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RESUMO: 

 

O presente Trabalho Final de Graduação estuda as duas revistas de moda brasileiras, Vogue e 
Teen Vogue, sendo esta, por enquanto, encartada como suplemento jovem e tendo a mesma 
linha editorial. A pesquisa observa os diferentes recursos de linguagem utilizados para levar 
informação de moda para os dois segmentos: adolescentes e mulheres, através da comparação 
do modo como cada uma apresenta/publica as tendências de moda. A questão está em 
responder como cada revista traduz as tendências de moda para estes públicos regularmente. 
Tendo como enfoque teórico as discussões entre moda e jornalismo, cuja especialidade 
durante muito tempo foi tratada com preconceito, embora já ganhou espaço, realizamos 
análise semiótica da seção Shops. Constatamos, entre outros aspectos, que a editora de moda 
procura abordar as tendências para estes segmentos com linguagens diferentes. 

Palavras-chave: Jornalismo. Moda. Tendência. Linguagem.   

 

ABSTRACT: 

 
The present Final Work of Graduation studies the two fashion magazines of Brazilian, Vogue 
and Teen Vogue, and this, by far, chartered as a supplement young and having the same 
editorial line.  The research observes the different resources of language used to get 
information out of fashion for two segments: teenagers and women, through the comparison 
of the way as each one presents / public the tendencies of fashion. The question is in 
answering like each magazine translates the tendencies of fashion for these public regularly. 
With the focus theoretical the discussions between fashion and journalism, whose specialty 
for a long time was treated with prejudice, but has already won space, we semiotic analysis of 
the section Shops. We, between other aspects, that the publisher of fashion search to aboard 
the tendencies for these segments with different languages. 

Key words: Journalism. Fashion. Tendencies. Languages. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Estudar a mídia fazia parte da ordem do dia, na aula de Métodos e Técnicas de 

Pesquisa, no sexto semestre da faculdade. Era o início da reta final da vida acadêmica e só 

chegaríamos ao final do curso com um projeto de pesquisa. Afinal, como futuros jornalistas, 

temos que ter em mente que, não há como pensar o mundo globalizado, com fronteiras cada 

vez mais próximas, algumas vezes até inexistentes, sem dar grande destaque à pesquisa. 

Precisava de um projeto que me despertasse interesse, embora minha simpatia fosse com a 

mídia TV. Foi enquanto passeava pelo Santa Maria Shopping que enxerguei de longe a revista 

Teen Vogue, que estava sendo lançada naquele mês, como um produto novo no Brasil. Foi aí 

que veio o “estalo”, vou estudar moda e suas diferentes linguagens. A revista Teen Vogue, 

começou nos Estados Unidos como uma versão adolescente da revista Vogue. Quatro edições 

foram lançadas até que emplacasse de vez. Aqui no Brasil, só tivemos uma versão, que 

encartada junto com a Vogue entrou em circulação em setembro de 2008.  O foco da revista, 

que hoje está presente também em outros países, é voltado para moda e celebridades, mas 

também oferece informação sobre diversão e atualidades e se destaca por não atingir apenas o 

público adolescente, mas mulheres das mais diferentes idades.  

O assunto moda sempre me atraiu muito. Talvez porque, como cita Guilherme Erner 

“a moda é um universo tão familiar quanto desconhecido” (2005, p. 103).  No Centro 

Universitário Franciscano, poucos acadêmicos procuram se aprofundar neste assunto. Até 

hoje, nas quatro turmas que o curso formou, apenas um trabalho foi apresentado. Ana Marta 

Moreira Flores inseriu a temática das novas tecnologias em seu Trabalho Final de Graduação, 

falando sobre “Jornalismo de Moda em Web sites no Brasil”. No semestre passado, no curso 

de Publicidade e Propaganda, Estela Fonseca também discutiu o tema, sob orientação da 

professora Laura Fabrício. A pesquisa tratava sobre o tema “O andrógeno na fotografia 

publicitária de moda: um estudo de caso da campanha Calvin Klein Jeans 2007”.  

No cenário brasileiro, é notório o crescente interesse dos jornalistas pelo assunto. 

Impulsionados pelo surgimento de novas tecnologias, como os blogs, ou não, diversos 

trabalhos abordando o assunto circulam pelo país, enriquecendo cada vez mais a bibliografia 

sobre o tema. 

Com esta pesquisa pretendemos analisar as linguagens das tendências de moda, 

presentes nas seções de moda das revistas Vogue e Teen Vogue. O objetivo é, investigar as 
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maneiras utilizadas em cada um dos magazines femininos, de forma a entender a maneira 

como cada produto midiático suscita as leitoras ao desejo de “estar na moda”.  

Traçando um panorama da história da imprensa de moda no Brasil ao longo dos anos, 

analisamos a evolução das revistas com o avanço da tecnologia (fotografias, impressão, etc...). 

Buscaremos observar a relação que ambas estabelecem entre o cenário cultural e o mercado 

editorial. Assim, poderemos comparar as diferenças nos recursos de linguagem de ambas as 

revistas e verificar quais são as diferenças entre as tendências apresentadas nas edições 

analisadas.  

A problemática esteve em descobrir, através das seções, o que diferencia uma revista 

da outra, uma vez que pertencem a mesma linha editorial. E quais os recursos de linguagem 

são utilizados para “falar” com cada público distinto, visto que, as duas utilizam a mesma 

equipe de redação. Também verificamos, quais são os diferentes modos de abordar uma 

tendência e descobrimos de que forma a cultura da época remete e esta construída nos 

editoriais.  

Para tanto, dividimos o trabalho em seis capítulos. O primeiro apresenta o trabalho 

como uma introdução. Aqui mostramos o tema, as suas justificativas e os objetivos da 

presente pesquisa. O segundo traz os conceitos de moda e tendência, de acordo com o 

contexto e leva em consideração que, os dois termos são empregados em tantas conotações 

que acabam sendo vítimas de alguns preconceitos. Por isso, recorremos a diversos autores que 

nos serviram como base para este desenvolvimento teórico. Neste capítulo, estudamos 

também o fenômeno midiatização, para assim poder compreender como a moda se insere na 

mídia, e vice-versa. O terceiro capítulo trata sobre o jornalismo de moda e o seu histórico. No 

quarto, falamos sobre a metodologia escolhida para a análise destas duas revistas, para que no 

capítulo seguinte, o quinto, possamos apresentar a análise das revistas Vogue e da Teen 

Vogue, reconhecendo a maneira como são feitas estas seções e elencando os elementos 

conforme o que foi definido a partir dos seus históricos. No sexto e último capítulo, ficaram 

as considerações finais e as conclusões tiradas deste trabalho.  
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2 LINGUAGEM, TENDÊNCIA E MODA 

 

2.2 DEFININDO MODA 

 

A moda estava na moda nos anos 50, 60, 70, 80 e 90 do século XX. Mais ainda no ano 

2000 e assim será em 2010, 2020, 2030 e aí por diante. Ela não é um assunto moderno, mas, 

contemporâneo, que só foi possível ser reconhecido como sistema no final da idade média. 

Até então, quem atuava como protagonista das nossas ações era o vestuário e quem dominava 

isso tudo era a aparência (LIPOVETSKY, 1994, p. 22 e 23) 

 
[...] a moda não é senão uma cadeia interrupta e homogênea de variações, marcada a 
intervalos mais ou menos regulares por inovações de maior ou menor alcance: bom 
conhecimento dos fatos, pouca compreensão da originalidade do fenômeno e de sua 
inscrição real na grande duração histórica no conjunto coletivo. (LIPOVETSKY, 
1994, p. 25) 
   

Porém, foi a partir do momento que descobriram que as peças de roupas, que então 

serviam apenas para proteger o corpo nu, podiam ganhar detalhes e adornos, exprimindo 

assim concepções artísticas, que nasceu a moda, nosso objeto de estudo. Ainda que fosse 

possível datar o início da moda, o seu nascimento, não conseguiríamos achar um dia, um ano, 

uma década para isso. Muitos acreditam que ela tenha se iniciado na antigüidade, quando 

folhas de árvores frutíferas eram utilizadas para cobrir regiões íntimas. Todo mundo conhece 

a história de Adão e Eva e a folha de parreira. Pois, a partir daí, cobrir o corpo passou a ser 

uma necessidade. Braga (2007, p. 18) defende que o adorno foi uma forma que o ser humano 

encontrou de se impor aos demais e inclusive mostrar bravura. O autor ainda acredita que 

havia o caráter de magia e de poder neste ato.  

É preciso salientar que a moda há muito tempo deixou de ser apenas a aparência do 

vestuário e ganhou espaço em diversos meios, como automóveis, casas, música etc. Envolvida 

em muitas expressões que usamos todos os dias, ela faz referência a determinadas frases que 

falamos quase que todos os dias, como: “Isto está na moda!”. Polline (2007, p. 01) cita 

alguns, como: “Dizem que o amor está na moda. Está na moda ser ecológico. Feijão à moda 

mineira. A moda da cintura alta.” Estes, são pequenos exemplos de que a palavra deixou de 

ser empregada apenas ao vestuário e passou a ser um termo que sugere o que está em alta, ou 

melhor, uma sugestão do que devemos seguir. 
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Usada no plural, denota fenômenos em qualquer esfera da sociedade e da cultura. A 
moda do vestuário é um tipo de fenômeno que por ter caráter dominante, acabou por 
transformar-se no modelo acabado do consumo: a produção acelerada e constante da 
obsolescência programada, numa permanente corrida para adiante (CALDAS, 2004, 
p. 214). 

 

 É também através do modo de vestir que as pessoas revelam ao mundo o que sentem, 

o que pensam, o que querem, o que são ou gostariam de ser. Enfim, as escolhas são o modo 

de expressar as identidades e estão presentes em praticamente tudo no nosso dia-a-dia, 

conforme Malcom Barnard (1996). Portanto, a moda está ligada às nossas atitudes, aos nossos 

gestos, à nossa maneira de caminhar, de se portar, de pensar, os nossos sonhos, à expressão de 

sentimentos e além de tudo isso já exposto, ela ainda é uma linguagem pessoal: algo que fala 

por nós, e também revela algo sobre nós próprios.  

Cada pessoa veste-se conforme suas aspirações, o que pretende ser ou parecer. E é 

através do vestuário que nos comunicamos. Sim, as roupas falam por nós. Afinal, a moda 

também faz parte de um processo de significação. Barnard (1996), que analisa a moda e seu 

papel social através de como a compreendemos, define que a moda, a indumentária e o 

vestuário constituem significados nos quais buscamos nos comunicar. O autor afirma que essa 

tríade pode ser considerada como um dos meios pelos quais os grupos sociais comunicam sua 

identidade (BARNARD, 1996, p. 109). A moda exprime de maneira temporária os conceitos 

que são geralmente aceitos pela cultura contemporânea.  

A este respeito, Miranda (2007), em sua pesquisa “As Influências e Hábitos da Mídia 

no Comportamento do Consumo de Moda”, compara o fato de o indivíduo “estar na moda” a 

uma carteira de identidade. Segundo a autora, isso acaba tornando-se um “dispositivo social”: 

quer dizer, o comportamento orientado pela moda é um fenômeno presente na interação do 

homem com o mundo.  Dessa forma, a moda conta com um fator importante na sua 

“construção”: a adversidade. Composta por muitos elementos, como “comportamento, 

linguagem, opiniões e escolhas estéticas das mais diversas” (POLLINI, 2007, p. 01). Como 

citado anteriormente, a moda deixou de ser apenas a vestimenta, para fazer parte do cenário 

social e da mídia.  

Isso pode ser facilmente exemplificado em pequenas atitudes ou decisões que 

tomamos já no início do dia. Quando acordamos logo pela manhã, a primeira pergunta que 

nos vêm a mente é: que roupa vestir? É pela roupa que transmitimos aos outros quem somos. 

