitação ao discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço dos controles 

e das resistências, encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes 

estratégias de saber e de poder (FOUCAULT, 1988, p. 116-117). 

 

Da perspectiva foucaultiana, a história da sexualidade ou dos discursos que 

dela se ocupam apontam o reconhecimento de outra visada. Em se pensando práticas 

midiáticas, é preciso reconhecer os deslocamentos táticos desse dispositivo em torno da 

intimidade, e ver em relação a nós, como foram se encadeando historicamente relações 

entre homens e mulheres, pais e filhos, jovens e velhos, entre educadores e alunos, 

padres e leigos, médicos e pacientes, enfim, entre a administração e a população.  
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No caso do trajeto da subjetividade masculina, importa entender como esta 

prática discursiva distribui na discursividade outros posicionamentos táticos, como os 

que se organizam entre o enunciador do texto, o leitor e várias outras vozes que se 

cruzam entre a trama da história e o fio do discurso. Toda essa tecnologia que ainda 

hoje nos diz respeito não busca reprimir o sexo, mas sim solicitá-lo, suscitar sua difusão 

na superfície das coisas ditas e dos corpos, torná-lo foco de atenção. Nesta 

historicização da sexualidade, “pelo menos, inventamos um outro prazer: o prazer da 

verdade do prazer” (FOUCAULT, 1988, p. 81). 

Outro ponto importante para compreendermos as práticas discursivas em 

análise, é saber que nossa sociedade foi a única, como diz Foucault (1988), a conhecer 

uma ciência sexual. Uma dupla articulação entre técnicas de saber e estratégias de poder 

advém dessa scientia sexualis de que fala o pensador francês. Não podemos esquecer 

que há sempre, na arqueogenealogia foucaultiana, uma relação entre a subjetividade e a 

verdade, seja por práticas de objetivação pelo saber e poder, seja no domínio da ética e 

das práticas de si, em que o indivíduo se reconhece como sujeito de desejo e de um 

saber sobre sua sexualidade (FOUCAULT, 1995a, 1995b). Nessa dupla articulação de 

que a sexualidade é um correlato, os discursos sobre o sexo e as técnicas de confissão se 

difundiram como tecnologias para se produzir uma verdade sobre o sujeito e sua 

sexualidade.  

Os discursos sobre o sexo, ou mais especificamente, a exuberância destes 

discursos numa cultura das mídias, torna-se um deslocamento próprio a nossa 

atualidade, mas ainda decorre das artimanhas da generalização do biopoder, que investe 

sobre toda a vida. Esta cultura que nos diz a todo o tempo o que devemos fazer e como 

devemos ser, é parte da atualidade na qual vivemos e nos constituímos; e vivemos 

colonizados por estes discursos e estas artimanhas da cultura que fazem circular certos 

valores estéticos. É exatamente isso que a discursividade da UM e MH busca mostrar, 

que os modos de subjetivação masculinos contemporâneos se constituem como afeitos a 

certas exigências estéticas de um mundo repleto de permanências e redescrições no 

contexto das relações de gênero e sexualidade.  

 

3.2 Enunciabilidades, verdades e efeitos de sentido   
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Ao se percorrer as páginas das revistas estudadas, percebe-se que os textos ali 

veiculados manifestam várias vozes e produzem efeitos de sentido específicos, que 

marcam a posição discursiva da revista em relação aos modos de ser masculinos. 

Anteriormente, quando apresentei os pressupostos da pesquisa dediquei certa atenção já 

às materialidades discursivas e ao modo como o analista do discurso as estuda; com isso 

a idéia foi mostrar como as revistas, enquanto práticas discursivas, organizam um trajeto 

temático e semântico em relação à afetividade e à sexualidade, por meio de escolhas 

temáticas, modalidades enunciativas e estratégias discursivas.  

Nos movimentos de análise, a descrição e interpretação recorrem tanto às 

formulações, dispostas nos textos das revistas, quanto às reformulações, possibilidades 

de leitura do corpus na interdiscursividade de arquivo (PÊCHEUX, 1997). Nesse víeis, 

um dos aspectos centrais do trabalho sobre o enunciado, é saber como ele entra numa 

série de relações parafrásticas, associações implícitas ou subentendidas, movimentos de 

memória e esquecimento, alusões ou comentários. Ou seja, como o enunciado entra “em 

uma série heterogênea de enunciados, funcionando sob diferentes registros discursivos, 

e com uma estabilidade lógica variável” (PÊCHEUX, 2008, p.23).  

 

(15) Seja o cara: o gênio calmo 

(16) Seja o cara: o super-herói 

(17) Seja o cara: o partidão em potencial 

(18) Seja o cara: o sexy charmoso 

(19) Seja o cara: o espirituoso  

 

Estas reformulações situam-se entre a materialidade lingüística e a 

discursividade do arquivo. São interpretações cuja possibilidade é a própria retomada 

dos sintagmas nominais o gênio calmo, o super-herói, o partidão em potencial, o sexy 

charmoso e o espirituoso. O efeito de sentido está estabelecido nestas formulações, a 

partir destas retomadas e da relação que elas mantêm com o sintagma verbal anteposto a 

elas, seja o cara, estrutura lingüística central nesta matéria.  

Remetidos ao mesmo trajeto temático, estes enunciados entram num espaço de 

interdiscursividade que busca ligar saberes a práticas no contexto contemporâneo dos 

modos de subjetivação masculinos afetivos e sexuais. Na materialidade discursiva, o 

sintagma verbal seja o cara funciona como embreante discursivo que na discursividade 



76 

 

marca a posição daquele que conhece e ensina modos de vida, performances que os 

homens devem assumir, para serem o cara. Em relação a estes saberes valorizados pela 

revista como sendo, aliás, os valorizados em nossa atualidade, o sujeito masculino é 

tematizado subjetivando-se a partir destes saberes.  

Em seja o cara, o verbo empregado no imperativo articula-se, na possibilidade 

sintática do português, a outros sintagmas nominais, estruturas enunciativas que 

funcionam como “predicativos” do sujeito masculino. Mas, de que sujeito se fala? 

Temos ai novamente a juntura da estrutura ao acontecimento, pois estes saberes 

predicativos do homem contemporâneo podem ser assumido por todos; basta seguir os 

roteiros culturais e subjetivos que a revista oferece, e passar a ser o cara, constituindo-se 

da melhor forma enquanto sujeito masculino, sujeitando-se a este código cultural, que a 

revista torna visível do seu modo.  

Poderíamos dizer que inteligência, força, disposição para consumo, 

sensibilidade e espirituosidade são signos do homem afetivo sexual contemporâneo? 

Novamente é preciso lembrar o modo como estes predicativos fazem sentido no modo 

como a revista tematiza o sujeito masculino. Da forma como foram dispostas, as 

formulações e reformulações (11) a (19) são alusivas do modo como estas práticas 

discursivas buscam construir discursivamente a imagem do homem contemporâneo, 

inscrevendo-se na historicidade das relações entre homens e mulheres. Na forma como 

as revistas vozeiam esta historicidade, os efeitos de sentido apontam para as 

transformações nas relações de gênero e sexualidade, algo que significaria, tal como 

Colling (2004, p.14) aponta, um modo de vida atual em que o masculino dobra-se, 

subjetiva-se pela alteridade e pela diferença, “lembrando que nossa subjetividade é 

constituída de diferentes práticas”. Descritos e interpretados da forma como aparecem 

na mídia, os modos de vida masculinos aparecem como inscritos neste jogo simbólico e 

complexo inserido num dispositivo afetivo-sexual próprio de nossa cultura que 

transforma nossas intimidades em discursos.  

Somos levados a perceber no fio discursivo a manifestação de uma estética de 

vida na qual as práticas de si masculinas estão sintonizadas, por assim dizer, com o 

universo feminino, mas para ampliar os próprios territórios simbólicos do sujeito 

masculino. E na discursividade, funciona a centralidade do sexo no aprendizado de uma 

vida melhor a dois, mesmo que a revista passe a revestir esta discursividade com outras 

cores, nem novas e nem velhas. Nela, o sujeito masculino contemporâneo deve 
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converter-se a um código cultural e simbólico que o impõe certos desafios, adaptações a 

novas circunstâncias da vida a dois, novas vivências do masculino que reafirmam o 

ideal hegemônico de masculinidade.  Nessa tematização do masculino, continua a 

proclamar-se – mesmo que sob outros contornos, uma subjetividade masculina reflexo 

da idéia contemporânea de um sujeito de desejo, masculinidade ainda interrogada e 

mantida inclinada para a realização e para o exercício da sexualidade. Ao lado de tudo 

isso, e as outras materialidades deste acontecimento discursivo da tematização da 

subjetividade afetiva sexual masculina poderão revelar, é sintomática a forma como a 

afetividade não é discursivizada como dimensão valorizada nos relacionamentos atuais 

entre homens e mulheres, sobretudo fora do casamento.  

No jogo das enunciabilidades, os efeitos de sentidos mostram a posição de 

detentora ou mobilizadora de saberes, assumida pela revista e, conseqüentemente, pelos 

sujeitos que escrevem sobre o universo masculino a partir deste lugar. Nesse sentido, as 

propostas de Maingueneau (2001), no seu livro Análise de textos de comunicação, 

ajudam a entender a perspectiva da análise do discurso. Para ele, os textos apresentam 

marcas de tempo e modos verbais próprios de suas estratégias discursivas; pensando as 

práticas discursivas das revistas, colocando-as no plano embreado, no da enunciação, 

pois, devemos perceber também que este acontecimento discursivo “contém, além de 

embreantes, outras marcas da presença do enunciador: apreciações, interjeições, 

exclamações, ordens, interpelação do co-enunciador...” (MAINGUENEAU, p.113). 

Entretanto, nessa prática discursiva de tematização do masculino na mídia, é comum 

também vermos um distanciamento do enunciador, quando por exemplo, são feitas 

referências a outras falas ou vozes sociais, posicionamentos geralmente de outros 

especialistas ou narrativas de sujeitos. E, como dissemos, as vozes experts e as 

narrativas de si estão ali como forma de garantir os efeitos de verdade, próprio deste 

acontecimento na mídia. É claro que todas estas outras enunciabilidades fazem parte das 

regras das revistas e de suas escolhas temáticas e, do ponto de vista da análise, 

produzem efeitos de sentido específicos.  

Há nesse distanciamento do que é dito um outro plano da enunciação, onde 

ocorre uma “desembreagem”, pois a situação de enunciação recorre a outros enunciados 

independentes da situação de enunciação. Em termos pragmáticos, da relação entre a 

revista e o leitor, temos como fala Fiorin (2008) o funcionamento básico da enunciação. 

Trazido para o nível do enunciado discursivo, esta relação de quem fala para quem fala 
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e o que se fala, envolve outros aspectos, como este distanciamento do enunciador, pois 

as práticas discursivas cruzam o domínio de outros discursos. Esta interdiscursividade é 

discutida em termos de plano embreado e não embreado; e, quando temos “um 

enunciado desprovido de embreantes, isolado da situação de enunciação: fala-se então 

de enunciado não embreado” (MAINGUENEAU, 2001, p.114). Em síntese, vemos esta 

desembreagem quando nas matérias há referências a outras vozes, seja de especialistas 

em comportamento, relacionamento e sexualidade, seja narrativas de pessoas que vivem 

os dilemas emotivos e sexuais tematizados pelas revistas.   

Nos textos das matérias de revista são mais comuns as marcas de embreagem 

já que a materialidade discursiva manifesta, mesmo que não efetivamente pela marca de 

um “eu”, uma função enunciativa de autoria dos textos; e, da mesma forma, manifesta-

se a referência a um você ou a vários vocês, enunciatários. É nesta relação com um 

lugar-sujeito leitor, que os sentidos são produzidos, que as revistas funcionam como 

práticas discursivas. Temos ai outra estratégia discursiva por meio da qual são 

produzidos certos efeitos de verdade, pois o sujeito masculino tematizado pelas revistas 

é um lugar simbólico que pode ou deve ser assumido pelos sujeitos leitores, desde que 

aprendam e pratiquem a estética de si colocada em discurso pelas revistas.  

A referência a outras vozes do social e do cultural buscam tornar evidentes os 

saberes e as práticas ali interpretadas. O modo como os especialistas são ouvidos e os 

depoimentos são tornados públicos, e todas estas vozes confessadas, buscam garantir o 

efeito de verdade destas práticas midiáticas, na idéia de que os saberes e as práticas ali 

materializadas são a própria verdade do sujeito masculino afetivo-sexual.  

O ponto de vista é que a verbalização das práticas e dos atos que hoje se 

verifica na mídia seja um deslocamento deste mecanismo pelo qual a sexualidade foi 

engendrada na modernidade (FOUCAULT, 1988). Toda esta parafernália cultural que 

busca tornar visível a intimidade e dela produzir saberes e verdades, explorá-la ao 

máximo sob a dádiva do “eu consumo, logo existo”, é parte desta historicidade de que 

estamos falando, a partir da qual os enunciados trazidos para a análise fazem sentido.  

No jogo de saber e poder em torno da sexualidade (FOUCAULT, 1988), a 

partir da modernidade, o indivíduo passou a ser conhecido e reconhecido pela referência 

dos outros e pela manifestação de vínculos, autenticado por um discurso de verdade que 

era capaz e/ou obrigado a ter sobre si mesmo.  
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A confissão passou a ser, no Ocidente, uma das técnicas mais altamente 

valorizada para produzir a verdade. Desde então nos tornamos uma sociedade 

singularmente confessada. A confissão difundiu amplamente seus efeitos: na 

justiça, na medicina, na pedagogia, nas relações familiares, nas relações 

amorosas, na esfera mais cotidiana e nos ritos mais solenes; confessam-se os 

crimes, os pecados, os pensamentos e os desejos, confessam-se passado e 

sonhos, confessa-se a infância, confessam-se as próprias doenças e misérias; 

emprega-se a maior exatidão para dizer o mais difícil de ser dito, confessa-se 

em público, em particular, aos pais, aos educadores, ao médico, àqueles a 

quem ama; fazem-se a si próprios, no prazer e na dor, confissões impossíveis 

de confiar a outrem, com o que se produzem livros. Confessa-se – ou se é 

forçado a confessar (FOUCAULT, 1988, p. 67-68). 