É ela que nos define perante aos outros e nos situa, no tempo e no mundo.  Então, dessa 

forma, a moda é um texto que escrevemos em nosso corpo, onde cada mudança e cada nova 

tendência é um novo texto a ser escrito.  
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Hoje, como já destacamos, a moda atinge outros contextos. Além de ser um meio de 

expressão e comunicação para muitas pessoas, ela faz parte de um sistema viabilizado 

também pelos meio de comunicação. Quanto ela, poucos assuntos recebem tanto destaque na 

mídia nos últimos tempos. Fato merecido, visto que, na maior parte dos anos, ela tenha sido 

relegada à futilidade.  Esse “boom” se deu a partir dos anos 90, quando a moda deixou de ser 

restrita a showrooms e desfiles, para despertar interesse cada vez mais em outros setores. É a 

partir daí que, surgem os estudos científicos e a profissionalização do ramo. Hinerasky (2007, 

p. 04) salienta que: 

 
As pessoas costumam associar jornalismo de moda exclusivamente ao interesse 
feminino, chegando até a desconsiderar tal atividade como jornalismo. Há ainda o 
preconceito dos que vinculam moda a futilidade e assunto de “dondoca”, “gente 
esnobe”, mesmo que o setor atue de maneira fundamental na economia do país.  

 

 Por ser um elemento de impacto social, histórico, cultural e econômico, tanto na 

construção individual como coletiva, é que a moda vem despertando interesse em todas as 

esferas socioculturais da sociedade, tornando-se uma das maiores tendências de consumo da 

atualidade. Desde a primeira metade do século XX, a moda já movimentava milhões entre 

uma elite que podia consumir alta costura. Logo em seguida, passou a movimentar muito mais 

dinheiro através do advento do design industrial, que permitiu criar o segmento 

confeccionista, o que passa a somar na cadeia têxtil. Com isso, surgiram as grifes, as famosas 

marcas, que vendem roupas prontas para vestir. Isso fez com que, aos poucos as pessoas 

fossem substituindo o consumo de tecidos pelo consumo de peças de roupas prontas, nas 

cores e formas sugeridas pelas revistas, ou vistas na TV e no cinema. Assim, o mercado da 

moda foi e vai se desenvolvendo, gera novos empregos, novas profissões e movimentando a 

economia. Por isso, o setor é hoje uma atividade criativa, que mistura arte, entretenimento, 

negócios e glamour. 

 Segundo dados da ABIT1, a moda tem um rendimento que chega a quase 3,5% do PIB 

total brasileiro, o que acaba por tornar o mercado cada vez mais sério e competitivo, com 

exigência de profissionais especializados. Dados do SEBRAE2 (2008) indicam que o setor 

têxtil é hoje o segundo maior empregador no Brasil e perde apenas para a indústria de 

construção civil.  

 

                                                        

1 Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção – Acessado em setembro de 2008.  
2 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.  
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A atividade absorve 1,65 milhão de trabalhadores, dos quais 70% são mulheres. No 
ano passado, a indústria têxtil gerou em torno de 41,8 mil novos empregos e 
movimentou um montante aproximado de US$ 32 bilhões – faturamento que 
compreende desde a produção de fios e tecelagem até a confecção e venda de 
roupas3. 

 

Isso só vem a comprovar que a moda é a principal tendência de consumo da 

atualidade, assim como da indústria de consumo. São inúmeros os artigos visivelmente 

atrativos para escolha. O desenvolvimento da indústria acaba por transformar os indivíduos 

em legítimas vítimas da moda. 

Nesta perspectiva, Crane (2006) argumenta que a moda sempre estabeleceu uma pauta 

social para as mulheres, nas mais diferentes épocas: as maneiras com as quais elas se vestiam 

sempre foram motivadas socialmente. Hoje em dia, a imagem está cada vez mais importante 

na propagação de estilos, que sofrem influências dos diversos âmbitos como: veículos de 

comunicação (sejam eles canais de TV, revistas ou jornais), a política, a religião, a música, 

etc, os quais acabam responsáveis por esse circuito.  Isso também acontece, em geral, pelo 

fato de que as mulheres são mais suscetíveis às mensagens de moda do que os homens. É da 

natureza feminina essa vontade de “imitar” o que é divulgado pelos meios de comunicação. 

Portanto, fica provado que, por muitas vezes, copiamos o look de um punk, de um skatista e 

de um pop star, algo que vemos na televisão, nas passarelas e nas revistas. A questão é que, 

conforme a dinâmica do processo das tendências, a moda tende a aparecer e desaparecer de 

uma maneira mais ou menos rápida. Enquanto isso, uma nova moda surge e em seguida será 

copiada. É o que veremos a seguir.  

 

2.2 MIDIATIZAÇÃO DA MODA 

 

A participação da mídia na construção do que somos, escolhemos e pensamos têm sido 

cada vez maior, desde um fenômeno crescente chamado de midiatização. Fenômeno esse que, 

é anterior ao século XXI e que desde então faz com que a mídia atue de forma estratégica na 

sociedade, pois, é ela quem pauta as nossas relações como seres humanos. Tal constatação 

pode ser afirmada devido ao fato de que, desde sempre, organizamos a nossa vida através do 

que ela dita. Mata (1999) encara a mídia como uma matriz configuradora de sentidos, que 

                                                        

3 Trecho retirado da matéria “Desfile de Estratégia” da revista Marketing de Junho de 2008 – edição de n° 425 – 
ano 41, p. 27 
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produz e constrói significações atuando de forma direta em nosso cotidiano. “[...]una nueva 

matriz para la producción simbólica dotada de un estatuto próprio y complejo en tanto fundia 

anteriores modos de interacción com nuevas formas expressas, anteriores circuitos de 

producción con nuevas estrategias discursivas (MATA, 1999, p. 82) 

Para Verón, a mídia de certa forma influência os mecanismos de funcionamento 

social. Insere-se aqui, a midiatização do mercado da moda, que tão bem exemplifica outro 

fenômeno que acontece paralelamente à midiatização, à globalização. Pois, é a partir do 

surgimento de novas tecnologias que, o homem começa a ter suas experiências cada vez mais 

permeadas pelas relações comunicacionais (Schimtz, 2007, p. 56).  

Com o furor da globalização, o mundo da moda foi se tornando cada vez mais 

complexo e a sua importância social, por conseqüência, foi aumentando consideravelmente. 

Vivemos em uma época em que, o fenômeno da midiatização da moda está cada vez mais 

presente no nosso dia-a-dia, não só pelas revistas. O advento da Internet, por exemplo, que 

nas últimas décadas possibilitou o acesso à informação rápida, trouxe junto com ela, a era dos 

blogs, que surgiram como uma transposição do diário pessoal para a tela do computador e 

conquistou um espaço significativo no mundo cibercultural. Onde muitas pessoas podem 

opinar sobre vários assuntos, o que acabou causando uma “revolução”, que dura até hoje.  As 

informações estão por todas as partes para quem quiser ter acesso a elas.  

 
a mídia não asfixia o sentido da comunicação, não põe fim à sociabilidade, mas 
reproduz de uma outra maneira ocorrências de troca social. Instituem-na 
essencialmente sob uma forma menos ritualizada e mais livre. (...) [os 
indivíduos]comunicam-se de maneira mais estilhaçada, mais informal, mais 
descontínua, de acordo com os gostos de autonomia e de rapidez dos sujeitos 
(LIPOVETSKY, 1989, p. 235). 
 

Outro fator importante para o campo da moda aqui no Brasil foi a organização de um 

calendário oficial, que visou organizar e sistematizar os evento de moda. O Calendário Oficial 

da Moda Brasileira foi criado há cerca de 12 anos, com o objetivo de unificar os segmentos da 

cadeia têxtil nacional. Ele é responsável pelo agendamento de eventos de moda como o São 

Paulo Fashion Week (SPFW), que acontece semestralmente no prédio da Fundação Bienal de 

São Paulo. Nele, são apresentadas as principais coleções brasileiras para as estações. Hoje, o 

SPFW é consagrado como o evento de moda mais importante do país e já é referência no 

mundo todo. Além destas questões, é preciso levar em consideração que o evento também 

gera dados econômicos para o país. Conforme informações, 
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o público do SPFW gira em torno de 100 mil pessoas. A cobertura de mídia só perde 
para o futebol, gerando cerca de R$ 300 milhões em mídia espontânea, mais de 
5.000 páginas de jornal e revistas e quase 600 horas de tv, entre canais abertos e por 
assinatura. A transmissão ao vivo dos desfiles pela internet também só perdeu para 
os jogos da copa do mundo (BEUST, 2005, p. 02).  
 

 Há quem acredite que o evento acabou por provocar o aumento de espaço dedicado a 

moda em determinados veículos de comunicação. Inclusive, algumas revistas optaram pela 

criação de uma edição extra com matérias exclusivas sobre o desfile. Nosso objeto de estudo, 

a Vogue, além das matérias sempre encartadas durante os meses que antecedem e procedem 

ao evento, criou também a Vogue Passarelas, que já está na sua oitava publicação e circula em 

rede nacional trazendo o que de melhor aconteceu na semana de moda.  

 Outro fator positivo para o aumento da cobertura midiática é levantado por Schmitz 

(2007). Segundo a autora, esta outra especificidade da midiatização da moda pode ser 

observada “nas dinâmicas e ritualidades dos atuais desfiles de moda”. Para a autora, os 

fotógrafos e cinegrafistas responsáveis pela ilustração (visual) dos materiais garantem 

posicionamento privilegiado nestes eventos. Posicionados no final da passarela, eles garantem 

o melhor ângulo das modelos e logicamente das peças apresentadas. Isso acontece tanto nas 

semanas de moda internacionais, como nos eventos realizados no Brasil.  

 
[...]a mídia foi dedicando maior espaço ao evento à medida que o SPFW consolidava 
sua história e importância, podendo-se ver como o relacionamento moda mídia, 
neste caso, constituiu-se de uma retroalimentação. Consoante ao crescimento da 
semana de moda e à atenção destinada ao campo da moda, em grande parte 
impulsionados pela mídia, está o crescimento e importância em graus cada vez 
maiores que a própria mídia dá ao evento (SCHIMITZ, 2007, p. 05). 
 

 É claro que toda esta exposição atrai cada vez mais pessoas interessadas em serem 

pautadas pela mídia, como estilistas, organizadores dos eventos, artistas etc. Fazendo com que 

estes eventos “midiáticos” atraiam a atenção da própria mídia que ocupa lugar de destaque, 

tanto nos campos, como nas relações sociais e nos processos de produção simbólica 

(SHIMITZ, 2007, p. 05).  

Uma das mais antigas formas de proliferação de assuntos ligados à moda, os 

magazines femininos “ditam regras” a serem seguidas por meninas e por mulheres que 

consomem os produtos, colocando-os como um dos meios de comunicação que mais 

privilegia o assunto e o torna o de maior procura por parte das mulheres que se interessam por 

esta pauta. Nos magazines, os detalhes podem ser vistos, revistos e abordados de várias 
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formas. Assim, nenhuma outra mídia se mostra tão capaz de apresentar os valores deste 

segmento com tanta pertinência e adequação quanto às revistas.  

 

2.3 O CICLO DAS TENDÊNCIAS 

 O amarelo foi a cor do Verão e o vermelho será a do Inverno. A emoção e a 
consciência ambiental estão na ordem do dia. É o que ditam as tendências. Para a Moda e 
não só. Mas de onde surgem estas orientações? Quem as determina? E por quê?  

Por Mariza Figueiredo, apud Revista Máxima5 
 

 A moda está por toda parte, assim como ela, as tendências também estão. Difícil é 

saber até quando, visto que, o “mercado das tendências” funciona como se o prazo de 

validade estivesse sempre por vencer. Nosso objeto de estudo, ao longo dos anos, se 

transformou em um segmento que está sempre cercado por mudanças e novidades. 

Originalmente funciona em ciclos de estações (como já citamos, outono e inverno, primavera 

e verão) e assim, a cada semestre, recebemos uma enxurrada de informações sobre tendências 

como cores, estilos e texturas, que sofrem variações de forma rápida. Mas o que é tendência? 

Por que se pressupõe que as pessoas devem segui-las?  

  Falar sobre tendências é um desafio, porque elas estão presentes em quase tudo, seja 

no discurso de quem acredita nelas ou no discurso de quem garante que não segue e nem vai 

segui-las de maneira alguma. Mas quem inventa estas tendências? Um texto publicado na 

Revista Máxima, acima citada, argumenta bem sobre essa formação que surge “do nada”. Para 

Figueiredo (2007), as tendências não surgem da cabeça de ninguém, mas nascem no nosso 

dia-a-dia. 

  
“As tendências não nascem da cabeça de ninguém. Nascem nas sociedades em que 
vivemos, dos pequenos adereços, dos gestos isolados de grupos restritos, das 
opiniões quase anônimas mas que catalizam a atenção de muitos, dos pequenos 
negócios criativos que despontam aqui e ali, de tudo o que se vê e se faz de forma 
diferente e inovadora, mas também da forma como as sociedades se comportam” 
(FIGUEIREDO, 2007, on line). 

 

Tudo faz parte de um jogo psicológico individual. Erner (2005) acredita que, as 

tendências estão governando o mercado da moda. De certa forma, como citamos, elas 
                                                        

5 Máxima é uma revista on-line feminina que trata sobre assuntos ligados ao cotidiano da mulher e conta com 
uma equipe de colaboradores. Pode ser acessada pelo endereço http://www.maxima.xl.pt. Acesso em novembro 
de 2008. 
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assumem um papel de ditadoras do que deve ser ou não seguido. Aqui vale lembramos que, a 

moda é um assunto extremamente democrático, presente neste emaranhado de publicidade e 

informação. Da era da informação para a era da recomendação, enfim, são inúmeras as 

estratégias trabalhadas e no final quem decide se vai consumir ou não é o indivíduo.   

 
A moda constitui-se por si sua própria explicação. Por que se ela torna muda em 
matéria de escolha? Porque apenas um indivíduo pode explicar os motivos de suas 
ações. Ora, a moda, por construção, não procede de uma escolha pessoal, mas da 
agregação de uma soma de escolhas individuais. A moda aceita somente uma lei: a 
sua (ERNER, 2005, p. 110).  

 

 Para definir o que é tendência, o autor parte de um pensamento lógico e de tal forma, 

psicológico, através de julgamentos. Para ele, há um julgamento de fato e um julgamento de 

valores. O primeiro diz respeito à freqüência com que os objetos aparecem, ou melhor, se 

sobressaem mais que os outros, e o segundo, por ser objetivo é o que domina, (ERNER, 2005, 

p. 103). Tudo isso diz respeito à forma com a qual os meios de comunicação atuam no desejo 

de consumo. Por exemplo, uma bolsa de couro de crocodilo é tendência por dois meses 

seguidos e uma de couro de vaca é tendência por duas semanas no mesmo espaço de tempo. 

Qual permaneceu mais tempo? Ou melhor, qual desapareceu mais rápido?  Podemos definir 

como tendência, qualquer artigo que seduza o maior número de pessoas. E estes produtos, que 

por vezes se tornam fenômenos e são divulgados pela mídia através de seguimentos 

especializados, podem serem tranqüilamente os responsáveis por estas recomendações.  

 
A publicidade, na área da moda, obviamente orienta o consumidor[...] A imprensa 
especializada, com vários títulos, tem um papel importante na difusão e promoção 
da moda. Todavia, ela acerta um alvo sensibilizado por temas e que procura nesta 
leitura uma informação a respeito desse assunto.[...]Esse vaivém entre alguns 
modelos e sua adaptação pelos indivíduos, essa negociação sem palavras, é que 
fabrica as tendências. E é esse processo perpétuo que permite que a moda escape de 
qualquer lógica trivial (ERNER, 2005, p. 118).  
 

Para Erner, o indivíduo que se submete à moda está ciente disso. É ele que, procura e 

que impõe os limites a essa manipulação. E todo esse enredo faz parte de um reflexo da 

sociedade mais comentada do momento, a de consumo. Como citamos, a moda atrai as 

pessoas. Não se sabe ao certo, até hoje, se é a moda que precisa da sociedade ou a sociedade 

que precisa dela.   

Outro teórico que aborda muito bem o assunto é Dário Caldas (2004, p. 22). Para o 

autor, o conceito de tendência presente nos dias de hoje está ligado ao movimento, mudança, 

representação do futuro, evolução etc. A respeito de tendências, quando achamos que 
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sabemos algo, já não sabemos mais. Esse é um fator importante no assunto, as tendências têm 

um prazo de validade, que é indeterminado.  

Caldas destaca que as tendências são responsáveis por apontar uma direção. Segundo 

o autor, o conceito está ligado às necessidades que já são pré-existentes em nossas cabeças.  

 
Há uma outra característica que é importante ressaltar: a tendência aponta uma 
direção sem, no entanto atingi-lá [...] é uma força que não se realiza inteiramente. 
Essa incapacidade de atingir o objetivo para o qual aponta revela um outro aspecto 
da tendência, fundamental para compreendermos seu uso contemporâneo: a idéia da 
incerteza quanto ao resultado a ser alcançado (CALDAS, 2004 p. 25). 

 

Assim, cabe falar sobre essa “pluralidade” das tendências, mesmo que elas sejam 

feitas de soma de decisões singulares. Uma das suas principais leis é chamada “Lei de Poiret”, 

pois leva o nome do seu criador, um famoso estilista francês falecido em 1944. Chamada 

também de "neomania", do prefixo neo, que significa o novo, uma nova, para Erner, é 

simplesmente abandono de uma moda por outra mais atual. Segundo o autor, ela é o 

fenômeno de abandonar constantemente uma mania, para adotar outra, quando algo se 

populariza e acaba por se caricaturar. A lei trata também do limite “físico” da tendência. Para 

Poiret, apud Erner, “Qualquer exagero em termos de moda é o sinal de seu fim” (2005, p. 

162).  Com isso, o autor estabelece outro termo, o da contra tendência, a oposta àquela que 

acaba de “morrer”. É como se fosse uma revisão de valores de consumo, é o retorno do que já 

foi tendência, a mistura do que ainda é e as preocupações que temos com assuntos globais.  

Nesta dinâmica, existem vários vetores responsáveis por “descobrir” estas tendências. 

Alguns, chamados de “cool hunters”, outros, ligados a empresas especializadas em pesquisar 

tendências e indicar os próximos direcionamentos em diversos setores. Historicamente, eles 

surgiram após a Segunda Guerra mundial, a partir de uma necessidade da indústria do 

vestuário.   
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3. JORNALISMO E MODA 
 

3.1 JORNALISMO DE REVISTA 
  

A história do jornalismo de revista no Brasil é muito anterior ao século XX. Antes 

disso, o Brasil era proibido por Portugal de possuir qualquer tipo de imprensa local. Reza a 

lenda que as revistas chegaram no país junto com a corte portuguesa, no início do século XIX. 

Os portugueses as trouxeram para cá, com assuntos pré-determinados, bem como, com todo o 

material necessário para a produção. Na época, todos os artigos do gênero eram muito 

parecidos com livros (SCALZO, 2003, p. 27).  

A primeira publicação do setor foi a revista As Variedades ou Ensaisos da Literatura, 

isso em 1812, na Bahia. Um ano depois, surgiu O Patriota, no Rio de Janeiro. E na mesma 

linha destas, muitas outras surgiram durante este período, onde o que reinava era o estilo 

Europeu de formatação. Nenhum editorial conseguiu se sustentar por muito tempo. Foi então, 

no início do século XX, que a indústria começou a se profissionalizar. Segundo SCALZO 

(2003), a modernização desta indústria através de inovações científicas e tecnológicas fez com 

que o mercado fosse impulsionado e, a partir disso, novos títulos em todos os gêneros 

começassem a surgir, como a Klaxon, responsável por divulgar a Semana de Arte Moderna 

em 1922.  

O fenômeno dos editoriais só surgiu pouco tempo depois, com a revista O Cruzeiro. 

Até então, as revistas privilegiavam poucas abordagens. Fenômeno em vendas, a revista foi 

criada em 1928, pelo jornalista e empresário Assis Chateaubriand e durou até a década de 70. 

A revista que podia ser lida por qualquer pessoa, abordava os mais diversos assuntos. A 

segmentação ainda não era fator primordial na construção de uma revista. A partir dali, 

muitos outros números surgiram e todos tratavam sobre o mesmo assunto: variedades. Os 

números vinham recheados de informações gerais e entretenimento, alcançando assim a 

grande parcela da população. 

O fenômeno da segmentação surgiu em meados da década de 70, quando as editoras 

começaram a sentir a necessidade da criação de títulos diversificados, que atendessem a 

diferentes públicos. Até então, quatro especialidades existiam no país. Eram elas, informação 

geral e entretenimento, informação e análise de notícias, revistas femininas ou de temas 

ligados a família e revistas de conhecimentos gerais. Atualmente, Scalzo (2003), em seus 

estudos sobre o jornalismo de revista, divide as segmentações em:  
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Os tipos de segmentação mais comuns são os por gênero (masculino e feminino), 
por idade (infantil, adulta, adolescente), geográfica (cidade ou região) e por tema 
(cinema, esportes, ciência...). Dentro dessas grandes correntes, é possível existir o 
que já nos referimos como “segmentação da segmentação” (SCALZO, 2003, p. 49).  

 

Inúmeros argumentos fariam com que as revistas se destacassem dos demais tipos de 

mídia. Elas acabam tornando-se diferentes dos outros meios de comunicação, por trazerem 

informações que já foram noticiadas, mas, com outro olhar e um desafio: compilar 

informações mais aprofundadas e completas. A autora afirma que, o jornalista que trabalha 

em revista, precisa imaginar-se como um prestador de serviços, alguém que dá as informações 

corretas e não um ideólogo ou um defensor de causas e bandeiras (SCALZO, 2003 p. 55). 

Por mais que sejam textos longos, Scalzo(2003) alerta para que sejam simples e claros. 

Ela argumenta que o leitor procura por uma informação correta e clara. Uma das principais 

características deste texto é o entretenimento.  

 
O texto de revista, como se aprende tecnicamente na faculdade, ao invés de você ter 
a velha fórmula da pirâmide invertida em que o grosso das informações está no lead 
e depois aquilo vai diminuindo, o texto de revista precisa ser um texto que você vá 
contando a história, dosando as informações pra que o sujeito siga na história até o 
fim (PIMENTA, 2006).  
 

Outro motivo que torna a revista um meio de comunicação mais próximo do leitor é 

sua durabilidade. Isso se dá em função de sua alta qualidade gráfica, pois o papel usado na 

impressão da revista é melhor e diferente dos jornais. Isso atrai o leitor a também colecionar 

alguns tipos de revistas, as suas preferidas na maioria dos casos. Scalzo também destaca que a 

construção do texto para a revista acaba por estabelecer uma relação entre o editor e o leitor, e 

muitas pessoas buscam, nestes periódicos, uma forma de construir a própria identidade, de se 

sentir dentro de um determinado grupo. Para a autora, “não é a toa que leitores gostam de 

andar abraçados as suas revistas ou de andar com elas à mostra, para que todos vejam que eles 

pertencem a este ou àquele grupo”. Por isso, não se pode nunca esquecer: quem define o que é 

uma revista, antes de tudo, é o seu leitor (SCALZO, 2003, p. 12). 