 

O aspecto da confissão e exposição da intimidade se difundiu amplamente em 

várias dimensões de nossa cultura. As revistas masculinas fazem parte desta dinâmica 

que busca padronizar e normatizar as condutas, tornar visível mas controlar o que se faz 

na intimidade, produzir discursos de verdade sobre quem somos.  

Todas estas estratégias discursivas possuem dimensões também lingüísticas, 

como os dêiticos temporais e de modo presentes nos verbos. Por exemplo, a posição de 

instância de saber, na interdiscursividade com o científico, pode ser marcada pelos 

verbos no imperativo, como vimos, na qual a revista interpela o sujeito. Tudo isso é 

indicativo, como mostra Maingueneau (2001, p.114), que os enunciados embreados 

constituem a imensa maioria dos enunciados deste acontecimento discursivo, até mesmo 

porque na evidência destas instâncias enunciativas, pensando as práticas midiáticas e 

seus efeitos de sentido, seria “difícil imaginar o que seria uma conversa que não 

remetesse ao contexto da enunciação ou que não interpelasse o co-enunciador”.  

Partindo das indicações de Maingueneau (2001), reforçamos nosso 

entendimento de que os textos do gênero matéria de revista possuem o duplo plano de 

enunciação, a embreagem e a não-embreagem. Na análise das matérias das revistas, 

identificamos certos embreantes, que marcam a posição discursiva assumida pela revista 

em relação ao que pode ou deve ser dito sobre o masculino. Estas marcas léxicas 

possibilitam identificar certas funções enunciativas e posições de sujeito organizadas 

pelas práticas discursivas, situadas entre o discurso e o interdiscurso, como é o caso dos 

posicionamentos discursivos de especialistas, bastante recorrentes nas materialidades 

sob análise, que possibilita que identifiquemos uma semelhança, entendida como 

interdiscursiva, do discurso da mídia com discursos outros, como o pedagógico, o 

científico e mesmo o religioso.  
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Numa das matérias publicadas na Universo Masculino, na edição de n.50, cujo 

título é Como se fosse a primeira vez, o tema da subjetividade masculina é retomado, a 

partir da idéia de um certo instinto masculino. Ao mobilizar saberes e práticas 

científicas, a autora da matéria indaga sobre os limites do cultural e do biológico no 

domínio das práticas afetivas e sexuais masculinas. Este texto será analisado no final do 

próximo capítulo, apontando para uma das reelaborações subjetivas mais valorizadas de 

nossa atualidade, a partir do que mostram as revistas.  

Por hora, espero insistir um pouco mais nesta estratégia discursiva de trazer ao 

plano embreado outras vozes, narrativas ou posicionamentos de discurso de saber. 

Compreender como a voz de especialistas, pessoas legitimadas institucionalmente para 

tratar dos dilemas afetivos e sexuais propostos pelas revistas e o modo como esta 

estratégia produz sentidos, ajuda a entender também como a mídia é uma prática social 

de natureza discursiva.  Eis algumas palavras a este respeito:  

 

Pensando a mídia como prática discursiva, produto de linguagem e processo 

histórico, para poder apreender o seu funcionamento é necessário analisar a 

circulação dos enunciados, as posições de sujeito aí assinaladas, as 

materialidades que dão corpo aos sentidos e as articulações que esses 

enunciados estabelecem com a história e a memória. Trata-se, portanto, de 

procurar trajetos históricos de sentidos materializados nas formas discursivas 

da mídia (GREGOLIN, 2007a, p.13).  

 

Que efeitos de sentido são produzidos no acontecimento discursivo ao serem 

feitas referências a discursos de saber? Talvez fosse importante reconhecer este 

funcionamento discursivo a partir do estabelecimento de certas relações de saber, 

normatividade e aprendizado, enunciáveis na mídia e visíveis em nossas práticas 

subjetivas, evidenciando o “fato de que a sexualidade é „aprendida‟, ou melhor, é 

construída, ao longo de toda a vida, de muitos modos, por todos os sujeitos” (LOURO, 

2007, p.11). Na análise dos textos desta mídia masculina, é fácil perceber as 

articulações interdiscursivas com um discurso pedagógico, e nisso são produzidos 

efeitos de sentido específicos, como os de que os saberes ali colocados em discurso 

devem ser assimilados e praticados. Esta é uma regra da revista Universo Masculino, 

assumida por Shâmia Salem, no modo como ela mobiliza dizeres do especialista 

urologista Arnaldo Cividanes, do Hospital 9 de julho em São Paulo, assegurando a 

produção de efeitos de verdade sobre o masculino.  
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(20) “O desejo masculino é mais precoce e atinge o pico de excitação em 

pouquíssimo tempo, enquanto a mulher precisa de carícias para passar para a segunda 

fase”, diz o urologista.  

 

O recurso às vozes institucionais dos chamados experts, como diria Michel 

Foucault é um dos artifícios valorizados numa cultura obstinada por uma verdade em 

relação à intimidade, e aos modos de subjetivação afetivos sexuais. Tecnologias de um 

biopoder, que investe sobre a vida como forma de potencializá-la, mantendo porém a 

função de gestão da população, podem passar desapercebidas neste acontecimento 

discursivo. Conforme já mostrava Foucault (1988), esta incitação e proliferação de 

discursos sobre sexo, é um dos efeitos deste poder de gerar a vida, de regulá-la, 

normatizar práticas e atos, mesmo que sob o efeito de uma liberação sexual.  

As práticas midiáticas entram nesse jogo discursivo, o que nos ajuda a entender 

como nos tornamos uma sociedade de discursos e de interpretações sobre a intimidade. 

Na abertura de seu Amor líquido, Bauman (2004) indica que “relacionamento” é um dos 

assuntos mais quentes do momento. A este fenômeno, próprio de um dispositivo como o 

de afetividade-sexualidade, o sociólogo chama de “boom do aconselhamento”. 

Mostremos, numa das formulações presentes em um dos textos do corpus, a forma 

como a revista UM mobiliza certos saberes.  

 

(21) “Muitas mulheres também querem variar. Só que aí elas são vistas como 

ninfomaníacas, como pessoas que não servem para o casamento. É uma visão 

ultrapassada e machista, mas que ainda persiste até hoje” (Oswaldo Rodrigues Júnior, 

psicólogo).  

 

Nessa caça pela verdade que caracteriza nossa contemporaneidade, esperamos 

sempre alguma certeza vinda de pessoas que estão “por dentro”, autorizados a 

oferecerem como diz Oliveira (2004) os chamados identikits, outro advento da 

modernidade líquida, para mantermos os termos do sociólogo Bauman (2004).  

 

Gratos beneficiários dessas recomendações percorrem as colunas de 

“relacionamento” em publicações sofisticadas e nos suplementos semanais de 

jornais sérios ou nem tanto, para ouvir o que queriam de pessoas que “estão 

por dentro” (uma vez que são tímidos ou envergonhados demais para falarem 

por si mesmos), para espreitar os feitos e procedimentos de “outros como 

eles” e conseguir o máximo conforto por saberem que não estão sozinhos em 
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seus solitários esforços para enfrentar a incerteza. E assim os leitores 

aprendem com a experiência de outros leitores, reciclada pelos especialistas, 

que é possível buscar “relacionamentos de bolso”, do tipo de que se “pode 

dispor quando necessário” e depois tornar a guardar (BAUMAN, 2004, p.10).  

 

 

A formulação (21) produz efeitos de sentido a partir daquilo que Giddens 

(1993, p.10) chamou de potencialidades de um relacionamento puro, próprio de uma 

modernidade reflexiva, um tipo de “relacionamento de igualdade sexual e emocional, 

explosivo em suas conotações em relação às formas preexistentes do poder do sexo”. 

No que está enunciável, o dizer do expert insere-se nessa liberação própria ao 

dispositivo sexual foucaultiano, mas este reconhecimento vem clivado pelo imaginário 

masculino hegemônico, mantendo certos valores que negam estas potencialidades das 

relações de gênero de que fala o sociólogo americano. Na materialidade do que está 

enunciado em (21), isso é sintomático na própria estrutura léxico e sintática, pois as 

mulheres apenas querem variar, mas ai serão vistas como desviantes, e o querer não é 

poder, pois as mulheres que se subjetivam pelas mesmas elaborações éticas valorizadas 

na revista para o universo masculino, experimentando o efêmero, a falta de vínculos, 

são vistas como anormais, como parceiras possíveis apenas para as experiências sexuais 

furtivas, sem compromisso. Exatamente o tipo de experiência que a grande maiorias dos 

textos das revistas coloca em discurso.  

Voltaremos a esta materialidade discursiva num outro momento, mas ainda 

podemos remetê-la a uma historicidade que lhe é própria e que lhe permite. Estamos 

falando de um tipo específico de historicidade, em que os modos de ser homem e 

mulher ganham sentido socialmente, e culturalmente, numa dimensão empírico-

simbólica, que de alguma forma colonizam nossas práticas.   

 

A inscrição dos gêneros – feminino ou masculino – nos corpos é feita, 

sempre, no contexto de uma determinada cultura e, portanto, com as marcas 

dessa cultura. As possibilidades da sexualidade – das formas de expressar os 

desejos e prazeres – também são sempre socialmente estabelecidas e 

codificadas. As identidades de gênero e sexuais são, portanto, compostas e 

definidas por relações sociais, elas são moldadas pelas redes de poder de uma 

sociedade (LOURO, 2007, p.11).  

 

Toda esta discursividade em torno de como o sujeito masculino se constitui 

afetiva e sexualmente, na perspectiva aqui assumida, implica numa a postura teórica que 

preconiza uma dessencialização da sexualidade, pois a sexualidade não é apenas alguma 



83 

 

coisa que possuímos naturalmente. É, antes, e sobretudo, um dispositivo histórico, um 

complexo saber/poder/ética, um jogo em que se joga a partir de certas regras, sujeições 

e formas de liberdade. É nesse sentido que devemos pensar a desconstrução discursiva 

da sexualidade enquanto um jogo complexo, um modo de viver sendo colonizado por 

“rituais, linguagens, fantasias, representações, símbolos, convenções... Processos 

profundamente culturais e sociais” (LOURO, 2007, p.11).  

Um caso verdade é relatado em uma das matérias da edição n.52 da revista 

Universo Masculino, com o título de Tentação perigosa. Ficamos por dentro, como diz 

Leonardo Zanon, autor do texto, da experiência de Luís, traído pelo olhar e pelo desejo, 

e pela receptividade de Simone, namorada do seu amigo, o Eduardo, numa noite em que 

os dois casais dividiam uma casa de praia. Essa narrativa é trazida para o texto e lemos 

que Luís se viu a sós com Simone, e naturalmente, rolaram beijos e carícias; experiência 

furtiva que, por sinal, também experimentaram na sala ao lado Sara e Eduardo.  

Estamos diante de outra modalidade enunciativa própria das revistas 

masculinas, constituída de confissões ou narrativas de si, crônicas subjetivas 

contemporâneas, também estratégia discursiva,  pois a discursividade torna visível o que 

pretende evidenciar, e deixa ver pessoas que vivem os códigos culturais enunciados ou 

valorizados em suas escolhas temáticas. Nesse caso verdade, em que se relata um caso 

de troca de casais, alguns efeitos de sentido possibilitam uma interpretação dos modos 

de subjetivação de homens na contemporaneidade.  

No final da narrativa, o autor da matéria lembra que do episódio não restaram 

mágoas, pois depois de seis anos, Simone não mais namora Eduardo e Luís que ainda 

está com Sara, planejam se casar. Mas, talvez o mais curioso é a retomada final do 

depoimento dos dois caras envolvidos, evidenciando não haver entre eles transtorno 

nenhum, pois a troca fora apenas das parceiras e não do sentimento de fraternidade que 

mantinham um pelo outro. Anedota contemporânea em que o sujeito masculino de 

desejo insere-se numa relação de forças onde se estabelece uma espécie de lealdade 

muito importante no universo masculino. Novamente, entre amigos, sexo faz parte da 

amizade, nos modos de vida masculinos. Nesse caso, a heterossexualidade é colocada 

em tensão com a afetividade, numa estratégia recorrente nas revistas e que ainda iremos 

retornar. O outro depoimento a seguir, é encontrado na edição 50 da UM, cuja temática 

afetiva sexual é colocada em relação ao imperativo discurso da novidade.  
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(22) Você conseguiria comer hambúrguer todos os dias? Parece grosseiro, 

mas acho esse o melhor exemplo para explicar por que não consigo ficar com a mesma 

mulher por muito tempo. Então, para não ser um cachorro, nem namoro. Apesar de 

gostar desse jogo de conquista e de novidades, não quero sacanear ninguém. Por isso 

você nunca vai me ver namorando sério, fazendo promessas de amor eterno. Pode ser 

que uma hora eu sinta vontade de formar uma família, mas por enquanto quero poder 

viver essa liberdade e ponto final. (Felipe, 27 anos, bartender).   

 

A narrativa de si acima, trazida como estratégia na escrita do acontecimento 

discursivo, é bem ilustrativa do trajeto temático da subjetividade masculina, tal como 

ocorre nas formulações que compõem o corpus da análise. Aqui, o leitor da revista é 

estimulado a perceber que a valorização dos modos de vida em que o sexo é descolado 

do vínculo duradouro é algo que realmente funciona de verdade. Vale mais o jogo da 

conquista e da novidade do que propriamente a relação, o vínculo, pois a dança a dois 

contemporânea geralmente começa com hora para acabar. Na fluidez da modernidade, 

“quando a qualidade o decepciona, você procura a salvação na quantidade. Quando a 

duração não está disponível, é a rapidez da mudança que pode redimi-lo” (BAUMAN, 

2004, p.77).  

Viver a liberdade significa o avesso exato da negação de uma hipótese 

repressiva, tal como discutido por Foucault (1998). Em razão disso, os discursos de 

saber e as formas de normalizar as condutas masculinas, como aparecem na 

discursividade das revistas, apresentam uma forma de visibilidade que aponta para uma 

generalização do dispositivo da sexualidade. É a liberação, de práticas e palavras, o que 

a nossa cultura pede à sexualidade, e ao seu conjunto de efeitos históricos e específicos.  