 

3.1.1 EDITORIAIS DE MODA E PUBLICIDADE 

 

Bonini (2003) define o editorial de moda como um gênero jornalístico próprio dos 

meios impressos, muito embora o autor afirme que eles já tenham começado a aparecer em 

outros tipos de mídia.  
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Em sua maioria, os editoriais são compostos por fotografias que demonstram 

combinações de roupas, em cenários dos mais variados tipos, apontando possibilidades de 

“bem vestir”. Junto das fotos, também há um pequeno texto que geralmente traz as descrições 

e os preços das peças, além de apresentar o tema trabalhado nas fotos. Vale lembrar que os 

editoriais de moda sempre primam por seguir “um fio condutor, um tema determinado, que 

pode ser a moda da estação ou da cor, um tecido, um acessório, uma grife ou mesmo uma 

personagem” (RABAÇA; BARBOSA, 2002, p. 256). Neles, também são ressaltados a 

aparência e o comportamento que a revista quer transmitir. O que gera a sensação de 

influência a que são propostos. Rabaça e Barbosa (2002) definem, em seu dicionário de 

comunicação, editorial de moda como: 

 
[...]Seu texto, muitas vezes criado em função do ensaio fotográfico, limita-se em 
alguns casos à descrição das peças.[...] mas também pode conter opiniões do editor 
ou dos jornalistas, depoimentos de pessoas focalizadas e maiores informações sobre 
o tema em pauta. [...]Artigo opinativo em revista de moda, geralmente ilustrado, no 
qual o editor ou a equipe de editores expressam seus pontos de vista sobre 
tendências de vestuário, comportamento, atitude e estilo, novos lançamentos, etc 
(RABAÇA; BARBOSA, 2002, p. 256). 

 

  Acredita-se que, graças aos editoriais, tornou-se possível a manutenção das 

publicações impressas na contemporaneidade, já que, com o advento da web, é muito mais 

fácil manter a leitora atualizada das principais tendências de moda, sem que seja preciso que 

ela compre revistas. O que acaba fazendo com que o número de páginas ocupado pelos 

anúncios da Vogue seja consideravelmente superior às de conteúdo editorial, criando-se uma 

política em que o número de anúncios supere o de páginas editoriais, em uma proporção de 

mais de três para um.  

No entanto, esses editoriais conjugados com as campanhas que os acompanham, 

apresentam uma proposta de uma vida cheia de glamour. Diana Crane afirma que:  

 
não só as roupas da moda por si só são atualmente menos importantes do que a 
imagem que tentam transmitir, mas as imagens femininas projetadas por estilistas e 
revistas especializadas são muito diferentes daquelas imagens insípidas de mulheres 
associadas à moda (CRANE, 2006, p. 396). 

 
 

Publicidade e editoriais estão diretamente relacionados, e dessa forma, as revistas de 

moda devem agradar tanto aos anunciantes, como afirma Lipovetsky (1989, p.190), quanto as 

leitoras. O autor destaca que eles representam a cultura de mídia, quanto às consumidoras, 
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pois, são as principais fontes de lucro destes veículos de comunicação, por isso, o conteúdo 

editorial deve complementar e reforçar a publicidade.  

 
A publicidade, não a propaganda: um universo separa essas duas formas de 
comunicação de massa que tendemos a ver como uma só. Com a publicidade adota 
um perfil completamente original, é presa nas malhas da forma moda: nos antípodas 
da lógica totalitária, ela nada no elemento do superficial e da sedução frívola, na 
fantasia dos gimmick6. 

 

Outra discussão a respeito dos editoriais de moda das revistas é a sua falta 

credibilidade. Teoricamente, o editorial deveria divulgar tendências que os editores de moda 

entendem como atuais, inovadoras ou comerciais. Crane analisa o cenário atual como se ele 

estivesse fugindo um pouco do seu foco principal e para ela, exibir as últimas tendências de 

vestuário destinadas às mulheres de posses, deixou de ser seu objetivo primordial das revistas. 

“Diferentemente, as fotografias de moda ofereciam um tipo de entretenimento visual, análogo 

a outras formas de cultura de mídia, como os filmes de Hollywood ou os videoclipes” 

(CRANE, 2006, p. 413). 

Todavia, as grifes que aparecem nos editoriais são, muitas vezes, as mesmas que 

pagam por páginas de anúncio na revista. Fica aparente a relação comercial que existe entre a 

revista e as empresas escolhidas para as fotos do editorial de moda. Por sua vez, diversos 

destes editoriais trazem produtos e marcas anunciadas na publicação.  

Neste caso, é preciso levar em consideração dois aspectos. Em primeiro lugar, se a 

função do (editorial ou mesmo na revista) é fazer com que as consumidoras procurem o 

produto na loja A ou B. Neste caso, a presença da propaganda no meio do editorial, facilita 

com que isso seja feito de maneira rápida. Em segundo, se o editorial de moda é responsável 

pela sustentabilidade do veículo. O que acaba sendo a mais correta. 

  

3.2. JORNALISMO DE MODA 

O campo da moda foi se constituindo na mídia ao longo dos séculos de uma forma 

lenta e gradual. O mais antigo veículo periódico destinado exclusivamente às mulheres foi o 

Lady’s Mercury, que circulou na Inglaterra em 1693. Depois dele, outros vários títulos se 

seguiram, entre eles o Ladies’ Diary, veiculado por mais de um século. Este formato 

rapidamente alcançou outros países como Alemanha, Áustria, Itália, dentre outros. Estes 

                                                        

6 truque, recurso publicitário para atrair a atenção do leitor. 
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veículos tinham em comum, o fato de trazerem poesias, receitas culinárias e na maior parte 

dos casos, um consultório sentimental. 

As revistas surgiram ainda no século XIX, quando o jornalismo acumulava uma nova 

tarefa: além da função rotineira e convencional de publicar notícias, passou a ser um 

instrumento de popularização de assuntos de especialidade. E este novo jornalismo, muito 

parecido com a literatura, deu a possibilidade da criação de materiais mais bem elaborados. 

Lage (2001) destaca isso quando afirma que o principal atrativo das revistas é a parte gráfica. 

Para ele, as revistas formam um universo atraente, onde encontramos a fotografia, o design e 

o texto (LAGE, 2001, p. 119).  

Foi então, em 1928 que o Ladies’ Magazine consolidou o termo “magazine” e criou 

um material diferenciado. A revista oferecia entretenimento, esclarecimento e serviço. O 

jornal-revista foi um marco na imprensa feminina, revolucionando a indústria da época. Outro 

marco importante na área ocorreu em 1863, quando um editor norte-americano, Mr. Butterick, 

lançou o molde para a confecção de roupas encartado nas revistas e impresso em série. Com 

isso, as revistas passaram então, a ser vendidas em lojas comerciais e livrarias, 

democratizando a partir daí a moda.  

Buitoni (1986) afirma que desde o surgimento da imprensa feminina, a moda sempre 

esteve presente. Foi pouco tempo depois que novos temas, como amor, decoração, cuidados 

com os filhos, educação e outros assuntos ligados à vida cotidiana da família, incorporaram-se 

ao veículo e os poucos assuntos ligados à vida da mulher, invadiram as publicações.  

Logo após a Segunda Guerra, o setor ganhou uma sofisticação a mais. Surgiram então, 

as capas coloridas, que como nos dias de hoje contém closes de artistas ou modelos. Outro 

avanço foram as matérias com moda de alto luxo. O passo seguinte foi a segmentação: as 

revistas passaram a ser direcionadas para diferentes faixas etárias e poderes aquisitivos. E, 

desde a suas origens, as revistas demonstravam ter como objetivo, destinar-se a públicos 

específicos e aprofundar os assuntos, mais que os jornais, menos que os livros (SCALZO, 

2003, p. 19). Desta forma, a segmentação se torna uma das principais características das 

revistas. Conforme a autora, a segmentação serve para criar um espécie de identificação com 

o leitor o qual ela atinge. A autora defende essa identificação como um “fio invisível que une 

um grupo de pessoas e, nesse sentido, ajuda a construir a identidade, ou seja, cria 

identificações, dá sensação de pertencer a um determinado grupo” (SCALZO, 2003, p. 12).  

No Brasil, a então atual situação de colônia, dificultou a chegada deste tipo de 

imprensa. O Espelho Diamantino foi o primeiro periódico feminino brasileiro, ele foi lançado 
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no Rio de Janeiro em 1827. A partir daí, a mulher começa a expressar publicamente o que 

pensa e não o que a sociedade espera que ela pense. Logo após, surgem outros periódicos, 

como: O Espelho das Brasileiras, de 1831 no Recife, o Jornal de Variedade, de 1935, o 

Relator de Novelas, de 1838, o Correio das Modas, de 1939, Espelho das Bellas, de 1941, e A 

Marmota (1949), o pioneiro em trazer litografias impressas no Brasil (BUITONI, 1986, p. 

37). 

 No início, muitos veículos reservavam um espaço considerável para a literatura e 

traziam histórias em capítulos, o que fazia as leitoras esperarem ansiosas pela próxima 

publicação. No Armazém de Novellas Escolhidas ou Novelista Brasileiro, ambos 1951, eram 

encartados fascículos onde, pouco a pouco, o espaço genérico foi utilizado pelo romance 

folhetim.  

A primeira revista feminina de fato no Brasil chamava-se Revista da Feminina, 

fundada em 1914. Ela durou 22 anos e deu um novo impulso ao setor, pois introduziu o 

esquema comercial, que incluía a fabricação e a distribuição de produtos destinados ao 

público feminino. Mas as mudanças mais drásticas do setor acontecem no meio do século, 

quando a Grande Hotel, da Editora Vecchi e Capricho, da Editora Abril, passam a publicar as 

fotonovelas. Tal fato gerou o crescimento das indústrias relacionadas à mulher e a ampliação 

da classe média junto ao crescimento do mercado interno, fortalecendo o poder de vendas dos 

veículos voltados para este público. Mais tarde, títulos, como Cláudia, inauguram um novo 

estilo, sofisticando o setor. É quando, em maio de 1975, surge no país a revista Vogue, nosso 

objeto de estudo.  

 “A moda impulsiona a imprensa feminina e por ela é impulsinada”, conforme Buitoni 

(1986, p. 14). Nesta via, Schimtz (2007, p. 34) argumenta que as revistas junto, com o assunto 

moda, foram um fator primordial durante o século passado, para que a imprensa feminina se 

consolidasse. “Se hoje as revistas ditam regras a serem seguidas, isso se deve à contribuição 

para a construção e divulgação de um padrão estético de mulher”.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

26

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
  

Este capítulo trata do percurso metodológico, utilizado para dar conta do tema do 

estudo em questão, especialmente sobre a linguagem de moda da Vogue e Teen Vogue, tanto 

do conteúdo quanto da imagem, que insere-se na nossa pesquisa devido à ampla dimensão do 

seu significado.  

Assim, para reconhecer as diferentes relações entre comunicação e os elementos 

construtores dessa linguagem, percorremos as teorias de autores como Lipovetsky (1994), 

Barnard (1996), Miranda (2007), Oliveira (2007), Castilho (2004) e outros que utilizam a 

moda como eixo de estudo. A partir daí, buscamos embasamento para explicar os termos: 

moda, linguagem, imagem, editorial e tendências.  

 A descrição da moda, bem como a sua a análise, possuem diversas vias de acesso. 

Neste caso, a metodologia será baseada na semiótica discursiva, pregada pelo Lituano 

Algirdas Julien Greimas e seus colaboradores. Oliveira (2007) destaca que esta vertente 

teórica continua sempre em construção, para poder atender a todas as mudanças que ocorrem 

com o passar do tempo. A autora acena para o fato da criação de adventos tecnológicos e os 

novos costumes que adquirimos durante este percurso, como argumentos para essa incessante 

revisão da teoria, que é uma das mais adequadas para o estudo da moda.  

 
[...] a semiótica deve estar sempre atenta a um mundo de novidades que essas 
linguagens que se expressam de maneiras diversas estão o tempo todo criando. 
Afinal de contas, por meio de palavras, de atos ou de imagens, estamos todos, o 
tempo todo, “inventando moda” (OLIVEIRA, 2007, p. 26).  

 

 Nesta via, a abordagem que utilizamos, preocupa-se com a produção e a troca de 

significados entre mensagens e indivíduos. Vale aqui salientar que estes significados são 

produtos destas experiências culturais sofridas pelos sujeitos, que acabam por interferir na 

compreensão dos significados (BARNARD, 2003, p. 55). O autor afirma que o significado 

não está apenas na mensagem; o receptor lhe dá um conjunto de significados, diferentes do 

original, de acordo com sua experiência. Pela semiótica, a roupa é vista como texto/objeto e 

passa por uma leitura que vai além do funcional; a ela são agregados valores subjetivos de um 

grupo ou indivíduo, inserindo uma identidade (CASTILHO, 2005, p. 52). 