Interrogados a partir de um dispositivo que produz discursos de saber e verdade 

em torno de nossa intimidade, os textos das matérias veiculadas na MH e UM parecem 

valorizar esta liberação da sexualidade masculina, a partir de um certo número de 

sentidos, imagens, relações de saber e de força que fazem parte de nossa historicidade e 

de uma forma ou de outra são visíveis em nossas práticas sociais. Enquanto discursos, 

enquanto interpretações em movimento, os textos das revistas sugerem que os modos de 

subjetivação afetivos e sexuais, tornados espetáculos no jogo do visível e do enunciável, 

fazem sentido nessa liberação geral do sexo e da intimidade. Longe de todas as formas 

de repressão, a sexualidade passou a fazer mais sentido quanto mais fosse exibida, 
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mostrada e exercitada. Historicamente, a modernidade produziu todo um imaginário do 

sexo e hoje vivemos colonizados pelos efeitos deste mecanismo.  

Nesse efeito prazer-saber ou prazer-viver, nos tornamos sujeitos de desejo, 

queremos ver e sentir a exuberância do sexo, num “desejo de tê-lo, de aceder a ele, de 

descobri-lo, liberá-lo, articulá-lo em discurso, formulá-lo em verdade” (FOUCAULT, 

1988, p.171). É preciso reconhecer nas regras desse jogo que os roteiros de nossas 

formas de subjetivação e cuidados de si estão cada vez mais se deixando colonizar por 

este efeito histórico de liberação, efeito miragem que as revistas ensinam como se fosse 

a verdade mais inevitável a que devemos aceder. E essa liberação, que já não ousamos 

reivindicar porque já nos parece um bem adquirido (LIPOVETSKY, 2007), é, na 

realidade, um dos efeitos históricos mais poderosos desse dispositivo em torno da 

intimidade. E um efeito irônico, como diz Foucault (1988, p.171), pois não devemos 

“acreditar que dizendo-se sim ao sexo se está dizendo não ao poder; ao contrário, se está 

seguindo a linha do dispositivo geral de sexualidade”. Para prosseguir discutindo como 

os textos das revistas retomam estes efeitos históricos, naquilo que estamos chamando 

de dispositivo de afetividade-sexualidade, gostaria de adiantar que toda esta tecnologia 

não produz apenas efeitos negativos. Não seria esta, aliás, a concepção de poder 

insinuada por Michel Foucault. Para não dar a estas observações discursivas um tom de 

niilismo, adianto que toda esta tecnologia que a cultura midiatizada sabe tão bem 

articular é algo que o sujeito masculino, consciente ou inconscientemente, sabe dobrar e 

redobrar, vergar a seu favor, em favor de uma estética afetiva sexual contemporânea. 
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4. UMA ARQUEOGENEALOGIA DO MASCULINO NOS DISCURSOS DE 

AFETIVIDADE E SEXUALIDADE  

 

4.1 Saberes afetivos e sexuais  

 

O sexo pôde, portanto, funcionar como significante único e como significado 

universal. 

 

(FOUCAULT. A vontade de saber) 

 

Vivemos numa cultura midiatizada na qual torna-se cada vez mais visível uma 

espécie de centralidade discursiva em torno do sexo. A discursividade materializada nas 

revistas masculinas liga-se, como vimos no capítulo anterior, a um certo dispositivo 

moderno articulador de práticas discursivas e não discursivas que faz veicular em torno 

da sexualidade regimes de saber e poder. As muitas formulações e reformulações deste 

acontecimento da discursivização em torno do masculino atualizam jogos de verdade, 

enquanto efeitos de sentido, a partir dos quais o leitor é convidado a reconhecer um 

certo estilo de vida, valorizado e ensinado. Nesta prática discursiva, não são poucas as 

vozes dos especialistas e dos sujeitos afetivos sexuais que são filtradas por aqueles que 

assinam os textos do corpus discursivo. Todos estes dizeres e posições de sujeito 

funcionam como ecos desse grande grito do sexo e das performances masculinas 

heterossexuais que as revistas mobilizam.  

A mídia dá visibilidade a um modelo subjetivo contemporâneo, nas palavras do 

eminente sociólogo polonês Bauman (2004, p.74), o homo sexualis, alguém fadado a 

permanecer incompleto e irrealizado, mesmo numa época em que o fogo sexual é 

constantemente “insuflado pelos esforços conjuntos de nossas ginásticas miraculosas e 

de nossos remédios maravilhosos”. Desta forma, dá para compreender como as 

materialidades midiáticas colocam em discurso uma arte de viver moderna.  

Tributária da idéia de sujeito de desejo, central em nossa cultura ocidental, esse 

lugar de sujeito afetivo sexual no mundo moderno líquido é, como estamos 

interpretando, algo constantemente tomado por referência neste acontecimento 

discursivo do masculino na mídia. Os saberes sobre como se constituem afetiva e 

sexualmente o homem contemporâneo, tal como materializados lingüisticamente na UM 

e MH, tornam-se cada vez mais visíveis e enunciáveis como sendo os saberes que fazem 

sentido em nossos modos de vida. Em todo caso, deixemos clara uma questão: a de que 
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os discursos materializados nas páginas das revistas pertencem a um arquivo de coisas 

ditas mais amplo, que atravessa e/ou extrapola os enunciados midiáticos. Desta forma 

podemos pensar na discursividade objeto de análise como algo inserido numa 

interdiscursividade própria de nossa época, uma espécie de grande narrativa da 

masculinidade entre o visível e o dizível, que apaga as linhas divisórias do público e do 

privado, e faz espetáculo desta peripécia moderna do culto ao sexo: dispositivo que faz 

“imergir a produção exuberante dos discursos sobre o sexo no campo das relações de 

poder, múltiplas e móveis” (FOUCAULT, 1988, p.108).  

É desta forma que podemos revisitar a história da sexualidade foucaultiana 

para entender como os dizeres midiáticos sobre o sujeito masculino cruzam domínios 

interdiscursivos, e a própria historicidade dos sujeitos masculino e feminino e das 

relações de gênero. Os discursos que se ocupam do sujeito masculino parecem dialogar 

com diversas transformações visíveis nos modos de subjetivação, o que torna instigante 

reconstruir este trajeto temático do masculino na mídia. No conjunto destes enunciados 

discursivos materializados nas revistas masculinas, em seus textos sobre 

comportamento, sexo e relacionamento, uma coisa fica evidente: nossa atualidade 

midiatizada reforça o culto em torno da sexualidade.  

Esse dispositivo de afetividade-sexualidade, que propomos como sendo o mais 

adequado para perceber os modos de subjetivação masculinos tal como discursivizados 

nas revistas masculinas, é uma das possibilidades de deslocamento tático daquilo que 

mostrou a arqueogenealogia foucaultiana (FOUCAULT, 1988, 1999a, 1999b) em torno 

da sexualidade enquanto um dispositivo histórico. Como vimos no capítulo anterior, 

Michel Foucault problematizou na modernidade a instituição da sexualidade como um 

conjunto de discursos e práticas institucionais, científicas e culturais, por sua vez 

articuladas a várias relações de saber-poder, que ao longo da história recente ocidental 

vêem se tornando cada vez mais múltiplas e móveis.  

O que fazem as revistas UM e MH pode de alguma forma ser compreendido 

como parte desta dinâmica geral de incitação ao sexo, deste efeito de liberação, que 

deixa visível certas estruturas produtoras de sentido em nossa atualidade. Nesse aspecto, 

cabe lembrar que, em A vontade de saber, Foucault (1988) reconhece historicamente 

dois regimes de produção da verdade em torno do sexo. Em relação a nós, modernos, o 

autor identificou uma demanda discursiva, uma vontade de saber que não cessou de 

transformar a sexualidade em objeto do conhecimento e em verdade acerca dos modos 
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de subjetivação. Nossa atualidade, inserida nesta centralidade da sexualidade, reconhece 

aproximações em relação a esta scientia sexualis e também estabelece deslocamentos 

em relação a outras sociedades e culturas antigas, dotadas de uma ars erotica. Nestes 

outros espaços, a relação com o sexo visava apenas o prazer, voltava-se para a própria 

prática, sua qualidade, intensidade e reverberação no corpo e na alma, e definia-se desta 

forma, como uma arte de si para consigo mesmo. Arte erótica própria de sociedades 

como Roma, índia e China, onde a verdade do sexo era “extraída do próprio prazer, 

encarado como prática e recolhido como experiência” (FOUCAULT, 1988, p.65).  

Nós modernos conhecemos os nossos próprios jogos de verdade, formas de 

viver entre a sujeição e a subjetivação. Em nossa história recente, os saberes em torno 

do sexo e da constituição de si são cada vez mais produzidos, sobretudo desde o 

cristianismo, como algo de fora para dentro, dobra de um saber/poder. Na sociedade 

dos dispositivos, cada vez mais é por referência a outrem, voz legitimada ou autorizada, 

que se constituem na cultura – e de alguma forma nos próprios modos de subjetivação – 

certos saberes e verdades masculinas. O que marca a subjetividade contemporânea, e ao 

mesmo tempo a diferencia dos modos de vida gregos e romanos, é uma sempre 

agonística subjetiva, uma tensão própria de nossa época, na qual formulamos e 

legitimamos saberes sobre como devemos ser ou agir, pensando “que é de liberdade que 

nos falam todas essas vozes” (FOUCAULT, 1988, p.69).  

As materialidades discursivas nas revistas tornam evidente, em se tratado dos 

modos de vida líquidos, que não se trata mais – ou apenas – de um saber de dentro, já 

que nossas experiências são também constantemente publicizadas, detalhadas, 

especificadas e transformadas em discurso. Neste inacabado da interpretação, o 

analista do discurso busca os efeitos de sentido recorrentes nas formulações e 

reformulações, duplo lingüístico histórico, em que a tematização da experiência afetiva 

sexual masculina na mídia é uma estratégia simbólica dentro de uma tecnologia mais 

ampla cuja finalidade é o disciplinamento, a normativização e o controle das condutas. 

Nas revistas, as performances da masculinidade heterossexual são valorizadas como 

verdades, discutidas, especificadas, detalhadas e ensinadas, a partir de tipos de saber. 

Neste trajeto temático da subjetividade masculina afetiva-sexual, a heterossexualidade é 

associada a um aprendizado minucioso, sofisticado e vertido a uma série de saberes 

contemporâneos que ainda instituem a masculinidade hegemônica como lugar 

simbólico que causa profundo impacto nos modos de subjetivação.  
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Entendendo discursividade como a juntura da estrutura ao acontecimento, o 

corpus discursivo desta pesquisa deixa visível o modo como as revistas produzem 

sentidos sobre esta estética contemporânea masculina. Nos saberes materializados nas 

revistas, como estamos mostrando, o sujeito aparece como devendo se constituir 

sujeitando-se a um código cultural complexo, que delimita condutas, especifica práticas 

de si e cuidados com o corpo, a sexualidade e com a vida a dois. Entre o dito e o não 

dito (FOUCAULT, 1999a) os enunciados discursivos nas revistas atualizam no jogo da 

repetição e da diferença discursos e práticas de gênero historicamente específicas.  

É nas dobras entre a descrição da superfície da língua e a interpretação dos 

sentidos na história, que o tema da subjetividade masculina surge como acontecimento 

na mídia. Nessa visada, o jogo entre o discurso e a história justificaria o olhar do 

arqueogenealogista, que busca o masculino como construção histórica a partir de 

procedimentos discursivos que “veiculam formas de sujeição e esquemas de 

conhecimentos” (FOUCAULT, 1988, p.109). 

É na interdiscursividade, no campo associado a outros dizeres e práticas 

culturais valorizadas, que o novo das práticas discursivas da UM e da MH se atualizam, 

no retorno ou paráfrase de já-ditos. Entendido em sua historicidade, o enunciado a 

seguir inscreve-se como formulação lingüística no interior de uma formação discursiva 

que autoriza o que pode e deve ser dito sobre o sujeito masculino.  

 

(23) Transar é o remédio! 

 

Nos discursos materializados nesta matéria, que traz o enunciado acima como 

título e como embreante para diversas posições de sujeito, o sexo torna-se razão de tudo. 

A posição de sujeito, para a qual a revista sempre investe e deixa em suspenso, 

gramaticalmente ou não, é a do sujeito de desejo. O homem contemporâneo deve se 

constituir por meio de saberes legitimados, confessados e publicizados sobre as práticas 

sexuais e afetivas. Na discursividade da revista MH, as formulações lingüísticas 

presentes neste texto são um exemplo de como esta prática discursiva cruza certos jogos 

de verdade que giram em torno do sujeito masculino e de sua sexualidade.  

 

(24) “O prazer derivado do sexo é crucial na preservação da juventude, pois 

libera adrenalina, endorfina e norepinefrina”, afirma o neuropsicólogo David Weeks.  
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(25) “As relações que envolvem afetividade e uma parceira fixa trazem mais 

benefícios do que o sexo casual, que traz fatores prejudiciais à manutenção da 

juventude, como ansiedade e insegurança” diz Weeks.  

(26) A sexóloga Carla Cecarello, de São Paulo, completa: “Nas relações de 

longa data, o segredo é caprichar nas preliminares e nas carícias depois do orgasmo 

para melhorar a qualidade da transa”.    

(27)“Dependendo da posição, você trabalha os músculos do corpo todo, 

principalmente abdominais,  quadríceps e adutores de coxa. Sem falar no coração”, 

afirma a terapeuta sexual Franciele Minotto, de São Paulo.  

 

Os já clássicos usos das aspas, como diz Maingueneau (2001) é um sinal a ser 

interpretado como algo que, além de evidenciar o escorregamento de um sentido para 

outro, demarca na materialidade a inscrição histórica do interdiscurso, como um dizer 

outro vindo de um plano diferente da enunciação, e que na verdade, a ela se integra. 

Sem romper com a ordem da sintaxe, as formulações acima indicam que os 

enunciadores da matéria buscam legitimar a posição discursiva da revista sobre o que é 

ser homem, a partir de dizeres autorizados e virtualmente disponíveis no arquivo 

histórico sobre o masculino. Essa transferência enunciativa faz cruzar o discurso da e na 

revista com discursos outros, a partir de operadores discursivos, como os verbos afirma, 

diz e completa que estão perfeitamente integrados à prática discursiva, todos 

modalizadores da terceira pessoa do singular, marcando as vozes de especialistas, 

correspondendo na sintaxe à interdiscursividade com o científico, estratégia própria a 

este acontecimento na mídia.  

Este jogo discursivo é bastante recorrente nas matérias publicadas no período 

de 2008 a 2009 de ambas as revistas. As formulações lingüísticas destacadas acima 

deixam claro o modo como a revista investe em um saber sobre a sexualidade 

masculina, como devendo ser uma verdade a ser apreendida e praticada. Conhecendo 

seu sexo, o homem deve conhecer a si próprio, os limites do seu corpo e as formas de 

potencializar o prazer, artes de si que possibilitam viver mais e melhor: transar é o 

remédio que garante tudo isso. Na perspectiva das materialidades discursivas, interessa 

também compreender como uma prática discursiva organiza modalidades enunciativas, 

assumidas enquanto posições de sujeito detentoras de saberes sobre a afetividade e a 

sexualidade masculina. Trazidas para o plano embreado, da enunciação realizada pelos 
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autores da matéria, o interdiscurso manifesto nas vozes experts garantem: transe mais e 

invista na sua saúde. O que poderia ser melhor do que potencializar a experiência sexual 

e de quebra garantir uma vida mais saudável?  

Procedimentos discursivos de visibilidade e incitação ao sexo, a partir dos 

quais manifesta-se uma noção de sexualidade não mais apenas como experiência de si, e 

sim como uma verdade capturada, questão de saúde, vida e morte. Praticado com 

regularidade e consumido com intensidade, o sexo é a cura para todos os males, o 

truque fundamental para a permanência da masculinidade heterossexual e hegemônica 

num mundo de insegurança e redescrições das velhas identidades de gênero e de 

sexualidade. Como afirma David Weeks, citado na matéria, o prazer derivado do sexo é 

a chave da juventude, e o que se faz entre quatro paredes torna-se um novo segredo, não 

mais o da intimidade, mas o da publicização e de uma vontade de saber sobre o sujeito e 

sua expressão afetiva e sexual. Outra especialista, a brasileira Franciele Minotto, 

igualmente afirma que a performance sexual potencializada e sofisticada é um treino 

completo para todo o corpo e, de repente poderíamos dispensar a academia e ficarmos 

eternamente trancados – mas não fechados – no quarto, trabalhando e aprendendo na 

prática a arte de amar líquida (BAUMAN, 2004), onde cada vez mais o sujeito da 

afetividade é um espelho quebrado que nada reflete ou pouco reluz.  

Ainda sob estas formulações do acontecimento discursivo, inevitável é pensar 

no modo como os dizeres da MH funcionam na perspectiva da regularidade discursiva. 

Nesse sentido, caberia exemplificar que a discursividade das revistas masculinas, 

mesmo por meio de uma de suas regras que é a do tom bem humorado, não ocultam de 

suas escolhas temáticas a retomada de velhos discursos de gênero. Em outras palavras, 

os discursos de afetividade e sexualidade materializados no corpus discursivo, a 

exemplo deste texto da MH, trazem em seus efeitos de sentido as estratégias discursivas 

de reafirmação do modelo hegemônico masculino.  

Nas materialidades midiáticas, este jogo entre as permanência e redescrições da 

subjetividade masculina é feito de forma peculiar, pois que velhos discursos surgem 

numa atualidade histórica onde o masculino hegemônico é constantemente questionado. 

Concordo profundamente com a tese desenvolvida por Oliveira (2004), na qual o autor 

afirma que as mudanças em curso apesar de tornarem visíveis novas práticas e condutas 

masculinas, ainda assim não podem representar o fim da hegemonia simbólica do 

gênero masculino e de seus impactos nos modos de subjetivação.   
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Consideremos que em alguns segmentos dos estratos médios e altos se 

confirma uma mudança em direção ao relaxamento das prescrições 

coercitivas para o gênero masculino, diminuindo-se, assim, o valor e, por 

conseguinte, a taxa de conversibilidade dos comportamentos tipicamente 

masculinos em poder simbólico. Já nos setores populares, as pesquisas vêm 

mostrando que a masculinidade ainda se apresenta como uma série de 

injunções integradoras capazes de fornecer identidade e apoio, provendo 

sentido de inserção social através de um conjunto de comportamentos 

socialmente prescritos e valorizados, além de funcionar também como um 

signo de distinção e poder e de manter uma alta taxa de convenção entre 

honra masculina e poder simbólico instituída e mantida pelo regime de 

gênero (OLIVEIRA, 2004, p.207-208). 

 

Da forma como as práticas discursivas midiáticas interpretam a atualidade do 

contexto da chamada masculinidade hegemônica, ou mais especificamente, a 

heteromasculinidade, esta tensão entre o novo e o mesmo produz um efeito de sentido 

recorrente nos textos das revistas. Em se tratando de um trajeto temático de leitura do 

corpus no qual se cruzam sexo e afetividade, como pontos por meio dos quais o sujeito 

masculino é colocado em discurso, o sujeito masculino em revista é um cara cujas 

prática de si levam em conta a alteridade do universo masculino. Como já vimos em 

outro texto da MH, nas formulações e reformulações (11) a (19), e agora nestas 

formulações de (23) a (27), o homem afetivo e sexual é em alguns momentos um cara 

reflexivo, e tal como apontam as materialidades há um novo aprendizado na elaboração 

subjetiva masculina que leva em conta as transformações culturais e sociais visíveis 

hoje nas relações de gênero. Mas, nos modos de subjetivação masculinos, a 

discursividade é indicativa de que o aprendizado de novos saberes afetivos e sexuais 

deve assegurar, no final das contas, a constituição do sujeito inclinado para os valores 

hegemônicos, para a dominação, a virilidade e a realização sexual, seja com ou sem 

vínculos afetivos.  

Da forma como podem ser descritas e interpretadas, as formulações (25) e (26) 

tematizam o sujeito masculino, inevitavelmente atravessado por este masculino outro 

(OLIVEIRA, 2004), em que a feminilidade e, diria agora, a afetividade, funcionam 

como avessos em discurso. Dentre os efeitos de sentido desta alteridade simbólica da 

masculinidade, de suas permanências e redescrições, a afetividade vagueia ao avesso 

nos modos de subjetivação masculinos, onde apenas de passagem lemos 

 

(28) Sexo (também) é bom para ela  
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Como indicam Joe Mackie e Márcia Di Domenico, responsáveis por esta 

matéria veiculada em junho de 2009 pela MH. Uma rápida leitura tornará visível que 

esta alteridade é mais uma vez colocada em discurso pelo avesso, pois as artes de si 

masculinas, em que o conhecimento do universo feminino é valorizado, busca satisfazer 

o poder simbólico da realização sexual masculina. De um modo geral, esta matéria n.05 

do corpus reproduz como efeitos de sentido, os sintomas de uma cultura do efêmero, 

deste amor líquido e das decepções amorosas. Sentir insegurança afetiva é um risco que 

o sujeito de desejo não deve correr, como diz o próprio Weeks, neuropsicólogo e, 

portanto, alguém habilitado para entender o que se passa em nosso interior. Certamente 

não estamos vendo o retorno dos platônicos, à tradicional, quando muito, talvez uma 

reelaboração inclinada para outros desejos, ou como diria o próprio Bauman (2004), 

outros impulsos, pois na modernidade líquida o impulso é mais veloz que o desejo e não 

causa grandes decepções.  

A pedagogia da revista não é outra senão a de que o homem deve saber que a 

estabilidade afetiva deve ser conquistada não pelo benefício afetivo em si, o negócio é 

outro, e não está à parte da subjetividade. Os efeitos de sentido produzidos nas dobras 

da interpretação mostram a afetividade como ofuscada pelo brilho do sexo, pois uma 

parceria estável traz mais benefícios do que o sexo casual. E as relações afetivas de uma 

só parceira, idéia aliás pouco recorrente nas materialidades do corpus, surgem como 

modos de subjetivação exóticos, que precisam urgentemente de um remake, de um 

upgrade para driblar o inevitável desgaste da vida a dois de longa data. Estes modos de 

subjetivação, desgastados pelo tempo, são os alvos preferidos dos discursos de 

afetividade e sexualidade materializados nas páginas das revistas; mais do que 

quaisquer outros, são as relações de vínculos, grandes amarras, os relacionamentos que 

precisam refazer os planos e potencializar saberes sobre o aprendizado do sexo como 

verdade subjetiva, e remédio contra a decepção amorosa. É o que diz a sexóloga paulista 

Carla Cecarello, completando o que dizem outros especialistas trazidos à cena 

enunciativa, como o próprio David Weeks, sobre os benefícios do sexo para a saúde.  

É às relações de longa data, empoeiradas e necessitadas dos truques da arte de 

viver uma vida líquida, que os discursos de saber estão remetidos. A revista promete 

receitas que, se seguidas, irão promover a melhoria da qualidade da experiência sexual, 

mesmo para os destemidos que encaram os laços e os vínculos afetivos, ou deveria 

dizer, as amarras afetivas. Curiosa também é a forma como a revista controla e 
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disciplina a experiência masculina passando, como diz Giddens (1993) pela resposta ao 

estímulo sexual feminino. Na discursividade da revista, e é isso o que atesta a 

formulação (28), o sexo é bom para ela porque poderá ser proveitoso para ele. Conhecer 

as formas de prazer femininos, nesse aprendizado minucioso do sexo, torna-se mais 

uma das práticas de si masculinas inclinadas para a realização sexual masculina.  

Na atualidade, elaboramos estilos de vida, como diz Lipovetsky (2007, p.04),  

num estado de decepção e ambivalência gerados pelo entusiasmo da liberação, pois 

segundo ele “ninguém mais deseja ardentemente a emancipação dos indivíduos, uma 

vez que tal conquista já é um bem adquirido, um terreno conquistado”. A sacada é 

pertinente se a confrontarmos com a interpretação dada pela revista a este estado de 

coisas, pois este discurso da liberdade sexual é, como disse Foucault (1988), efeito de 

um biopoder, e mesmo “no âmbito das sociedades em que a vida sexual é livre, a 

sensação habitual de frustrações e descontentamentos constitui o quinhão de cada 

pessoa” (LIPOVETSKY, 2007, p.23). Nesse acontecimento discursivo, a decepção 

afetiva é mais um dos sintomas de nossa cultura que demandam efeitos de verdade 

discursivos em torno da subjetividade. Observando as formulações (23), (25) e (26) 

encontramos a afetividade como um avesso da sexualidade, a experiência afetiva é 

ofuscada pelas práticas sexuais. Nas materialidades, a decepção afetiva é mais um 

destes males suportáveis na atualidade das relações intersubjetivas, algo que o sexo 

remédio pode curar. Outro efeito de sentido, atrelado a este, é que vivemos uma época 

onde vigora um imperativo discurso do desempenho sexual ideal. Faça mais sexo, tenha 

mais saúde e viva mais e melhor.  

Na perspectiva da mídia masculina a subjetividade se constitui a partir de 

saberes afetivos sexuais culturalmente legitimados e suscitados. Nesse sentido, as vozes 

dos experts, importantes modalidades enunciativas nos textos do corpus, são suscitadas 

como forma de garantir alguma certeza num mundo de incertezas, ou no dizer de 

Lipovetsky (2007), numa atualidade que é uma espiral de frustrações.  

Tais práticas discursivas e seus saberes são formas enunciadas do visível em 

nossa cultura moderna líquida, numa espécie de pedagogização, mediada ou semi-

mediada (THOMPSON, 1998). Contudo, o tipo de canal ou forma de interação importa 

menos do que a possibilidade de aprendizado destes saberes e técnicas de si da vida 

contemporânea “oferecida pelos especialistas nas artes da vida” (BAUMAN, 2007, p.8). 

Tal é este efeito de sentido, que o aprendizado técnico do sexo, suas performances e 
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benefícios, surgem como a grande peripécia de um dispositivo de afetividade-

sexualidade. Nele, o sujeito de desejo aparece como sendo uma das figuras de 

subjetividade mais emblemáticas de nossos dias. E, ainda sob considerações de que 

transar é o remédio, a cura para as ambivalências da modernidade, temos ai uma trama 

interdiscursiva bastante regular nas revistas UM e MH. Os interdiscursos materializados 

neste texto da MH, nestas referências a discursos científicos associados à sexualidade ao 

corpo, a saúde e às relações de gênero, são bastante expressivos do lugar das revistas 

nesta vontade de saber própria a este mecanismo afetivo-sexual.  

Materializados estes discursos de saber nas páginas da revista, e esta é uma 

outra regularidade discursiva presente nas duas publicações, este acontecimento 

discursivo liga-se, em nossa cultura, a um certo código moral. Nele, uma substância 

ética masculina torna-se possível, problematizável, e de forma diferente dos gregos e 

romanos, que experimentaram uma arte erótica (FOUCAULT, 1984, 1985).  

Esse tema da genealogia da ética ocidental, no domínio da sexualidade, é 

discutido por Foucault (1995b), ao rever o seu projeto de uma história da sexualidade. 

Em O uso dos prazeres (FOUCAULT, 1984) e O cuidado de si (FOUCAULT, 1985), 

vemos o pensador francês recuar no tempo e mostrar semelhanças e deslocamentos da 

experiência sexual moderna em relação aos primeiros séculos da era cristã e, mais 

ainda, em relação ao período clássico greco-romano.  É em relação a esta genealogia da 

ética e a uma arqueologia dos discursos da mídia, que estou situando uma 

problematização do masculino num dispositivo de afetividade-sexualidade, 

arqueogenealogia que nos diferencia de uma ars erotica, que nos possibilita 

problematizar nos discursos uma estética de si diferente, mas igualmente elaborada. 

Esta estética afetiva sexual contemporânea, tal como se manifesta no fio discursivo nas 

duas revistas, é uma agonística da subjetividade masculina, entendendo subjetividade 

como uma experiência, “a correlação, numa dada cultura, entre campos de saber, tipos 

de normatividade e formas de subjetividade” (FOUCAULT, 1984, p.10). 

Da forma como são tematizados nos textos das revistas, os modos de 

subjetivação masculinos estabelecem relações com o corpo, a sexualidade e com o 

próprio universo masculino em muitos pontos distintas das elaborações éticas e dos 

códigos morais valorizados pelos antigos. Relendo as contribuições foucaultianas sobre 

a sexualidade, Giddens (1993) observa essa relação entre nós, que vivemos a cultura 

contemporânea, e os gregos. Para ele, há uma diferença entre nós, herdeiros da 
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tecnologia da confissão da carne e de uma ciência do sexual, e os antigos, em seus 

modos de valorizar um cuidado de si, numa relação consigo mesmo.  

 

Os gregos estavam preocupados em promover “o cuidado do eu”, mas de 

uma maneira “diametralmente oposta” ao desenvolvimento do eu na ordem 

social moderna, que, em seu aspecto mais extremo, ele às vezes rotula de “o 

culto californiano do eu”. Entre estes dois, mais uma vez, estava a influência 

da cristandade. No mundo antigo, pelo menos entre a classe superior, o 

cuidado do eu estava integrado a uma ética da existência cultivada, estética. 