Como vertente teórica para a observação do objeto empírico, escolhemos a linha 

francesa de análise semiótica. Junto com as outras duas linhas, a russa e a americana, fazem 

parte atualmente das mais discutidas no Brasil. Desenvolvida na década de 60, a análise pode 
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ser chamada de Semiótica Discursiva ou ainda, Semiótica Greimasiana, pois leva o nome de 

seu fundador aqui citado, Algirdas Julien Greimas. A partir disso, nós iremos tratar das 

estratégias de manipulação, através da desconstrução do discurso, buscando assim entender as 

estratégias e mecanismos que são utilizados para fazer sentido.  

Partindo de Katia Castilho (2004), que destaca que este modelo teórico-metodológico 

é baseado na geração de sentido e é descoberto através do que se denomina percurso gerativo 

do sentido ou da significação, entendemos que o termo discurso recebe várias significações. 

Pode ser sinônimo de fala, opondo-se à língua; pode ser também qualquer enunciado com 

mais de uma frase; ou então, regras de encadeamento das frases que compõem um enunciado 

ou as condições de sua produção. Além disso, pode ser definido segundo Greimas e Courtés 

como: 

 
o apreendimento, mais ou menos alcançado, de um certo número de linguagens 
especializadas que o fazem participar, não ao grupo social propriamente dito, mas a 
continuidade lingüística reduzida, ou seja, a grupos semióticos caracterizados pela 
competência, própria a todos os indivíduos que fazem parte, de omitir e receber um 
particular tipo de discurso (Greimas e Courtés, apud CASTILHO, 2004, p. 55). 
 

Como a semiótica que iremos abordar trabalha não só diretamente com textos, pois, 

trabalharemos também com códigos visuais, que colaboram com a construção da significação 

como estrutura narrativa e por entendermos que texto e imagem fazem parte de um mesmo 

discurso, também utilizaremos noções de estudo da imagem do italiano Umberto Eco. 

A pesquisadora Sandra Ramalho e Oliveira, em “Moda também é texto” (2007, p. 25), 

comenta que “ainda ninguém criou nenhum método eficiente, seguro ou infalível para 

‘alfabetizar’ as pessoas nas inúmeras ‘linguagens’ visuais existentes ou só na linguagem da 

moda”. Segundo a autora, nenhuma ciência, até hoje, tem se ocupado mais em desvendar os 

mistérios da moda do que a vertente teórica da semiótica. Talvez porque a nossa forma de se 

vestir cria um texto e, a cada vez que criamos uma outra forma, na verdade estamos criando 

um outro texto. Umberto Eco (apud Oliveira 2007, p. 15) elucida que “quem conhece o poder 

da comunicação da moda não sai de casa sem prestar muita atenção na forma de amarrar os 

sapatos ou no nó de sua gravata”. O semioticista italiano, ainda na década de 60, já 

vislumbrava o poder da moda na construção da nossa imagem como forma com a qual 

escrevemos o nosso texto visual, a nossa identidade. Podemos, assim dizer, que a moda como 

linguagem, articula dois sistemas de expressão complexos, o do texto visual e o do texto 

escrito. Um formado por imagens e o outro formado por letras, sílabas e palavras, que por sua 

vez constituem o conteúdo.  
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Como elementos construtivos da imagem, entendemos que compreendem:  pontos, 

linhas, formas, planos, texturas e dimensões. Na moda, portanto, há uma riqueza de 

alternativas discursivas, sendo que cada uma dessas categorias podem ser devidamente 

explicadas: 

 
na linguagem verbal, usamos palavras; na moda, usamos linhas, formas, cores, 
texturas e pontos: pontos de atenção como o decote, um bordado ou uma flor. 
Naquela, combinamos as palavras para conceber o discurso; na moda, é necessário 
articular textura com cor; dimensões com formas; e as mais variadas combinações 
entre linhas, retas horizontais, verticais, diagonais ou curvas diversas (OLIVEIRA, 
2007, p. 34). 
 

 Quanto à análise das imagens de moda, Oliveira (2007) salienta para o fato de que elas 

são feitas assim como as das imagens estéticas ou artísticas, pois, são procedimentos 

relacionais que, ao serem organizados no texto visual, constroem, ao mesmo tempo, os efeitos 

de sentido7 (OLIVEIRA, 2007, p. 27). 

Mais que isso, no caso do jornalismo de moda, é necessário utilizar textos e imagens 

(fotografias, ilustrações, etc). As revistas são repletas de representações imagéticas. Algumas 

podem ser facilmente percebidas, outras nem tanto. Diversas são as maneiras de observação 

para uma pessoa comum. Nesta pesquisa, discutimos as maneiras com as quais são 

empregados nos editoriais de moda, o casamento dos produtos, das imagens, do texto e da 

publicidade, salientando para os mecanismos de “manipulação” superficial à 

compra/consumo.  

 
[...] há duas modas. Por um lado, a moda que tenta estabelecer uma correspondência 
entre o vestuário descrito e usos, características, estações, funções[...]Nesse caso, a 
arbitrariedade da moda é evitada, mascarada sob esse léxico racionalista, naturalista. 
Ela mente. Esconde-se por trás de álibis sociais ou psicológicos (BARTHES, 2005, 
p. 379). 
 

                                                        

7 o usado por imagens nos retoma ao fato de que o indivíduo constrói com elementos a identidade que ele 
expressa para a sociedade e para si mesmo, e a imagem fotográfica está presente neste processo de construção da 
identidade. Para Roland Barthes, a fotografia de moda pode desvelar os traços de uma identidade que permeia 
uma determinada época. A moda até pode ser efêmera, mas as imagens impressas na revista servem como uma 
documentação sobre o universo feminino no século em que vivemos. Pois “cada uma das épocas históricas, cada 
uma das culturas e sociedades existentes instalam valores em sua forma de vestir e decorar seus corpos, que 
traduzem em imagens de corpos esteticamente vestidos e adornados segundo determinada moda” (Castilho, apud 
Oliveira, 2007). 
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A partir deste espectro teórico e tendo como eixo central de categorias: imagem e 

texto, determinamos quatro sub-categorias para analisar as duas seções da revista. São elas: o 

texto, a tendência, a fotografia e a diagramação. 

As escolhas foram feitas após análises prévias das revistas numa primeira etapa e 

também porque consideramos que, para estas revistas estes tópicos são essenciais para serem 

observados. Mesmo que a revista, nessas duas seções, componha-se apenas por títulos, 

subtítulos e figuras, é isso que atrai o leitor a continuar a folhear as páginas. Sabemos que, a 

abertura em qualquer meio de comunicação é primordial. E no texto de revista, mais ainda. 

Para Vilas Boas (1996), apud Marques (2003):  

 
A abertura das matérias é quase sempre uma narrativa climática seguida do primeiro 
tópico frasal. Geralmente, é uma estrutura baseada em antíteses: o fato e a sua 
circunstância, do fato e a sua conseqüência. Criando o clima de tensão e angústia, 
que é a própria motivação para a leitura, logo depois vem a antítese (MARQUES, 
2003, p. 79). 
 

São fatores como esse que fazem dos editoriais de moda artigos agradáveis e de fácil 

entendimento, pois, acompanhados da fotografia e a diagramação, revelam uma produção 

mais artística quanto aos aspectos de programação visual (MARQUES, 2003, p. 79). A 

categoria tendências, explica-se pelo fato de que todas as seções seguem um padrão, um tema, 

um assunto a ser seguido. E, normalmente este assunto culmina com outros que também estão 

na mídia, ou então, nos anúncios publicitários que são os responsáveis pela publicação do 

segmento.  

Tais categorias foram utilizadas para analisar o seguinte corpus: as seções de moda 

Shops e Shopping das revistas Vogue e Teen Vogue, respectivamente. A revista Vogue, como 

já repetimos diversas vezes neste trabalho, está no mercado nacional há mais de 30 anos e, em 

setembro do ano passado, resolveu apostar em uma versão mais jovem, que agradasse ao 

público mais adolescente. A Teen Vogue veio com a proposta de ser semestral, mas até o 

fechamento desta pesquisa, ainda não havia sido lançada a edição de número 2.  

A fim de delimitarmos o material a ser estudado, escolhemos dentro da seção Shops, 

quatro sub-seções que combinassem com a seção Shopping da revista teen. A escolha foi feita 

através da tendência, uma vez que, esta é uma das categorias escolhidas para serem 

analisadas. São elas: “Grandes Tendências”, que levam o título - Passarelas e Nas Passarelas - 

e abrangem o look urbano, street, tão utilizado na revista teen. E também as sub-seções que 

levam o mesmo nome como “A Cor do Mês” e “Tem que ter”. Em função da característica do 
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trabalho e também pelo tempo e dimensão desta revista, que possui em torno 300 páginas, não 

seria possível analisar todas as demais seções.  
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5 ANÁLISE DAS REVISTAS 

  

5.1. VOGUE  
  

 A revista Vogue, de origem americana, já é centenária. Com filial em quase todos os 

países, desde 1975, está presente no Brasil. Segundo o histórico da revista, que pode ser 

acessado pelo site8 da mesma, o material de alta qualidade gráfica e design moderno são os 

dois diferenciais que fazem da Vogue uma das revistas de moda de maior qualidade no Brasil. 

Seu fundador, Luis Carta, era um homem empreendedor e manteve sempre a empresa nas 

mãos de sua família. Quando resolveu fundar também a Vogue Espanha, deixou a atual 

editora, Patrícia Carta, sua filha, comandando os trabalhos por aqui.  

No início, até achava-se difícil que os anunciantes investissem numa revista que era 

extremamente voltada para a classe alta, “destinada a um público altamente qualificado, a 

chamada classe AA.” Hoje, a Vogue já está na sua edição de n° 362 e circula cerca de 40 mil 

exemplares por mês, a maioria deles vendidos em bancas. Contudo, o número de assinantes da 

revista ainda é muito pequeno. 

 O magazine contempla, em cada uma de suas edições, informações sobre tendências, 

estilos, comportamentos, beleza, atitudes, dicas culturais etc. Cada uma de suas edições chega 

a conter mais de 300 páginas, o que varia conforme o número de anúncios publicitários. A 

revista trata prioritariamente de assuntos ligados à moda, dividindo-a em 16 editorias fixas.  

 Ao abrir as primeiras páginas de uma revista Vogue, a leitora já depara com um pouco 

do que está por vir a frente. O sumário ou índice, como na maioria das outras revistas que 

circulam no mercado, apresenta as páginas e um breve argumento sobre o que cada matéria ou 

seção irá tratar. Logo após, o editorial assinado há mais de uma década pela editora-chefe, 

com tópicos comentados por ela, onde faz um prefácio da edição. A seção é escrita pela filha 

do responsável pela fundação da revista Vogue no Brasil. O editorial de Patrícia Carta revela 

os detalhes do que cada edição irá apresentar. O texto geralmente é curto e busca instigar o 

leitor a consumir o produto. Observamos nesta seção a visão empresarial demonstrada na 

revista, que há 30 anos é comandada pela família Carta.  

 Para entender um pouco a forma como a revista é construída, assim como Andrião 

(2005), em seu estudo sobre “A revista que fala com você - estudo da linguagem na imprensa 
                                                        

8 O site pode ser acessado pelo endereço www.vogue.com.br.  Primeiro acesso em novembro de 2007 e o último 
em outubro de 2008. 
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feminina”, usamos as definições de Buitoni (1996), para seção e editoria. Para ela, as seções 

são divisões menores dentro de um jornal ou revista (no nosso caso, revista), que podem ou 

não estar dentro de uma editoria. Enquanto editorias são as divisões mais gerais do universo, 

abrangidas por uma publicação, como moda e beleza (BUITONI, 1990, p. 91 e 92). 