Para os gregos, segundo Foucault, a alimentação e a dieta eram mais 

importantes que o sexo. A cristandade substituiu a visão clássica pela idéia de 

um eu que tem de ser renunciado: o eu é algo a ser decifrado e sua verdade 

identificada (GIDDENS, 1993, p.31-32) 

 

Contudo, arisco dizer que na atualidade a questão continua a ser as elaborações 

de si em relação aos jogos de verdade. Conforme coloca Foucault (1995b), essa 

diferença não está propriamente nas problematizações morais, pois entre nós e os 

antigos, sempre houve reflexões sobre a questão do prazer, da relação com as mulheres 

e com os rapazes. O que nos diferencia dos gregos e dos romanos dos primeiros séculos 

da cristandade é a relação ética que estabelecemos com estas problematizações e com os 

códigos culturais a elas ligados. Em outros termos, aquilo que nos particulariza em 

relação aos antigos é o modo como vivemos estas problematizações em nossa época, em 

nossos modos de subjetivação.  

Os antigos não viviam esta centralidade da sexualidade, pois como lembra o 

pensador francês, o sexo em si não constituía uma preocupação central nos modos de 

vida antigos, como o era, por exemplo, a questão da alimentação e da dieta.  

 

Acho que é realmente muito interessante ver o movimento, o lentíssimo 

movimento, no sentido de privilegiar a alimentação, que era superestimada na 

Grécia, até o interesse no sexo. No início da era Cristã, a alimentação era 

muito mais importante do que o sexo. Por exemplo, nas regras para os 

monges, o problema era alimento, alimento, alimento. Então você pode ver 

uma lenta mudança, durante a Idade Média, quando eles estavam em 

equilíbrio... e depois, no séc. XVII, foi o sexo que prevaleceu (FOUCAULT, 

1995b, p.253-254).  

 

Esta centralidade da sexualidade numa cultura como a nossa possui uma 

historicidade, e com ela, uma série de transformações e deslocamentos em relação aos 

antigos, e desde o gregos, os moralistas e os médicos do séc. IV a.C, passando pelo 

Império Romano e toda uma cultura de si, até chegar à tradição cristã. E, nessa 

historicidade, o que mudou não foram os códigos e restrições morais, e sim a forma 

como estas substâncias éticas entram ou fazem parte de nossas práticas de si.  
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Entre outras coisas, o que diferencia a ética clássica dos nossos modos de vida 

na modernidade é a questão da normalização da população. Entre os antigos, a ética, 

pensada a partir de um conjunto de técnicas e práticas de si, tinha como objetivo, como 

finalidade, uma estética de si, uma escolha de viver de forma bela, como saber recolhido 

como experiência: “não era uma questão de fornecer um modelo de comportamento 

para todos” (FOUCAULT, 1995b, p.254). Nossa substância ética, traçando um diálogo 

com os autores que discutem nossa atualidade, é costumeiramente definida por modos 

de subjetivação cada vez mais coadunados numa cultura do efêmero, das incertezas e de 

uma profunda ambigüidade. Já nos modos de vida greco-romanos existiam as técnicas 

de si valorizadas e vividas como experiências, e o problema não era, como é perceptível 

pelas práticas discursivas em análise, as regras de autoridade, os discursos de saber e as 

tecnologias de biopoder, de controle da vida e da população, inerentes aos modos de 

subjetivação afetivos sexuais nessa “liberação” nem tão liberta assim.  

A revista Universo Masculino, em sua edição 52, publica uma matéria, cuja 

discursividade aponta um efeito de sentido central: a constituição da 

heterossexualidade masculina como verdade subjetiva. Este efeito de sentido é 

recorrente nos textos das revistas e pode ser exemplificado em:   

 

(29) Mulher de amigo meu pra mim é homem. Verdade? 

 

Esta formulação é acompanhada de uma série de interdiscursividades que 

fazem associar, na demarcação da heteronormativização, discursos sobre a sexualidade, 

a afetividade, o consumo e fragmentos do próprio discurso religioso. No capítulo 

anterior, já houve menção a esta matéria, cujo título é já um clássico enunciado que 

inscreve o sentido da mulher como uma tentação perigosa. Esse texto traz ainda como 

subtítulo outra formulação.   

 

(30) O mundo masculino é competitivo e a mulher faz parte dos troféus do 

campeão. Sexo, poder, dinheiro. O mais “santo” dos homens pode ceder à tentação ou 

só ficar na imaginação. É pecado?  

 

Essas formulações selecionadas jogam com a própria interpretação dada pela 

revista à questão do pecado e da tentação, e não é à toa que o lexema “santo” é grafado 
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entre as aspas. E naquilo que está inscrito no fio discursivo, há semelhanças entre a 

prática discursiva midiática e discurso religioso, mas as memórias do dizer religioso 

escorregam e derivam para novos sentidos na mídia. No final, é o efeito de incitação à 

vivência sexual que desloca os sentidos, e ceder à tentação, cobiçar a mulher do 

próximo não parece ser tão pecado assim, daí o uso proposital das aspas pelo sujeito 

enunciador, fazendo deslizar a idéia de homem santo.   

Não cobiçar a mulher do próximo deixou de ser um mandamento e desloca-se, 

para um sentido outro, cuja sintaxe possibilita uma certa lógica, que associa a mulher do 

próximo a imagem do outro mais distante do masculino hegemônico: ele mesmo. 

Discursivamente, uma certa memória de dizeres é retomada e associa a figura da mulher 

do amigo, proibida, à imagem do homem, alusão cujo efeito de sentido é a própria 

proibição da homossexualidade. A idéia de tentação perigosa, enunciada de forma sutil 

inscreve na materialidade a própria idéia da proibição da masculinidade homoerótica, a 

partir da retomada de um velho ditado, sob a idéia de que se relacionar com mulher de 

amigo seria tão proibido quanto se relacionar com outro homem.  

Bastante arraigada em nossa atualidade, em nossa sociedade ainda 

heteronormatizada, esse jogo discursivo vai novamente deslizar para outros sentidos, 

outras interpretações. O que aparece como fundo lógico, a semelhança da mulher do 

próximo, como parceira afetiva sexual, com a própria idéia de relação homoerótica, é 

alguma coisa que faz sentido a partir das relações de saber, poder e ética tal como 

ocorrerem ainda em nossa época.  Tanto nos posicionamentos materializados quanto 

nos efeitos de sentido produzidos, há a reafirmação do padrão heterossexual masculino, 

que faz esta lógica deslizar, e como vimos: amigos, amigos e sexo faz parte da amizade. 

No já citado caso verdade, referente à matéria n.06 do corpus, o que há é justamente o 

rompimento com a idéia de não cobiçar a mulher do amigo; na troca de casais, eles 

trocam as parceiras e não a amizade, elas são trocadas em nome da amizade, vivência 

interacional masculina, prática de si hegemônica.  

Essa reafirmação do padrão heterossexual das condutas afetivas-sexuais 

masculinas, inscrita nos textos das revistas é parte de uma tecnologia mais ampla de 

nossa cultura, cuja finalidade ainda é um disciplinamento da sexualidade em sua forma 

padrão, generalizada e tida como referência para os sujeitos.  

 

A heterossexualidade é concebida como “natural” e também como universal 

e normal. Aparentemente supõe-se que todos os sujeitos tenham uma 
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inclinação inata para eleger como objeto de seu desejo, como parceiro de 

seus afetos e de seus jogos sexuais alguém do sexo oposto. 

Conseqüentemente, as outras formas de sexualidade são constituídas como 

antinaturais, peculiares e anormais. É curioso observar, no entanto, o quanto 

essa inclinação, tida como inata e natural, é alvo da mais meticulosa, 

continuada e intensa vigilância, bem como do mais diligente investimento 

(LOURO, 2007, p.17). 

 

Sabemos o quanto parte de nossa cultura valoriza a constituição de si 

masculina como algo profundamente arraigado na realização sexual. Afinal, o universo 

masculino, como a aponta o enunciado (30), é uma competição, muitas vezes entre 

amigos, cujo troféu é a mulher do próximo. E homem que é homem, não vai resistir à 

tentação, a culpa é delas, por tentar o amigo próximo.  

 

(31) Traduzindo: mulher é mulher, seja do melhor amigo ou do pior 

adversário.   

 

É neste sentido que as revistas masculinas materializam certos jogos de 

verdade contemporâneos, pois as práticas discursivas da mídia interpretam ao seu modo 

um código cultural, de valores morais e pessoais visíveis em nossas práticas. Aliás, 

visíveis também porque colocadas em discurso. E neste trajeto temático e semântico a 

sexualidade e a afetividade são dispositivos históricos, correlatos ainda de uma série de 

práticas, discursivas ou não, que insistem em normativizar as condutas, estabelecer um 

jogo entre o normal e o patológico, coisa de uma scientia sexualis, que apenas a nossa 

cultura ocidental moderna celebra (FOUCAULT, 1988).  

Welzer-Lang (2004) fala de um enquadramento heterossexuado da nossa 

cultura, dimensão a partir da qual podemos pensar os modos de subjetivação masculinos 

tematizados nas revistas. Seguindo seu ponto de vista, teríamos,  

 

Os que seriam normais, sobre os quais nem é necessário enunciar qual é a cor 

dos seus amores, de tal modo a heterossexualidade parece triunfante em 

nossa época; e os outros, que assumem a sua homossexualidade e procuram 

compreender por que são considerados diferentes dos primeiros (WELZER-

LANG, 2004, p.110).  

 

Insistindo neste ponto, basta lembrar que a discursividade tanto da Universo 

Masculino, quanto da Men‟s Health, silencia quase por completo os modos de vida 

masculinos homoafetivos. Razão pela qual estou buscando justificar este acontecimento 

discursivo sobre o masculino, nestas duas publicações, como parte de um dispositivo 
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cultural moderno (FOUCAULT, 1988) que organiza saberes, sentidos e posições sujeito 

sobre a masculinidade heteroafetiva ou heterossexual. Autores como Weeks (2007) 

procuram explorar a história da sexualidade foucaultiana como sendo, em grande 

medida, a história dos nossos discursos modernos sobre a sexualidade.  

 

O estudo de Foucault sobre o dispositivo sexual está intimamente relacionado 

com a análise que ele faz do desenvolvimento daquilo que ele vê como a 

“sociedade disciplinar, que é característica das formas modernas de regulação 

social [...] Ele argumenta aqui que, no período moderno, deveríamos ver o 

poder não como uma força negativa que atua com base na proibição (“não 

deverás”), mas como uma força positiva preocupada com a administração e o 

cultivo da vida (“você deve fazer isto ou aquilo”). Trata-se do que ele 

denomina “bio-poder”; e a sexualidade tem aqui um papel crucial. Pois o 

sexo é o pivô ao redor do qual toda a tecnologia da vida se desenvolve: o 

sexo é um meio de acesso tanto à vida do corpo quanto à vida da espécie; isto 

é, ele oferece um meio de regulação tanto dos corpos individuais quanto do 

comportamento da população (WEEKS, 2007, p.51).  

 

Os saberes sobre as vivências masculinas colocados em discurso pela revista 

deslocam a memória de dizeres outros e buscam reafirmar o jogo entre o normal e o 

anormal, produzindo ou fazendo circular verdades masculinas. Uma das práticas 

discursivas desta ciência do sexual, materializadas neste texto da UM, que nos 

diferencia de uma arte erótica e nos propõe um código moral que estabelece condutas 

padrões é a recorrência aos hormônios como a testosterona e a própria conduta por 

instinto, bem típicas do dispositivo sexual e seus jogos de verdade, em que uma das 

interdiscursividades mais visíveis é a recorrência a discursos científicos.  

Estes discursos científicos, interpretados pela revista, funcionam na 

discursividade como explicações para esta tendência que experimentamos de cair na 

tentação sempre que somos tentados a isso. Vivemos tentados, e sem nenhuma culpa ou 

sentido de estar pecando, pois nossa elaboração ética, ou melhor, nossas práticas 

afetivas e sexuais, como mostram as revistas masculinas, valorizam a realização e não 

apenas o ficar na imaginação. Responsável por esse cair na tentação, sem nenhuma 

culpa, tem-se ainda, na interpretação materializada neste texto da UM, a questão da 

lealdade entre os sujeitos masculinos, que trocam as parceiras e não o sentimento de 

amizade masculina. Mesmo aqui, a alteridade feminina produz sentidos, pois em certas 

materialidades discursivas analisadas, entre o homem e a mulher a amizade já não era 

valorizada, pelo menos não no sentido do vínculo afetivo em si. Nesta diferença, a 

amizade vai apontar duas elaborações estéticas distintas, mas que caminho no mesmo 

sentido: a reafirmação da realização sexual masculina.  
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4.2 Práticas afetivas e sexuais  

 

Gostaria de finalizar esta escrita de análise do discurso reforçando que são das 

práticas afetivas sexuais masculinas que falam as matérias das revistas masculinas. 

Estou correndo o risco, aliás, novamente necessário, de estar parecendo muito óbvio, 

pois inúmeras vez durante o percurso analítico já disse que os efeitos de sentido 

produzidos pelas práticas discursivas da UM e da MH buscam ligar à idéia de sujeito 

masculino certos saberes a práticas afetivas sexuais, tidas como valorizadas em nossa 

atualidade, por meio dos quais o sujeito masculino se constitui. É este jogo discursivo 

que se instaura no espaço transitivo entre o visível na cultura e nas práticas sociais ou 

subjetivas e o enunciável na mídia.  

Nos textos das revistas, há saberes e há também práticas de si masculinas sendo 

colocadas em discurso. E o inevitável para o olhar do arqueogenealogista, como dizia 

Araújo (2007) numa de nossas epígrafes, é que tanto as práticas discursivas de saber 

quanto aquilo que é visível na história, enquanto modos de subjetivação, é levado em 

consideração pelo analista, pois tudo isso faz parte dos jogos de verdade que se busca 

desconstruir enquanto discursos na mídia. Nesse sentido, não é demais lembrar que são 

as práticas não discursivas, ou mais notadamente, as visibilidades subjetivas masculinas, 

aquilo que está sendo colocado em discurso nesta mídia específica.  

Parafraseando Foucault (1995a) numa passagem clássica na qual ele expõe seu 

objetivo durante vinte anos de pesquisa, eu diria que também busco produzir uma 

compreensão de como os textos das revistas constituem subjetividade, no modo como 

produzem sentidos sobre o sujeito masculino. Dessa forma, traçar uma 

arqueogenealogia do masculino é, para o analista do discurso, problematizar nas 

materialidades discursivas um complexo saber, poder e ética, entre o que é visível em 

nossa atualidade e o que é enunciável na mídia como verdades subjetivas.  

Assim, é como base na leitura, descrição e interpretação do corpus discursivo 

que faço ouvir novamente a perspectiva foucaultiana, para dizer que nesta tematização 

do masculino, a constituição de si afetiva sexual é colocada em discurso como algo 

colonizado pelos saberes e pelas as formas de normatização descritas ao longo do nosso 

percurso analítico da discursividade das revistas. É com base nestes textos e seus efeitos 

de sentido, todavia, que me sinto inclinado agora a discutir uma certa estética de si 

contemporânea, como uma experiência de si, uma arte de si em que os sujeitos se 
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constituem atravessados por tipos de saber e jogos de verdade muito sofisticados, e 

pensado um dispositivo de afetividade-sexualidade, poderíamos estar pensando em 

modos de subjetivação característicos de nossa atualidade.  

A discursividade tanto da Universo Masculino quanto da Men‟s Health, são 

alusivas de que nossa cultura possui uma centralidade discursiva em torno da 

sexualidade. E, ao menos que eu incorresse no erro de achar que os textos das revistas 

não são práticas sociais, eu não poderia negar a reflexão em torno das artes e cuidado de 

si masculinos como algo profundamente inserido neste seqüestro do sexo, sendo este 

um dos domínios subjetivos mais elaborados de nossa época. Pensando as prática 

midiáticas, podemos refletir como fabulamos tanto em relação a nossa sexualidade, ao 

ponto de fabricarmos prescrições e receitas para dizê-la, especificá-la e potencializar 

suas formas. E se são de interpretações que estamos falando, é preciso não incorrer em 

outro absurdo, e compreender que os discursos de afetividade e sexualidade que 

circulam nas revistas masculinas, são discursos valorizados em muitas práticas 

discursivas e não discursivas da contemporaneidade.  

É no domínio da heterossexualidade, como vimos, que as revistas se inserem 

nessa pedagogia minuciosa do sexo, que pede tanto à subjetividade masculina, que faz 

gritar certas palavras e silenciar outras performances, pois tanto os dizeres quanto os 

efeitos de sentido podem vir a ser outros. E toda esta discursividade é específica, como 

são específicas todas as práticas relativas à subjetividade em uma dada época, e desta 

forma, a revista coloca em discurso práticas afetivas sexuais masculinas que são 

elaborações de si, certamente atravessadas por uma moral dominante da 

heteronormatividade, mas que são práticas ou modos de subjetivação que fazem sentido 

entre nós, são historicamente próprios da nossa época.  

Na análise do trajeto temático é exatamente este o efeito de sentido produzido 

nas e pelas materialidades discursivas. Os discursos materializados nas duas revistas, 

como as formulações e reformulações evidenciam, buscam associar saberes às práticas 

de subjetivação do homem contemporâneo. Como fazem parte de uma mesma formação 

discursiva, no domínio da heteropadronização das condutas, estes saberes e práticas 

constituiriam, nesse trajeto temático, uma idéia de subjetividade masculina que reafirma 

os padrões hegemônicos, apesar destes saberes e suas próprias práticas de si surgirem na 

discursividade como sendo atravessadas pelas transformações culturais, sociais e 

intersubjetivas em curso em nossa atualidade.  
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Aquilo que este acontecimento discursivo põe em posição referencial, portanto, 

e isso é muito fácil de ver, são os modos de subjetivação masculinos heterossexuais. 

Acresce a esta observação o fato de que a dinâmica subjetividade, linguagem e história, 

fundamental para a constituição do campo teórico da AD, ficou visível no 

estabelecimento destas práticas discursivas das revistas UM e MH como sendo 

discursos de saber acerca do masculino neste mesmo domínio hetero.  

O estabelecimento deste jogo entre os saberes e as práticas de si masculinas, 

neste acontecimento discursivo, como sendo o ponto central da discursividade das 

revistas analisadas, foi fundamental para elucidar as questões da pesquisa. A análise do 

tema da subjetividade masculina e o modo como este trajeto temático produz sentidos 

sobre os modos de subjetivação afetivos-sexuais masculinos, pode se exemplificar 

também pela formulação a seguir, que apareceu na edição 47 da Universo Masculino, 

numa matéria já citada no primeiro capítulo.   

 

(32) Aprenda,  exercite e seja um craque na cama.   

 

Partindo sempre das materialidades midiáticas que compõem o corpus, a idéia 

de homem contemporâneo, no domínio da sexualidade e da afetividade, é a de um 

sujeito cujas práticas de si são elaborações destes saberes que a revista torna visível. 

Seja em que sentido for, os modos de subjetivação masculinos só podem ser 

problematizados hoje em relação a toda esta dinâmica da centralidade do sexo, pois isso 

é uma historicidade que diz respeito ao sujeito contemporâneo (FOUCAULT, 1988). 

Nestes jogos de verdade próprios a nossa época, a questão passa a ser o modo como as 

revistas fazem circular efeitos de sentido para definir, na inclinação para a realização 

sexual, uma das verdades sobre a constituição de si masculina. Como materializa o 

enunciado (32), o truque é verter os saberes em técnicas de si, pois os modos de 

subjetivação valorizados são justamente os que vergam estes saberes.  

Este sujeito masculino, tal como enuncia este tipo de mídia, e muitos outros se 

fosse o caso confrontar, aparece em todo seu esplendor numa também já citada matéria 

da UM, com o título Como se fosse a primeira vez, cuja materialidade já aponta para a 

própria escolha temática da revista, onde há um desdobramento do discurso romântico. 

Outra formulação deste texto merece uma atenção especial, pois possibilita uma série de 

outras retomadas em relação aos discursos de afetividade e sexualidade.  
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(33) Ter novidade é bom e todo mundo gosta.  

 

Este enunciado, em sua historicidade própria a este acontecimento discursivo, 

inscreve-se numa das dinâmicas sociais mais valorizadas em nossa época, a partir da 

qual práticas discursivas como estas podem fazer vozear um imperativo discurso da 

novidade, da conquista afetiva e sexual. Vale lembrar que é esta historicidade e este 

imperativo discurso do novo aquilo que ao mesmo tempo possibilita um enunciado 

como o (33) e ao mesmo tempo constitui-se de possibilidade para que determinados 

efeitos de sentido sejam produzidos, e não outros.  Portanto, mais uma vez, a 

tematização da subjetividade masculina está tanto na historicidade como na ordem 

lingüística daquilo que é dito nas revistas.  

Em seu ensaio A sociedade da decepção, Lipovetsky (2007) comenta que é na 

esfera da vida privada que a espiral de frustrações, ao qual se tornou a modernidade 

líquida, faz mais sentido. Em nossos modos de subjetivação, a vida sentimental teria 

encontrado um de seus sinônimos mais presentes, a decepção. Conforme indica 

Lipovetsky (2007), as maiores desilusões e frustrações que sentimos são afetivas, mais 

ainda do que as políticas ou consumistas. Contudo, reafirmar o profundo elo existente 

entre o amor e a decepção não é, como o autor faz questão de lembrar, nenhuma 

profecia ou novidade. O dado novo consiste em aprender que hoje nos constituímos 

numa multiplicidade e velocidade de experiências amorosas durante nossas vidas, algo 

que implica constatarmos que “nossas decepções não serão mais ou menos intensas do 

que antes, mas sem dúvida se tornaram mais freqüentes” (LIPOVETSKY, 2007, p.18). 

Isso possibilita descrever a posição assumida pela revista diante destas questões, tal 

como aparecem neste trajeto temático e semântico.  

Nestes rabiscos traçados sobre os modos de vida contemporâneos, o filósofo 

francês não deixa de acreditar no amor. O que é próprio de nossa atualidade não é a falta 

de amor, mas a existência ou valorização de uma arte diferente de amar, digamos, típica 

do modo de vida moderno líquido (BAUMAN, 2004, 2005, 2007). Para Lipovetsky 

(2007), o amor não está ausente do nosso cotidiano, mas está sendo constantemente 

exaltado com novos tons em canções, filmes, em programas de televisão e em revistas. 

Nessa reviravolta da afetividade, o que esta sendo valorizado e tematizado pelos 

discursos de nossa cultura seriam as formas que esta afetividade vem tomando.  
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Em vez de ser um arcaísmo, algo tipicamente fora de moda, a glorificação do 

amor condiz perfeitamente com a cultura da autonomia individual, que rejeita 

as imposições prescritivas de natureza coletiva que restrinjam o direito à 

busca da felicidade pessoal. Com a dinâmica da individualização, cada um 

quer ser reconhecido, valorizado, preferido pelos demais, desejável para si 

mesmo e não confundido com um ser anônimo e “substituível”. Se 

concedemos grande apreço ao amor, é porque, entre outras coisas, esse 

sentimento corresponde às aspirações narcisistas dos indivíduos, indo ao 

encontro da valorização de si como pessoa única e diferenciada 

(LIPOVETSKY, 2007, p.19).  

 

Na perspectiva de leitura que faço da vida afetiva tomando novas 

configurações, toda esta demanda de ser o mais preferido e desejado pelos demais é 

uma das muitas tecnologias de si próprias de uma cultura normalizante como a nossa, 

centrada na verdade, na sexualidade. Aquilo que o filósofo francês não quis ver, é que 

este sentido de individuação, uma constituição de si liberta de todo espaço de fora, é de 

uma forma ou de outra, uma ambivalência e uma impossibilidade de nossa época. 

Sabemos que a cultura moderna é ambígua, a exemplo da busca de identidade em 

tempos de crise identitária (BAUMAN, 2005), onde os valores da tradição estão (?) 

sendo redefinidos. São muitos os retratos das verdades epocais de nossa atualidade 

feitos por autores do campo da sociologia, antropologia, história ou estudos culturais, 

muitos dos quais citados neste trabalho.  

É este efeito de sentido, o de estarmos vivendo modos de subjetivação 

colonizados por uma cultura da experimentação, do novo e das transformações, o que é 

próprio a um dispositivo afetivo-sexual, algo que nos diferencia de uma ars erotica, 

cuja constituição da subjetividade, no caso dos antigos, estava recolhida na experiência 

e não era uma dobra das relações de saber e poder, espaços de fora, como ocorre na 

modernidade. Ainda assim, a decepção faz morada ou parada obrigatória em nossos 

relacionamentos afetivos sexuais, num “momento em que a cristalização perdeu seu 

efeito, dissipando as qualidades e os atrativos que a outra pessoa possuía” 

(LIPOVETSKY, 2007, p.19). E neste estado de coisas, a observação dos fenômenos 

sociais, para alguns, e para nós a visibilidade das práticas afetivas e sexuais masculinas 

são problematizadas, a partir do modo como são colocadas em discurso, e revela que 

esta insegurança é um traço contemporâneo que deve ser apreendido e reelaborado 

numa estética masculina contemporânea. Nesse sentido, a discursividade das revistas 

vai no sentido de que a decepção amorosa pode se beneficiar deste imperativo da 

novidade, as amarras afetivas são trocadas pela velocidade nas relações.  
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Acompanhando a discursividade nos textos da UM e da MH, o trajeto temático 

indica que há uma potencialização da afetividade mais do que uma dimensão de 

decepção, pois o homem contemporâneo deve saber acompanhar a velocidade e os 

truques da arte da vida líquida, dos reinícios sucessivos (BAUMAN, 2007), inclusive ou 

sobretudo, no domínio afetivo sexual. Um das conseqüências da modernidade, e própria 

de nossa cultura ocidental, é que os nossos modos de vida tornam não problemática a 

desilusão afetiva em nome de outras reelaborações, como a subjetivação pelo consumo, 

que nos leva a perceber por bem ou por mal que “a vida sexual tomara a feição de um 

domínio inspirado nos hábitos do consumo” (LIPOVETSKY, 2007, p.20).   

O resistente homo afetivus que ladeia as idéias deste teórico das decepções 

contemporâneas tem sua presença ameaçada, ofuscada por outra, que nas revistas 

aparece como colonizadora de nossas artes de fazer, pegando-as sorrateiramente, só que 

sem o sentimento de culpa ou desilusão. Trata-se da posição de homo sexualis, retratado 

por Bauman (2004), como sendo uma das figuras subjetivas mais valorizadas em nossas 

práticas, que parece vergar quase por completo a velha afetividade, como o roteiro 

intersubjetivo, em nome de um impulso muito mais forte e eficaz do que o desejo. 

Relacionar-se, para o sociólogo polonês, é mais uma das ambigüidades do dia-a-dia no 

mundo moderno, em certos momentos, uma armadilha.  

A própria palavra relacionamento, sugere Bauman (2004), já faz alusão a um 

modo de vida virtual estabelecido por conexões que podem ser interrompidas, 

reiniciadas ou deletadas, antes mesmo que possam ser detestadas. A sacada do 

momento, e os guias perfeitos dos especialistas das revistas garantem, é aprender a 

desligar-se das redes intersubjetivas, sem dor ou culpa, afinal, “estar em movimento, 

antes um privilégio e uma conquista, torna-se uma necessidade (BAUMA, 2004, p.13). 

Desta forma, nossa cultura afetiva-sexual, como indicam os discursos da mídia em 

questão, veicula este imperativo, o da novidade. Viver a cada dia uma experiência, 

como se fosse a primeira vez, e também a única, já que o vínculo afetivo é uma 

armadilha quem nem todo mundo está disposto a cair; e, por outro lado, a realização da 

sexualidade é sempre um convite para todo e qualquer destinatário, a cura de todo mal.  

E, como diria Lipovetsky (2007, p.22), mesmo confiante no amor, atualmente – e a 

mídia vai mostrar isso de um ângulo pouco distinto – não caminhamos de experiência 

sexual em experiência sexual, o caminho percorrido vai de experiência amorosa em 
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experiência amorosa: e “essa reviravolta no terreno afetivo está em conformidade com a 

lógica da novidade que nunca se exaure, enquanto algo inerente ao hiperconsumismo”.  