 Entre as principais seções estão “Glamour em Foco” e “Cocktail Culture”, que 

mostram assuntos internacionais nas páginas da revista. As editorias assinadas por Costanza 

Pascolato e Carolina Overmeer geralmente trazem tendências e inovações que circulam nas 

passarelas internacionais e que podem ser utilizadas no Brasil. As editorias focam muito mais 

no internacional do que no nacional e mostram sempre o que há de mais luxuoso e atual, 

sendo no guarda-roupas ou em simples acessórios, que não precisam ser necessariamente 

ligados ao vestuário, passando assim, por inovações tecnológicas.9 

 Em “Nostalgia”, ícones do mundo da moda são apresentados em matérias de 

comportamento, que revelam fatos anteriormente desconhecidos. A seção, que remete à 

“saudade”, apresenta no mínimo seis páginas com riqueza nos textos e nas imagens.  

Já a seção “Estilo” conta com uma série de reportagens que investigam as principais 

tendências a serem apresentadas no Brasil e no mundo. São feitas narrações de desfiles, 

comentários sobre roupas de pessoas famosas, análises de guarda-roupas e dicas do que vestir 

e como vestir. A editoria não é assinada por nenhum jornalista em específico. São textos 

assinados por colaboradores da revista, que atuam no país e também no exterior, trazendo 

para cá, novidades do universo feminino. A “View” também é assinada por Maria Prata. Nela, 

são tratadas as principais tendências que o exterior traz para as passarelas brasileiras. É o 

olhar da editora sobre o que pode ou não ser usado.    

A seção escolhida “Vogue Shops”, nosso foco de pesquisa, incentiva a febre pelas 

compras, como é o caso da maioria das revistas para mulheres, que incluem a temática moda 

em seus conteúdos. Diversas páginas são destinadas a mostrar as principais tendências do 

mundo fashion, dividas por temas ou tendências. Esta parte também é assinada pela editora de 

moda da revista, que trata do assunto com a experiência adquirida nos anos que trabalha com 

o mundo fashion. Vogue Shops mostra claramente a palavra da editora e para que se destina o 

conteúdo. Em média, são apresentados textos predominantemente curtos e imagens, que 

representam nos mínimos detalhes as roupas e acessórios.  

                                                        

9 Podemos citar aqui a ineveção do iPod, do Mp3 player, iPhone, entre outros artigos que hoje são artigos de 
última necessidade da mulher moderna. Logicamente a qual a revista se destina. Como já citei, classe AA. 
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 Nos últimos tempos, também podemos perceber que, assim como tudo muda, a revista 

Vogue também vem adaptando um pouco sua linha de apresentação dos produtos. Mesmo 

sendo uma revista longa (são mais de 300 páginas), hoje há textos bem mais elaborados, com 

colaboradores do mundo todo. É notório que as evoluções tecnológicas do mundo atual, como 

computadores com tecnologia de ponta, também permitiram o avanço na diagramação, 

tornando-a mais agradável e atrativa. As qualidades das fotos, que também fazem a diferença 

na revista, devem-se ao fato da evolução nas máquinas fotográficas, que permitem que os 

fotógrafos garantam o melhor ângulo nos desfiles, nos espaços e que todo este material 

permita que a leitora observe os mínimos detalhes das peças, das roupas, dos objetos, 

acessórios, enfim, o que a revista queira mostrar. 

 A edição de setembro de 2008, trazia Isabelli Fontana na capa e era considerada a 

edição mais importante e volumosa do ano. Sob o título "Coleções da Vogue Brasil", 

antecipava o que seria moda com as tendências de verão. A revista mostrou uma primavera 

colorida, estampada, cheia de grafismos.  

 A seguir, apresentamos a análise do nosso objeto empírico, a revista Vogue, com 

enfoque na seção “Vogue Shops”. 
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FIGURA 1 
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FIGURA 2 
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FIGURA 3 
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As tendências mostradas nas figuras 1, 2 e 3 fazem parte da seção “Grandes 

Tendências”, dentro do Editorial Vogue Shops, escrito pela editora de moda, Maria Prata. 

Nesta edição (Setembro de 2007), a temática escolhida foi a que tratava de estampas e 

gráficos, bem como moda street que será apresentada no próximo tópico. A seção Shops é 

composta por imagens de modelos nas passarelas durante desfile de marcas, como, Estefânia, 

Layana Thomaz, Ronaldo Fraga, Afroreggae, Maria Bonita, Iódice, Ellus, entre outras. As 

fotografias são de corpo inteiro, com fundo neutro ou levemente desfocado, o que impede a 

leitora de descobrir o contexto em que as imagens foram captadas e não interfere na imagem 

principal, que seria as modelos e os vestidos que elas estão usando. As fotografias recortadas 

têm o objetivo de aproximar mais a modelo do foco, não dando muita importância para o 

enquadramento. Isso indica que importa mostrar a diversidade de modelos de peças de roupa, 

bem como as estampas que podem ser usadas.  

 O título “Passarelas” define não só o espaço onde as modelos estão, mas também, de 

onde surgem estes conceitos (as tendências) a serem trabalhados na página. Em “Gráficos”, 

evidenciamos que a moda verão 2008 era marcada por estampas coloridas e em formas 

geométricas (losângulos, quadrados, retânagulos, linhas, etc), compostas de maneira que 

formem desenhos. Em todos os vestidos pode-se observar a presença destas geometrias, que 

por vezes formam outra.  

 Outro ponto observado foi a presença da publicidade. Na página seguinte (ANEXO 1), 

encontramos um anúncio de página inteira da marca Iódice, onde a modelo veste um vestido 

curto. Aqui, as formas geométricas não estão estampadas na roupa da modelo, mas fazem 

parte do cenário onde ela foi fotografada. Usando um vestido estilo balonê branco, a modelo 

se apóia em um quadro de metal dourando. O cenário com um quadro pintado, também 

completa o estilo geométrico proposto pela temática.   

 A outra subseção escolhida chama-se “o look” (figura 2), representada na página 90 e 

também gira em torno dos gráficos. A foto disposta no canto superior esquerdo da página 

utiliza a mesma modelo da página anterior, durante desfile para mesma marca, a Ronaldo 

Fraga. “Aposte na mistura de cores para criar um visual ousado” remete ao sentimento do 

colorido. Em praticamente todos os acessórios mostrados, mais de duas cores estão sendo 

usadas. Em alguns casos, a composição de cores cria formas. O colorido nunca deixa de ser 

tendência. O que muda de um ano para o outro é a escolha de uma cor ou outra. Por exemplo, 

em 2007 era o azul. Neste ano, o roxo, e assim por diante. Qualquer pessoa que não entende 

de moda saberia que não se usa menos de duas cores para se compor uma peça gráfica. Há um 
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limite entre as formas que precisa ser respeitado, caso contrário, se a peça for só de uma cor, 

não obedecerá o que “dita a lei da moda”. A composição de cores é o que cria as formas. 

 Nesta sub-seção também verificamos a presença dos gráficos como tendência. Quanto 

à questão gráfica, a disposição dos objetos respeita uma ordem de espaços. Não há apenas 

roupas, há também acessórios que complementam o visual. Um Box, disposto no canto 

direito, no centro da página alerta para os excessos. Nele, a editora salienta que a leitora não 

utilize duas peças de roupa ou acessórios estampados com formas geométricas “Menos é 

mais: uma única peça gráfica basta para levantar a produção”. Aqui a editora conta com um 

“saber” já existente na memória de sua leitora, mas salientar sempre é válido. 

 A terceira sub-seção leva o nome de “Nas Passarelas”, representada pela figura 3, 

apresenta que a moda praia também pode usar a tendência - gráficos - não só em estampas, 

mas também em recortes geométricos. Quatro fotografias, das modelos das marcas: Água de 

coco, Poko Pano, Blue Man e Lenny, também em desfiles, estão dispostas na parte superior 

da página. Um pouco abaixo, outro sub-título aparece, “Nas Vitrines”, e traz mais quarto 

opções de maiôs que podem ser usados. Quando a editora se refere a “Recortes inusitados 

fazem maiôs biquínis quase perfeitos para a piscina”, podemos entender que, a moda sempre 

se modifica. Antigamente, os maiôs cobriam a silhueta das mulheres mais cheinhas, mas hoje, 

eles já são uma peça que promove um charme a mais para quem quer utilizar.  

 Quer dizer, aqui, numa mesma página, percebem-se claramente os diferentes tipos, 

perfis do jornalismo de moda: primeiro, informar e ditar qual é a tendência; segundo, o de 

serviço, isto é, traduz o que está ali para a leitora, informando o que e como usar. Podemos 

notar neste tópico, que, em outras palavras se está nas vitrines, pode ir para a beira da praia 

mais facilmente.  

 As imagens estão representadas por oito fotografias. Quatro com presença humana 

(modelos) e quatro utilizando apenas recortes de biquínis/maiôs. As fotografias que utilizam 

modelos chamam a atenção para um fator importante: o respeito a dois principais elementos 

defendidos por Souza (2000). São eles, o enquadramento, que corresponde “ao espaço da 

realidade visível representado na fotografia”(200, p. 67), e os planos. A primeira foto, em 

plano médio e as demais em plano aberto.   

 Quanto à diagramação, observa-se que não há nenhuma novidade ou algo que chame 

muito a atenção. Os elementos respeitam uma hierarquia de importância e estão dispostos de 

maneira organizada. O que permite melhor visualização por parte dos leitores.  
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FIGURA 4 
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FIGURA 5 
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 O termo Street10, incorporado na moda, já caracteriza uma tendência bem urbana. Ele 

sugere que tudo pode ser usado no dia–a-dia e garante o conforto e a praticidade para a 

mulher sair às ruas. Nas duas sub-seções da Vogue, este “estilo de vestir”, digamos assim, 

fazem parte desta mesma tendência. O que as difere um pouco é a temática. A primeira 

(figura 4) apresenta uma moda mais urbana, roupas para sair na rua, a outra (figura 5), prima 

pela adaptação desta moda criando looks para a noite.  

  Na figura 4, sete modelos representam as marcas Triton, Cavalera, Carlota Joakina, 

Zigfreda, 2nd Floor, Maria Bonita e Juliana Jabour. Marcas conhecidas no mercado brasileiro, 

por apresentar tanto roupas ousadas, que podem ser usadas em festas na noite, como também 

para o dia-a-dia.  

 Quanto às cores, é visível o uso de uma cartela bastante colorida. As peças vão das 

cores claras ao vermelho, por exemplo, brilhos e paetês indicando que, a moda de rua tende a 

ser diversificada. A linguagem do prêt-à-porter11 remete ao público o qual o magazine se 

destina: mulheres modernas e sofisticadas, que procuram ser ágeis na hora da escolha da 

roupa. No texto, fica implícito que se a leitora quiser, ela pode também usar estas peças para 

sair à noite. 

 As fotografias, assim como nas outras páginas, também foram retiradas de desfiles e 

primam por mostrar mais as roupas do que as modelos. Aqui nesta sub-seções, há uma 

preocupação com o enquadramento, mas não com os planos das fotos. Isso mostra que, para o 

mercado editorial, o importante é valorizar as roupas, “vender a peça”, e indicar onde ela é 

encontrada. Desconsiderando, por muitas vezes, alguns elementos básicos da fotografia. 

Porém, é através delas que a editora mostra a evolução do look street, que hoje ganha peças 

                                                        

10 A palavra 'Street' significa rua, mas não qualquer rua. O termo é empregado apenas na área urbana. Quando se 
quer designar qualquer rua usa-se outro termo, que funciona como um substantivo genérico, 'way', significando 
caminho, via. 

 
11 A primeira impressão que temos quando ouvimos ou lemos este termo, é que ele é ligado à alta costura, a 
artigos de luxo, a um mundo muito distante da nossa realidade. Porém, muita gente se engana com estes termos 
“bonitos” e difíceis empregados no mundo da moda. Segundo o Almanaque do site Design do Brasil, acessado 
em novembro de 2008, o termo prêt-à-porter é de origem francesa e quer dizer a mesma coisa que ready-to-
wear, ou simplesmente: “pronto para vestir”. A expressão surgiu no final da década de 1940 para indicar roupas 
confeccionadas em série, como resultado da industrialização da moda, pois até então, as roupas eram feitas sob 
encomenda e sob medida. Ainda é preciso destacar que “O sistema prêt-à-porter cresceu principalmente nos 
Estados Unidos, onde as técnicas de produção de massa já estavam bem desenvolvidas”. No Brasil, ainda neste 
espaço de tempo era muito comum que as mulheres freqüentassem modistas para fazer vestidos, e neste processo 
precisavam esperar o vestido ficar pronto. A sociedade atual já tem muito mais esta característica pret-à-porter, 
ou seja, você vai à loja, compra a roupa já pronta e pode sair usando.  
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com o requinte que a leitora deseja. Em uma página, que tem basicamente mais fotos do que 

textos em sua diagramação, verificamos no estudo a importância da fotografia, tanto para a 

venda do produto, quanto para o veículo onde ela é publicada, o que é enfatizado por Marques 

(2003, p. 69): 

 
Quando alguém olha para a página de uma revista, a primeira coisa que vê são as 
fotografias. Antes de ler qualquer palavra, é a fotografia que vai prendê-lo àquela 
página ou não. Fotos provocam reações emocionais, convidam a mergulhar num 
mesmo assunto, a entrar em uma matéria. 

 

 O autor defende ainda que, “se as fotografias são as principais portas de entrada numa 

página[...], as legendas têm que funcionar como uma maçaneta (2003, p. 70). E, é assim que, a 

sub-seção “Passarelas” se apresenta. Ainda existe a cultura de que a moda street deva ser 

usada somente durante o dia. Por isso, a editora tenta fazer esta ruptura, mostrando mais 

imagens do que falando qualquer coisa, já que é característico do jornalismo de moda os 

textos serem curtos. 

 Já em “o look”, Maria Prata mostra uma visão diferente da moda. Na figura 5, a moda 

street é apresentada como ela realmente é: despojada e confortável. Há apenas uma foto, de 

uma modelo que veste uma roupa aparentemente básica (dentro dos padrões que estabelecidos 

pela revista). Também são apresentadas peças dispostas de maneira que valorizem a 

funcionalidade ao invés do glamour. Trata-se da tradução da editora para uma moda que se vê 

nas passarelas, mas que pode ser usada tranqüilamente em qualquer circunstância.  

 É uma página que apenas sugere peças a serem compradas pela leitora. E leva em 

conta o contexto em que as roupas podem ser usadas: como para ir trabalhar, ou então 

somente, para o lazer. Em virtude disto, são sugeridos em todos os produtos os tons mais 

neutros, que não chamem muito a atenção. Os acessórios seguem uma linha mais esportiva, 

mostrando que a moda pode ter diferentes faces, e é você que escolhe em qual delas se 

encaixa melhor.  

 Quanto à diagramação, são utilizadas fotos enfatizando os produtos junto com as 

marcas e os preços de cada um deles junto com um fundo branco, para que desta forma, não 

atrapalhe a observação do que é proposto. 
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FIGURA 6 
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 A sub-seção “a cor do mês”, representada na figura 6,  propõe mostrar diferentes peças 

da mesma cor, que podem ser utilizadas sem sair da moda. Em setembro, a cor escolhida foi o 

preto. Mesmo setembro sendo o mês do começo da primavera/verão, quando tradicionalmente 

se usam peças em tons coloridos, Maria Prata apostou neste valor12 como tendência para as 

estações.  

 Inicialmente, o que chama a atenção é o fato de que, o texto já indica que a cor é “um 

clássico do inverno”, dessa forma, seria uma “carta fora do baralho” dentro do roupeiro 

feminino. Porém, a editora retoma dizendo que, “vem em peças frescas para o verão”, o que 

dá um alívio à leitora, que pode ficar tranqüila quanto ao uso desta tendência. O texto propõe 

também uma ruptura de uma cultura e um preconceito pré-existente, de que o preto não pode 

ser usado em função do calor. 

 Classicamente, o preto sugere várias “sensações acromáticas”, como silêncio, morte, 

poder, misérias, maldade, pessimismo, tristeza, negação, dor, opressão, angústia, 

introspecção, mas, confere também nobreza e elegância.  

 Na página, foram dispostos 13 produtos em torno de apenas uma fotografia de uma 

modelo na passarela, com o look de André Lima, para o verão. Mostrando diferentes peças e 

acessórios que poderiam ser combinados com o contexto que seria o verão, como: biquínis, 

sandálias, rasteirinhas etc. A diagramação de todas as sub-seções da seção shops, respeita 

básicamente o mesmo padrão.  

 O que podemos observar nesta página, como também nas outras, é que a revista Vogue 

trabalha com muitas marcas internacionais, como Fórum e Calvin Klein, mas também dá 

ênfase a grifes de grandes pólos aqui no Brasil. Como esta cultura do preto não é muito 

brasileira, nesta página podemos perceber que dos 13 produtos dispostos de maneira 

organizada, para que nenhum ocupe ou chame mais a atenção que o outro, 8 são de marcas 

vindas do exterior, o que caracteriza a desvalorização do produto nacional, como se apenas “o 

que é bom, vem de fora”.  

 

 

 

                                                        

12 Me refiro ao preto como valor, pois é definido como "a ausência de luz", em cores-luz, ou como "a mistura de 
todas as cores" formando pigmentos. O preto também é considerada a cor que absorve todos os raios luminosos, 
não deixando refletir nada e por isso aparecendo como desprovida de clareza. Na fotografia ela sugere a ausência 
de todas as cores.  
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FIGURA 7 
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A sub-seção “Tem que ter” (representada pela figura 7, página 114) foi uma das que 

mais nos chamou a atenção dentro da seção Shops. Presente nas duas revistas (Vogue e Teen 

Vogue), sob o mesmo nome e assinadas por Maria Prata, editora da revista, foi neste espaço 

que evidenciamos mais fortemente as publicidades veiculadas ao conteúdo.  

No mês observado, a tendência seria sandálias com o modelo de salto que fossem em 

formato de cone. O que, segundo a editora, já seria “mania de verão”. Cinco diferentes tipos 

de sandálias que acompanham a mesma tendência, dedos de fora e saltos em cones, estão 

dispostas de maneira não muito preocupadas com as formas. As cores variam bastante 

conforme o modelo. Ainda é possível perceber a sombra que uma faz na outra, mostrando que 

elas não foram recortadas e coladas ali, mas sim, fotografadas em um fundo neutro (cinza) 

que buscou chamar a atenção para o produto. De todas as marcas ali apresentadas, todas 

possuem anúncio de página inteira na revista.  

Nesta sub-seção, portanto, podemos perceber claramente que, a frase “Tem que ter” 

respeita uma hierarquia editorial, bem como a escolha de um determinado produto para 

“agradar” o anunciante. É a forma utilizada para persuadir a leitora para o fato de que ela 

estará fora de moda se não adquirir aquele produto. 

Historicamente, as revistas de moda se mantêm pelos patrocinadores. Estudos 

comprovam que a maioria das páginas das revistas são “bancadas” por anunciantes. A própria 

Vogue Americana é um exemplo disso. Daiane Crane, em seu estudo sobre a Moda e seu 

papel social, tantas vezes citado aqui, revelou que “as revistas de moda devem agradar tanto 

aos anunciantes, que representam a cultura de mídia, quanto às consumidoras. Sua principal 

fonte de lucro é a publicidade, portanto, o conteúdo deve complementar e reforçar a 

publicidade (CRANE, p. 409).  

 

5.2 TEEN VOGUE 

 

A Teen Vogue, encartada junto com a edição de setembro da Vogue, é a versão 

adolescente da publicação. Foi a primeira experiência da Carta Editorial, para adolescentes no 

Brasil.  Na época, diversos blogs especializados em moda comentavam o surgimento do novo 

veículo, que contemplava mulheres das mais diferentes idades, devido a seu texto ser de fácil 

entendimento e de leitura agradável.  
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 No antigo blog13 da editora da revista, Maria Prata havia dado o depoimento que “por 

enquanto, ela (a revista Teen Vogue) vai sair semestralmente, mas assim que possível, passa a 

ser mensal”. A segunda edição estava marcada para abril deste ano, mas devido a motivos não 

revelados pela empresa, ainda não tem data prevista para publicação. Muitos acreditavam que, 

a Teen Vogue teria tanto sucesso quanto sua precursora, pois a versão brasileira tem edição de 

qualidade estética semelhante à americana, além de contar com o trabalho de Paula Merlo, ex-

estagiária da versão “gringa”, que aqui ficou responsável pela produção executiva da revista.  

 O foco da revista, além de tratar de assuntos de moda, dá ênfase para temas como 

diversão, atualidades e celebridades, em seções que já são conhecidas na Vogue, como 

Shopping (a única diferença é que, naquela para mulheres, é chamada de Shops, Estilo, Fala-

se de...), cada uma coincide e têm como meio de ligação termos e gírias do universo jovem.. 

E, assim como a Vogue, a Teen Vogue publica dicas de compras, de moda e beleza e tudo que 

interessa ao universo adolescente. A revista prima por um design colorido e que chame a 

atenção, tanto nos tipos gráficos, como na diagramação e na utilização das cores, o que a 

difere da Vogue tradicional.  

 Nas próximas páginas, serão apresentadas as análises obtidas da seção “shopping” da 

revista analisada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

13  Maria Prata é jornalista e trabalha como editora de moda da revista Vogue. Paralelamente, a jornalista matém 
um blog  www.prataapoter.com.br que dá dicas de moda, cobre eventos sobre o assunto e também antecipa um 
pouco do que a leitora pode esperar na próxima edição da revista. A informação acima foi retirada do antigo blog 
da editora no www.eumexocommodas.com.br, acessado em dezembro do ano passado, ainda durante a produção 
do projeto de pesquisa. Desde meados de fevereiro deste ano ela migrou com seu material para o endereço atual.  
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FIGURA 1 
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 Nas primeiras páginas do editorial “Shopping” pode-se analisar, de maneira ampla, 

que a primeira página (28) apresenta, no canto esquerdo de quem olha, a foto de uma modelo 

durante um desfile de moda para a marca Sommer, uma das principais marcas anunciantes da 

revista. A marca Sommer, conhecida no mercado brasileiro, propôs em sua coleção 

primavera/verão 2008, o espírito oriental. Podemos dizer que, a “invasão japa” foi tendência 

por diversos fatores, dentre eles, o econômico. 

A tendência nipônica foi tema do SPFW do ano passado, como exaltação do Oriente, 

pela própria consolidação daqueles países e de suas referências étnicas, culturais e 

tecnológicas. Esta exaltação também pode ser vista na revista em um anúncio de página 

inteira. Nele, uma menina de cabelos pretos com franja e olhos puxados, típica representação 

do japonês, vestia um vestidinho rodado com imagens de garotas japonesas estampadas ao 

longo da saia. Como é uma das principais marcas que anunciam na revista, ganhou duas 

páginas repletas de acessórios que combinassem com o hit do momento. 

 Ao longo das páginas, também há diversos produtos que remetem ao espírito oriental 

proposto por este editorial. O oriental é a tendência, cujo título “japa-pop” refere muito ao 

universo jovem. O termo pop, do inglês, popular, lembra as gírias utilizadas pelos jovens do 

século XX para se referir a coisas que eles consideram legais. Dessa forma, as expressões 

utilizadas para atingir o público partem de escolhas que são feitas pela editora dentro deste 

universo. O subtítulo “Delicinhas do mundo nipônico” também remete a essas experiências.  

 As páginas 28 e 29 são extremamente coloridas e trazem fotos recortadas dos produtos 

expostos. De maneira objetiva, o que podemos perceber é que o aglomerado de peças que vão 

do vestuário (vestido, blusa, jaqueta e sandália rasteirinha) a enfeites para o quarto como o 

“vodoo” da Toy Art, formam um cenário repleto de significados que estão escondidos por trás 

de cada um dos produtos. As roupas, os acessórios, os objetos e as imagens, de uma forma ou 

de outra, são elementos que representam a subjetividade coletiva. Talvez, os adolescentes que 

utilizem estes produtos nem saibam que estão seguindo uma tendência proposta por uma 

revista. 