Em Giddens (1993), já situamos que uma das conseqüências da transformação 

da intimidade na modernidade é o estabelecimento de um estado de igualdades nas 

relações de gênero e de sexualidade, um relacionamento puro, onde os benefícios – e 

também as ironias – da liberação das performances da sexualidade são visíveis tanto 

para os homens quanto para as mulheres. Trata-se, neste momento, de reafirmar o modo 

como o acontecimento discursivo sempre instaura uma interpretação, que é uma fissura 

no real lógico, uma lacuna na história (VEYNE, 2008), o que torna a construção 

discursiva disto que é real, visível, um objeto de estudos para o analista do discurso. 

Nesse sentido, repercuto sobre as práticas discursivas da mídia enquanto estruturas e 

acontecimentos situados no tempo e no espaço, como linguagem que encaixa e 

desestabiliza de uma só vez, e não de uma vez por todas, o mundo no qual vivemos,  

onde Eros e Tanatos, representam diferentemente ou quase, as figuras discursivas do 

homo afetivus e do homo sexualis.  

No jogo da formulação (34) e de suas reformulações (35) e (36), torna-se 

possível a descrição/interpretação da discursividade a partir dos seus constituintes 

imediatos. Partiremos, então, da análise do sujeito e do complemento dos enunciados, 

evidenciando uma articulação entre a sintaxe e a produção dos efeitos de sentido na 

história, neste trajeto temático da subjetividade masculina.  

 

(34) Todo mundo gosta  

(35) Todo mundo: quem? 

(36) Gosta: de que, de que modos ou sob quais condições?    

 

A sintaxe do português possibilita a partir da estrutura enunciativa (34) 

reconhecer a marcação no sintagma nominal Todo mundo, uma posição de sujeito 

definida de forma gramatical, produzindo sentidos. Contudo, o nível dos enunciados 

discursivos, na perspectiva discursiva aqui adotada, assinala que o discurso não está 

apenas no nível gramatical, na lógica ou nos atos de fala. É deste modo que os aspectos 

lingüísticos e formais, na arqueologia discursiva (FOUCAULT, 2007b), apesar de 

serem pontos de partida na compreensão ou interpretação, não dão conta do 

funcionamento discursivo. A partir da reflexão de quem seja todo mundo neste texto da 
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UM, é preciso avançar a análise interna e confrontá-la na historicidade (ROBIN, 1977; 

FOUCAULT, 2007b; PÊCHEUX, 2008; ORLANDI, 1996).  

Nos termos semânticos e discursivos, alguma coisa para além do lingüístico 

pelo lingüístico, é possível perceber, ainda mesmo sobre a marcação de um adjunto do 

tipo Todo, que a idéia de indefinição pronominal vai deixar de ser apenas gramatical 

para se tornar discursiva, e produzir sentidos na história. A atribuição lexical desta 

indefinição no texto da revista UM poderia levar em conta a suposição de que tanto 

homens e mulheres, pois ter novidade é bom e todo mundo gosta, se constituem sujeitos 

do mesmo modo neste impulso do novo no jogo da sedução e da conquista.  

Contudo, o texto busca enfatizar, e nisso a revista vai operar um corte que é 

uma interpretação histórica (VEYNE, 2008), que não é todo mundo que pode ter 

novidade da mesma forma numa cultura falocêntrica como a nossa. Esse todo mundo 

que gosta, coordenado sintaticamente com as outras orações do enunciado (33), de que é 

parte, sugere que a novidade, em se pensando a concretização do relacionamento puro 

(GIDDENS, 1993) é algo que todo homem e mulher gostam de ter. Contudo, este efeito 

de sentido desliza para outro, que se inscreve já na própria materialidade lingüística, 

mantendo certas práticas masculinas simbolicamente tradicionais como as únicas 

valorizadas em nossa atualidade. Desta forma, parece não restar dúvidas de que em (34), 

(35) e (36) há uma definição daqueles que gostam e podem ter novidade, definição que 

quanto a elas, as mulheres, ah, as mulheres...  

 

(37) O interesse pelo inédito não é privilégio dos homens. Mulheres também 

embarcam nessa busca constante. “Só que elas são vistas como „ninfomaníacas‟, como 

pessoas que não pretendem se casar. Ainda existem homens que as verão como 

mulheres que não servem para o matrimônio”, explica o doutor Oswaldo.   

 

Na discursividade, essa busca assume uma forma diferente para elas, a começar 

pela forma como este texto materializa um certo discurso, atravessado inclusive por 

uma voz especialista, indicativo de que mulheres assim, que buscam novidades, não 

servem para criar vínculos matrimoniais, posicionamento este já explicitado em (21). 

Essa interpretação dada pela revista UM e os efeitos de sentido dela produzidos é algo 

que aponta para o que diz Giddens (1993), só que em sentido contrário. Dessa forma, a 

igualdade nas relações afetivas sexuais entre os gêneros, constatada em estudo pelo 
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sociólogo americano, é colocada em discurso sob um efeito outro, atravessado pelos 

jogos de verdade próprios à heteronormatividade. Este efeito de sentido também é 

visível na interpretação das possibilidades do complemento do sintagma verbal (36), 

igualmente no cruzamento da materialidade da língua com a historicidade produtora de 

sentidos para os sujeitos. Novamente, pela forma como a revista vai tecendo saberes e 

interdiscursividades, não apenas o gostar como também o exercício de se ter novidades, 

é colocado em discurso mantendo e evidenciando certas diferenças históricas entre os 

gêneros, como saberes ainda valorizados em nossa época. Para mostrar este trajeto 

semântico, algumas materialidades podem ser analisadas.  

 

(38) O homem ainda é valorizado pela capacidade de sedução. Quanto mais 

conquistas, melhor para a imagem que ele tem de si mesmo.  

 

A dinâmica atual e o jogo do quanto mais melhor como elaboração subjetiva 

própria às vivências interacionais masculinas, inscreve-se no fio discursivo para reforçar 

este discurso de que apenas o homem é valorizado por viver, digamos, as 

potencialidades afetivas ou as conseqüências desse amor líquido. Culturalmente 

legitimado, e enunciável na discursividade da revista, é o sujeito masculino quem pode 

ter novidade e vivenciar os efeitos – e repito, as ironias – deste estado de liberação que 

as revistas masculinas colocam em discurso. Ainda merece atenção o modo como este 

estado de coisas afeta a alteridade, o universo feminino. Nos estilos de vida onde 

domina um imperativo discurso da novidade, as mulheres também buscam o ineditismo, 

mas para elas, ficar com muitos para se reafirmar pode trazer mais riscos do que 

benefícios. Para elas, a revista faz circular outros velhos saberes, indicativos de que, nos 

relacionamentos afetivos sexuais, caberia a mulher ser ou manter-se uma novidade para 

o seu parceiro, a curto, médio ou a longo prazos. É isso que aparece nas narrativas de si 

de mulheres, trazidas na escrita do acontecimento discursivo.  

 

(39) “Homem não gosta de mesmice, principalmente quando o assunto é sexo. 

Como eu também não gosto, procuro sempre inovar nas transas com o meu marido...” 

(Claudia, 37 anos, secretária) 

(40) “Tive um namorado que, em pouco tempo, caiu numa rotina brava no 

sexo. Era sempre a mesma coisa: papai-mamãe, uma única vez, e boa noite. Ele era 
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devagar e eu acabei entrando nesse ritmo lento. Mas quando nós terminamos o 

namoro, eu jurei pra mim mesma que nunca mais deixaria uma relação ficar tão 

monótona como aquela. Hoje em dia, ligo pro meu atual namorado no meio do 

expediente, toda sexy, ou mando torpedos bem picantes para ele ir se animando até a 

gente se encontrar. Sei deixá-lo maluco. Assim, nunca deixo de ser uma novidade na 

vida dele”. (Verônica, 28 anos, publicitária)  

 

Articulados às regras de uma prática discursiva destinada ao público 

masculino, embora certamente as revistas sejam lidas eventualmente por mulheres, estes 

enunciados e interpretações estão inclinados, na maioria das vezes, para a reafirmação 

dos ideais hegemônicos e dos seus impactos nas práticas afetivas e sexuais masculinas. 

Nestas narrativas de si, as formulações (39) e (40), vemos materializados os mesmos 

jogos de verdade típicos de uma cultura falocêntrica, de tal modo que a subjetivação 

feminina apareça atravessa, como se isso não lhes causasse decepção nenhuma, por uma 

demanda pela realização sexual masculina. A verdade no sexo produz, ou reproduz, 

assim, efeitos de sentido entre ditos e não ditos, que dizem respeito sobretudo às nossas 

verdades subjetivas, mantendo mais do que subvertendo as velhas práticas e relações de 

gênero, que a atualidade está certamente aprendendo a redefinir.  
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5. CONSIDERAÇÕES DA ANÁLISE 

 

O trabalho sobre as formulações e as reformulações do acontecimento 

discursivo da tematização do sujeito masculino afetivo sexual em práticas midiáticas 

como as estudadas neste percurso investigativo reserva algumas particularidades.  

Estas considerações vão sintetizadas a partir de três pontos que ainda cabem 

considerar, que dizem respeito ao objeto de estudo e evidentemente ao modo como o 

percurso analítico acima empreendido pôde dele trazer inteligibilidades. A partir disso, 

tentarei concluir da descrição e interpretação das práticas discursivas das revistas 

Universo Masculino e Men‟s Health como o analista do discurso produz 

conhecimentos, e como este trabalho insere-se nos deslocamentos epistemológicos dos 

estudos em linguagem.  

 

5.1 O tema da subjetividade masculina  

 

No início desta escrita da pesquisa deixei claro que foi o ponto de vista da 

análise do discurso do lado da história que possibilitou construir e compreender o objeto 

deste estudo. Dizendo isso, tentei justificar que certas categorias teóricas e 

metodológicas foram fundamentais para dar conta dos objetivos desta análise discursiva 

de textos do gênero matéria de revista veiculados pelas revistas em estudo. Na 

sequência dos capítulos esta posição assumida de analista do discurso, com especial 

diálogo com o referencial foucaultiano, pôde ser sistematicamente referenciada, aspecto 

que demanda algumas considerações.  

A análise do discurso francesa surgia já em meados da década de sessenta 

tendo como tarefa apresentar uma leitura do chamado corte saussuriano. Neste ponto do 

trabalho, chamei atenção para as releituras que se faz do Curs de Ferdinand de Saussure, 

com especial atenção para a perspectiva arqueológica de Michel Foucault. E neste 

aspecto, notadamente, o distanciamento em relação à velha aplicação de teorias 

lingüísticas, de uma análise do lingüístico pelo lingüístico, fundamental para a idéia que 

se tem hoje do que seja lingüística aplicada (SIGNORINI & CAVALCANTI, 1998; 

MOITA LOPES, 2006a, 2006b), possibilitou que a AD francesa fosse trazida à baila 

como instrumental teórico no estudo de práticas discursivas na contemporaneidade. 

Aqui, uma questão epistemológica precisa ser colocada, no sentido de que não há uma 
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similitude entre lingüística aplicada e análise do discurso francesa. Na base da postura 

aplicada em estudos da linguagem, da qual fiz referências, não há este retorno 

necessário em relação ao corte saussuriano, pois as dimensões da transdisciplinaridade, 

discursividade e interpretatividade, centrais no discurso da LA, superam este diálogo 

específico com a tradição. E neste exato ponto, o de se inserir numa perspectiva outra 

em relação à linguagem e, porque não dizer, em relação ao próprio sujeito, é que tentei 

argumentar em favor de que AD, como perspectiva de análise, e LA, como área de 

produção de conhecimentos, partilham de alguns pressupostos, que considerei 

fundamentais para o trabalho de análise de materialidades discursivas na mídia. 

Nessa visada, tentei mostrar procedimentos de análise que entendem o discurso 

ou as práticas discursivas não apenas em seu aspecto formal, ou seja, em suas 

dimensões gramaticais, lexical, sintática e semântica. O discurso é também um 

acontecimento social historicamente específico, acontecimento cuja centralidade em 

nossa cultura midiática é algo muito forte, ou visível, se fosse o caso de manter os 

termos. Ainda sobre o referencial que respaldou nosso estudo, diria que tanto esta 

visada sobre a linguagem, enquanto prática social de natureza discursiva, quanto o 

estudo em um contexto aplicado como o da mídia, fazem com que o trabalho do analista 

do discurso seja transdisciplinar, discursivo e interpretativo que são dimensões da 

pesquisa em LA, pelo menos na leitura que fiz.  

 

5.2 Análise do trajeto temático: subjetividade masculina, saberes e práticas afetivas e 

sexuais  

 

Espero ter deixado claro neste percurso analítico que o tema do sujeito, ou mais 

especificamente, o da subjetividade afetiva-sexual masculina, sendo à primeira vista um 

tópico dos estudos sociais, históricos e culturais, pôde ser vertido para os estudos em 

linguagem, dada as feições e possibilidades atuais do estudo de práticas discursivas.  

Mesmo ao mostrar como foi construído o objeto de estudo e também na 

sequência, quando precisei me posicionar em termos de referencial teórico e 

procedimentos de análise, tive o cuidado de fazer isso já atrelado às próprias 

materialidades discursivas constitutivas do corpus da análise. Creio que assim pude 

mostrar de forma mais clara quais são os nortes da análise discursiva em um contexto 

aplicado como o da mídia. A intenção de seguir o referencial foucaultiano ou o modo 



113 

 

como suas teses ressoam em mim deveu-se à necessidade, observada desde as primeiras 

leituras dos textos das revistas, já na feitura do pré-projeto, de que este tipo de prática 

discursiva não poderia ser estudada de forma dicotomizada, ainda mais se a questão 

dizia respeito aos modos de subjetivação na atualidade.  

A proposta de percurso analítico deste acontecimento discursivo foi então 

traçada como devendo dar conta de uma arqueogenealogia do masculino nas matérias 

publicadas pelas revistas. Foi então que a regularidade dos discursos de afetividade e 

sexualidade manifesta nos textos da UM e da MH foi perseguida a partir das relações 

interdiscursivas, temáticas, das modalidades enunciativas e dos efeitos de sentido que a 

constituíam nas páginas das matérias veiculadas pelas revistas.  

Na perspectiva do trajeto temático, os textos do corpus discursivo marcaram a 

posição das revistas MH e UM como parte de uma formação discursiva 

heteronormatizada. Dentro deste arquivo de coisas ditas sobre o sujeito masculino no 

domínio das relações heterossexuais, as revistas vozeiam discursos de afetividade e 

sexualidade que ligam saberes a modos de subjetivação masculinos. Como lugares 

sociais de circulação de sentidos, as revistas colocam em discurso práticas valorizadas 

em nossa cultura, pois não as inventa, apesar de interpretá-las a partir de escolhas 

temáticas e estratégias específicas.  

Ao tentar localizar estas práticas discursivas da atualidade em um dispositivo 

cultural mais amplo, que chamei de dispositivo de afetividade-sexualidade 

(FOUCAULT, 1988; GIDDENS, 1993), a intenção foi a de compreender como as 

revistas se inserem nesta centralidade da sexualidade em nossa cultura, e analisar por 

meio dos seus textos, como a afetividade e a sexualidade se constituem enquanto 

dispositivos históricos, produtores de sentido em relação aos sujeitos masculinos e 

também femininos. A melhor forma de responder às questões e objetivos desta pesquisa 

e analisar este trajeto temático da subjetividade masculina nas revistas, foi buscar 

descrever e interpretar estas práticas discursivas a partir do que nelas era alusivo a um 

complexo saber, poder e subjetividade. Foi desta forma que me detive nos dois últimos 

capítulos, nas estratégias desta prática discursiva midiática com seus efeitos de verdade, 

suas formas de enunciabilidade e os tipos de saber ali materializados, buscando 

compreender como essa discursividade produzia sentidos sobre o masculino.  

O jogo discursivo das revistas é tentar unir os saberes afetivos-sexuais às 

práticas de si masculinas, no mesmo contexto. Não apenas os textos selecionados para a 
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análise, mas praticamente toda a configuração textual nas revistas, nos seus mais 

diversos gêneros, produz como efeito de sentido, uma estética masculina atravessada 

por tipos de saber e formas de normatividade. É preciso dizer mais uma vez que a 

interdiscursividade das revistas com os discursos de saber, a dimensão da expert em 

assuntos da intimidade, parece ser uma estratégia discursiva cada vez mais presente em 

nossos dias, como algo valorizado, legitimado e requisitado em nossa cultura.  

Toda esta discursividade de saberes em relação aos modos de subjetivação 

masculinos foi indicativa, e se agora for possível assim sintetizar, de um jogo de 

verdade próprio de nossa época: a valorização da heterossexualidade como verdade 

subjetiva masculina. Durante as análises, percorremos estes efeitos de sentido 

produzidos a partir desta forma de normatização, e as estratégias discursivas utilizadas 

pelas revistas para estabelecê-la, colocando a subjetividade masculina em discurso 

reafirmando valores hegemônicos, por vezes atravessados por novas performances 

masculinas. Se falamos que as revistas UM e MH fazem parte de uma mesma formação 

discursiva, determinante daquilo que era enunciável sobre o masculino, é preciso 

considerar que os sentidos específicos produzidos neste trajeto temático analisado, 

igualmente derivam desta formação discursiva.  

As revistas enquanto práticas discursivas que vozeiam discursos de saber, a 

partir das vozes de especialistas, a todo tempo materializadas, são espaços de circulação 

de saberes e de certas verdades construídas historicamente sobre o masculino. Nesse 

aspecto, as práticas de si masculinas, no domínio da afetividade e da sexualidade, são 

constantemente atravessadas pelos saberes que, na discursividade, aparecem como artes 

de fazer que o homem contemporâneo deve aprender a incorporar na elaboração de seu 

estilo de vida. E, afinal, que estética de si masculina é esta que surge a partir do trajeto 

temático analisado?  

Podemos considerar, a partir das materialidades discursivas do corpus, que este 

cara das revistas Universo Masculino e Men‟s Health é um sujeito que deve aprender a 

conhecer a si mesmo e ao universo masculino e mesmo o feminino, para estar antenado 

a certos roteiros subjetivos ainda valorizados em nossa cultura. No jogo entre o dito e o 

não dito, que envolve um dispositivo de afetividade-sexualidade, as práticas de si 

masculinas que as revistas colocam em discurso como sendo as mais valorizadas na 

atualidade, coloca o masculino em posição referencial como uma figura que resiste a 

algumas transformações em curso na atualidade, mas que sabe assimilar novas 
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performances, quando isto significar afirmação de certos lugares simbólicos 

hegemônicos da masculinidade. Nas páginas das revistas, constituir-se afetiva e 

sexualmente é saber reconhecer a si mesmo enquanto sujeito de desejo e praticar um 

aprendizado na relação consigo mesmo e com o outro, entre as permanências e as 

redescrições da subjetividade masculina contemporânea. Este efeito de sentido é 

bastante ilustrativo numa das matérias analisas, na qual vimos que para ser o cara, o 

homem precisa ser polivalente e adequar-se às exigências femininas; e isso marcaria no 

fio discursivo a igualdade nas relações afetivas sexuais. Observamos, porém, que as 

estratégias discursivas das revistas, mesmo dando visibilidade a novas formas de ser e 

estar no mundo, tanto em relação ao homem, como em relação à mulher, buscam 

colocar em discurso uma estética de si masculina duplamente constituída, entre velhas e 

novas performances afetivas e sexuais. E, como espero ter deixado evidente, as 

interpretações midiáticas desta estética valorizavam muito mais as permanências do que 

as redescrições subjetivas em curso na atualidade.  

Desta forma, o homem contemporâneo mesmo assumindo novas performances 

e demandas culturais de nossa atualidade, ainda é colocado em discurso como aquele 

cara que não perde a virilidade, que ainda é valorizado por sua capacidade de consumo e 

sedução, estando ou devendo estar fortemente inclinado para a realização sexual. E 

neste ponto, os efeitos de sentido produzem uma tensão entre a afetividade e a 

sexualidade que, como vimos, faz com que o sujeito masculino seja levado a reconhecer 

uma verdade em sua sexualidade na qual a afetividade aparece como um valor 

tradicional menos valorizado nos dias atuais, ou valorizado de forma diferente, 

apregoado à realização da experiência sexual.   

O modo como os saberes e as práticas de si masculinas são tematizadas nas 

revistas, vozeiam todo um mecanismo atual – sobretudo, bastante explorado pela mídia 

– que torna evidente a centralidade da sexualidade, ou melhor, dos discursos sobre a 

sexualidade, em nossa atualidade. E isto tem a ver com o fato de não cairmos no erro de 

achar que a mídia inventa modos de vida e nem tampouco achar que as estratégias 

discursivas midiáticas sejam capazes de influenciar o comportamento. Mas, em todo 

caso, partimos das materialidades discursivas e daquilo que é dito, dos efeitos de sentido 

produzidos, e acreditamos que a interpretação dada pela mídia à subjetividade 

masculina, seja ela também algo social e cultural. E desta forma, os discursos 

materializados nas revistas possibilitam problematizar a atualidade, e foram descritos e 
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analisados tendo em vista como estas práticas discursivas ligam-se a uma tendência da 

cultura moderna que “é o próprio fascínio público pelo sexo, observado por Foucault” 

(GIDDENS, 1993, p.186). Desta forma, para nós modernos, é evidente, ainda mais se 

tomando como lócus a mídia, que há entre nós, uma centralidade da sexualidade. E o 

próprio disso tudo, e das revistas, é que a intimidade não é apenas algo recolhido como 

experiência no privado, pois o segredo moderno é tornar isso tudo público, colocar a 

privacidade em discurso a partir de saberes, evidenciando as instituições sociais e 

culturais que dela se ocupam para produzir verdades sobre o sujeito.  

Portanto, o sujeito masculino da UM e da MH aparece como um 

atravessamento entre tipos de saber, relações de poder e modos de subjetivação. Ainda 

sobre essa heteropadronização da masculinidade, as revistas promovem um controle e 

uma normatização das condutas, um tipo de disciplina que não é do tipo repressivo.  A 

partir das teses de Foucault (1988) e do comentário que delas faz Giddens (1993), 

devemos compreender que os efeitos de sentido analisados neste trajeto temático e 

semântico são alusivos que o controle e disciplinamento da sexualidade em sua forma 

heterossexual não é algo apenas negativo, pois é produtivo de modalidades 

enunciativas, efeitos de sentido que nos fazem problematizar nossos modos de 

subjetivação. Se a história da sexualidade foucaultiana mostrou que a modernidade 

passou a valorizar que o sexo não fosse conduzido às escondidas, que fosse analisado, e 

aprendido minuciosamente a partir de discursos de saber que o sujeito reconhecia ou era 

levado a reconhecer, é preciso dizer que isso também produz subjetividades. Mas, se a 

experiência subjetiva na perspectiva foucaultiana é alguma coisa atravessada, é preciso 

lembrar que na discursividade, também é alusivo o modo como nas práticas midiáticas 

não há apenas repressão ou objetivação das condutas, e que lá também as práticas de si 

para consigo mesmo são históricas, afetadas pelos saberes e os modos de subjetivação 

valorizados por outros, legitimados pelos especialistas. A questão é, como sabemos 

(FOUCAULT, 1995b; DELEUZE, 2005), que não somos gregos, e a compreensão deve 

ser exatamente sabermos em que sentido nos diferenciamos deles. Nesse trajeto 

temático e semântico, a estética subjetiva masculina não é alguma coisa recolhida 

apenas como experiência, mas sim como uma agonística constituída nos entremeios 

desse complexo saber, poder e ética proposto por Michel Foucault. Dito de forma 

diferente, digo, dito da forma como enunciam as revistas, o sujeito masculino afetivo-

sexual está aprendendo a viver colonizado por todo este material simbólico, estes 
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discursos de saber e estes efeitos de verdade. Nessa cultura do efêmero, da decepção e 

dos reinícios sucessivos na qual estamos apreendendo a deixar de amar como se amava 

antes, e talvez o mais certo fosse dizer que o amor agora se potencializou em realização 

sexual, não é de outra forma que nossas práticas de si são vividas. O sujeito sendo 

atravessado pela história, aprende a viver este culto em torno do sexo e as ironias que 

ele encerra (FOUCAULT, 1988). E nesse trajeto temático e semântico, o controle e a 

normatização da sexualidade, salva o masculino dos fantasmas de sua hegemonia, e vai 

incliná-lo mais e mais para a realização da sexualidade e para a sua constituição 

enquanto sujeito de desejo, mesmo que sob o peso e os desafios de ter que assumir 

novas performances ou praticar outros saberes, quando necessários.  

Mas, seja, como for, “o sexo nada mais é do que um ponto ideal tornado 

necessário pelo dispositivo de sexualidade e por seu funcionamento” (FOUCAULT, 

1988, p.169). Percorrendo os discursos nas revistas, esse estranhamento foucaultiano foi 

nos parecendo mais familiar, a partir da compreensão de como o sexo ou as 

performances sexuais – atravessadas pelas afetivas – pode render tantos discursos,  

posicionamentos enunciativos e efeitos de sentido.  

 

5.3 A centralidade da discursividade na atualidade  

 

A abordagem do acontecimento discursivo oferece alternativas para 

compreender as discursividades como importantes acontecimentos na atualidade. Nessa 

visada, o arqueogenealogista vai problematizar temas do mundo da vida e da cultura a 

partir da centralidade discursiva na atualidade. E desta forma, a discursividade é um 

acontecimento importante de nossa época, relevante para estudos que sejam responsivos 

à atualidade e as problematizações que são feitas na área das ciências sociais e das 

humanidades.  

Na perspectiva da AD francesa do lado da história, a partir das redefinições do 

próprio campo da linguagem, as materialidades discursivas só podem ser lidas, descritas 

e interpretadas a partir do domínio associativo de que faz parte. É na problematização 

daquilo que é histórico ou não discursivo, que a análise do enunciável pode fazer 

sentido, e se justificar como problematização do social e do cultural. Nesse sentido, as 

análises do discurso não buscam alcançar a compreensão exata da realidade, apenas 
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oferecer reflexões, problematizações de questões atuais que as práticas discursivas 

possibilitam colocar.  

O analista do discurso vai partir do enunciável para problematizar o visível em 

nossa atualidade, em nossas práticas subjetivas, a exemplo do nosso estudo. E neste 

ponto, como vimos, há algo crucial, pois o que há entre o visível e o enunciável não é a 

estabilização do real visível numa transparência entre as palavras e as coisas. Entre o 

visível dos modos de subjetivação masculinos e o enunciável na mídia o que há são 

interpretações.  

E nisto o ofício do analista do discurso se funda, pois as descrições e 

interpretações do analista buscam justamente desconstruir certas interpretações 

enquanto discursos, enquanto efeitos de sentido. As questões que o analista faz buscam 

compreender o que na atualidade possibilitou que tais interpretações pudessem surgir a 

partir de determinados enunciados e não outros. É desta forma que tentei trazer 

inteligibilidades sobre como a discursividade das revistas Universo Masculino e Men‟s 

Health, essa colocação do masculino em discurso, está ligada à própria centralidade 

discursiva em torno da sexualidade em nossa época, numa vontade de saber que ainda 

hoje busca estabilizar na cultura certas verdades subjetivas masculinas, no domínio 

afetivo-sexual.   
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ANEXO: O CORPUS DISCURSIVO  

 

Matéria n.01 

 

Amigos, amigos... Sexo faz parte! Enunciados (01), (02), (04), (05), (06), (07), (08), 

(09).  (publicada na edição de agosto de 2009, n.40 da Men‟s Health, p.24-25) 

 

Matéria n.02 

 

Guia do amante perfeito. Enunciados (03), (20), (32). (Publicada na edição 47 da 

Universo Masculino, dez.2008, caderno CHECK IN, p.152-155) 

 

Matéria n.03 

 

Seja o cara. Não importa a lua dela. Enunciados (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), 

(18), (19). (Publicada na edição de junho de 2009, n.38 da Men‟s Health, p.50-51) 

 

Matéria n.04 

 

Como se fosse a primeira vez. Enunciados (21), (22), (33), (34), (35), (36), (37), (38), 

(39), (40). (publicada na edição 50 da Universo Masculino, mai.2009, caderno CHECK 

IN, p.75-79.  

 

 

Matéria n.05 

 

Transar é o remédio! Enunciados (23), (24), (25), (26), (27), (28). (Publicada na edição 

de junho de 2009, n.38 da Men‟s Health, p.102-105) 

 

Matéria n.06 

 

Tentação perigosa. Enunciados (29), (30), (31). (publicada na edição 52 da Universo 

Masculino, jul.2009, caderno CHECK IN, p.59-62).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