 O jogo de cores da página, é bastante familiar ao tema e ao público teen, ao qual a 

revista se destina. Com relação ao planejamento gráfico, contempla fontes estilizadas e 

acabamentos que remetem ao lado “nipônico” como é citado na seção.  
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FIGURA 2 
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Mesmo que tenha sido utilizada na seção shops da revista Vogue, a temática Street 

está intimamente ligada ao universo adolescente desde antigamente, quando os jovens ainda 

não haviam descoberto nem o skate. As formas de diversões eram os carrinhos de lomba, que 

com o passar dos anos foram perdendo as rodas e hoje são a preferência nacional desde muito 

cedo. Acreditamos que, a moda street foi contemplada nas duas revistas por ser uma tendência 

mundial.  

 A figura trata-se da segunda seção do editorial shopping. Está também dividida em 

duas páginas, que estão dispostas de maneira central. Ao folhear a revista, encontramos uma 

ao lado da outra. Na primeira página, no canto esquerdo de quem observa, há a imagem de 

uma modelo que veste uma espécie de jaqueta sem mangas, por cima de um vestido de malha 

com letras estampadas. Nos pés, tênis; na cabeça, um boné, além do capuz sobreposto a tudo 

isso. Aqui, de forma clara, podemos perceber a intenção de mostrar uma moda que realmente 

tem a cara do adolescente. A exemplo da primeira, a foto é de um desfile de moda da marca 

Cavalera, também anunciante do magazine.  

  O look skatista, explícito no título “skate fashion” apresenta todas essas 

características. Roupas despojadas, tênis, bonés, capacetes etc. Uma série de elementos que 

refletem o estilo do adolescente de hoje, que não anda muito preocupado com combinações. 

De todas as imagens dispostas nas duas páginas (exceto a fotografia da modelo), apenas o 

skate, o boné, a lata de spray e os bonecos também poderiam ser utilizados por meninos. 

Portanto, dos 13 produtos, 4 são os chamados unissex, mostrando mais uma vez que o público 

a que a revista se destina é prioritariamente feminino. Porém, cada vez mais, meninas e 

meninos estão começando a ter os mesmos gostos. Há alguns anos, seria um absurdo uma 

menina andar de skate ou praticar qualquer esporte radical. Hoje, isto é moda.  

 
Na moda de ravers, clubbers skatistas, surfistas e gummer, a aproximação da 
imagem de garotas e garotos também se faz presente. Cabelos compridos, roupas 
oversized, tênis, mochilas e acessórios de cabeça aproximam o visual dos meninos e 
meninas.[...] Meninos e meninas confundem-se nas ruas, nas festas, no ambiente das 
casas de jogos eletrêonicos ou nos clubes noturnos (MESQUITA, 2006, p. 99).  
 

 Além disso, a tendência street indica a utilização de acessórios, como colares, que 

também ganham espaço entre os garotos. Brincos, braceleiras e bolsas deixaram de ser coisa 

de “mulherzinha” para cairem no gosto da gurizada. Outra característica marcante deste 

“estilo de vida” pode ser denotada na lata de spray, disposta no canto superior direito da 

página 31. A onda de grafiteiros toma conta dos muros das principais cidades e hoje há quem 
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diga que, isso virou profissão. Entre os skatistas, o hobby de pintar espaços vazios de muros e 

fachadas torna o grafite uma forma de fazer arte.  

 Pode-se notar também, neste editorial, a utilização de objetos clássicos, como a 

camista estampada com a personagem Betty Boop, o capacete da Hello Kitty, ícones da Pop 

Art e as estampas em xadrez, que voltaram à moda no inverno passado.  

Quanto à diagramação, observamos que as fontes utilizadas são muito parecidas com o 

estilo grafiteiro, como se alguém tivesse disposto os elementos de forma descompromissada. 

Há também a utilização de muitas cores, a mistura delas, o que também é uma característica 

da geração.  
 

FIGURA 3  
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Mais uma vez o editorial é disposto em duas páginas e trata sobre a mesma tendência. 

A sub-seção “Shopping Fluo” é, no nosso entendimento, referente à sub-seção “A cor do 

mês” da revista Vogue. Como a revista é destinada ao público adolescente, cores vibrantes 

dão o toque inovador as páginas da revista.  

 “Moda acesa” é o primeiro fator indicativo do que a editora iria apresentar. Uma 

tendência cheia de cores vibrantes que refletissem o espírito adolescente. Em “cores que 

fazem a diferença”, Maria Prata apresenta uma moda realmente diferente. De rabicós à 

relógios, tudo leva o tom fosforescente, o que remete ao subtítulo. Também podemos observar 

na posição da editora, que fala que se você vestir isso, ou usar aquilo, vai ser diferente de todo 

mundo e assim, na moda. 

 Na diagramação, a primeira pista do que se conota nas imagens são as cores 

fosforescentes, que tomam conta e indicam o que se deve usar e novamente acompanham a 

temática do editorial. O indicativo das marcas e as informações adicionais sobre o produto 

estão sobrepostos a post-its, famosos bloquinhos de papel, utilizados para escrever lembretes 

ou deixar recados. Eles possuem uma tira com cola e são fabricados normalmente em cores 

vibrantes.  
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 Aqui, o fato de os objetos estarem “voando” na página, pois são apenas recortes sem 

acabamento algum, conotam a vontade de que nada chame a atenção, se não os objetos ali 

expostos.  

 

FIGURA4

 
O principal traço desta seção, já é denotada na primeira frase – “Tem que ter”. Aqui, 

como já citamos na análise da Vogue, está explícita a forte tendência a incentivar o consumo. 
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Quando é dito que você “tem que ter” determinada coisa, já se sabe que aquilo ali é 

indispensável. Essa sub-seção também está presente na revista Vogue, com o mesmo nome. 

 Nesta página, duas sandálias de salto plataforma, uma branca e outra preta, estão 

dispostas sob um fundo cinza, evidenciando mais uma vez que, o que interessa é o produto e 

não o seu contexto. No texto de apoio, o título diz “nas alturas”, indicando que ao adquirir 

aquela sandália, você ficará alta, superior aos outros, o que sugere vantagem às baixinhas, 

uma boa pedida. No decorrer, a editora comenta “[...] Para quebrar o visual menininha...”. Já 

sabe-se que a revista é destinada ao público adolescente, com assuntos direcionados e tudo 

mais.  

O que podemos notar aqui é a crescente influência sofrida pelas garotas para se 

tornarem mulheres cada vez mais rápido. Saltos altos, com ar romântico, mostram a ruptura 

entre a menina-mulher. A maioria das garotas considera isso um marco em determinada idade. 

 No canto superior direito da página, em uma tarja vermelha, há as referências do 

produto. As sandálias são da marca Maria Bonita Extra, que nas páginas seguintes anunciam o 

seu produto em um anúncio de duas páginas, com a mesma sandália que a leitora “tem que 

ter” exposta no editorial. (vide ANEXO 2) 

 Neste caso, fica clara a relação exercida por parte dos editorias de moda, ao 

procurarem despertar desejos de consumo de maneira direta nas leitoras. No anúncio, perto da 

matéria, há a indicação de onde comprar, o que facilita a leitora a achar o produto desejado.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a pesquisa, buscamos realizar um estudo sobre as diferentes formas utilizadas 

pelos jornalistas da equipe de redação da revista Vogue, principalmente na pessoa da editora-

chefe de moda Maria Prata, para falar de moda para dois públicos distintos: adolescentes e 

mulheres, em especial no que se tratava de tendências, um assunto tão atual e tão complexo. O 

objetivo era compreender de que forma esses textos eram produzidos, de que forma eles eram 

expostos para que se tornassem mais atrativos e que recursos eram utilizados para diferenciar 

uma revista da outra.  

 Após percorrer inúmeros teóricos acerca dos assuntos que tratamos, foi possível 

compreender os dois temas - moda e tendência - de uma maneira mais clara e ampla, bem 

como as suas importâncias no mercado midiático. Entendemos, a partir daí, que um assunto 

complementa o outro, sempre levando em conta o contexto (local e temporal) em que eles 

eram publicados e empregados. 

 Para alcançar nossos objetivos, na primeira fase realizamos uma pesquisa exploratória, 

a fim de que a aproximação maior com o nosso objeto de pesquisa nos trouxesse mais dados e 

elementos sobre o mesmo. Nesta etapa foi feita uma descrição das revistas, na qual 

delimitamos o corpus de análise. Inicialmente, devido à grande quantidade de texto e imagem 

das edições, pensamos em realizar uma Análise de Conteúdo. Porém, com o passar do tempo 

e a constante aproximação com o corpus da pesquisa, outras dúvidas foram surgindo, e a 

Analise Semiótica se mostrou a metodologia que mais contemplava a nossa idéia, levando 

sempre em consideração os questionamentos que norteavam o nosso trabalho: com relação às 

formas diferentes com que adolescentes e mulheres eram interpeladas através de imagens e 

textos de moda da revista: 

Depois de selecionadas as páginas das seções de moda das duas revistas a serem 

analisadas das revistas Vogue e Teen Vogue, esmiuçamos os elementos presentes em cada 

uma destas páginas, buscando sempre salientar as sub-categorias que tinham sido escolhidas. 

Neste processo, percebemos que as tendências são apresentadas com linguagem textual 

diferente para adolescentes e mulheres e que ambas as revistas exploram os recursos gráficos 

e fotográficos de forma a atrair estes segmentos, de formas específicas, tendo em vista seus 

perfis socioculturais. Com base nas leituras, pudemos nos certificar, que como diz Kathia 

Castilho, no prefácio do livro de Sandra Ramalho e Oliveira (2007), “Moda se escreve por 

isso mesmo é texto e também se lê” (2007, p.11) e não falamos apenas de textos escritos, 
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falamos de imagens também. E ler moda não é a mesma coisa que ler sobre a moda. É 

necessária uma percepção para entender a organização de sentidos e saber aplicar a leitura 

visual corretamente.  

Na seção em que a editora de moda sugere as cores do mês, por exemplo, ela utiliza uma 

linguagem que, na posição da revista, é mais adequada para cada idade: No caso da Vogue, 

“Um clássico do inverno, o tom vem em peças frescas para o verão” e, na Teen Vogue, “Moda 

Acesa – Cores que fazem a diferença”. Na da tendência street, que também aparece nas 

edições para os dois públicos, também constatamos diferenças na linguagem. Na Teen Vogue, 

Maria Prata retoma gírias do público adolescente, já em Vogue, a editora procura falar com 

argumentos que interessem ao público adulto, como “clássicos da rua que são puro conforto” 

– que é o que as leitoras mais velhas buscariam nas revistas: sugestões que facilitem a vida 

delas.  

É relevante perceber que a linguagem dos discursos de moda é formada de discursos 

cheios de técnicas que servem, de certa forma, para induzir a leitora a determinadas coisas. 

Neste processo, o comportamento do consumidor, bem como a maneira como são feitas as 

diagramações, tudo isso sofre o impacto das novas tecnologias, pois, concordando com o fato 

de que  nos relacionamos não mais com a pequena comunidade de pares, mas com o mundo 

inteiro através dos mais diversos canais: celular, mensagens, games interativos, internet, e-

mail, messenger, twitter, orkut, blogs e demais comunidades de relacionamento virtual, todos 

os meios, inclusive os impressos, precisam se adaptar a isso  

 As indústrias do entretenimento englobam a televisão, o rádio, o cinema, a atividade 

livreira, a discográfica e similar, a publicação de revistas, os jogos de vídeo, a pornografia 

etc., ou seja, todas as atividades de produção simbólica que, tal como a sua denominação 

traduz, visam “entreter” (Souza, 2006, p.196). As revistas de moda e comportamento, 

incluindo a Vogue, fazem parte deste cenário. Concluindo, os dados e reflexões realizados 

neste trabalho são importantes para revelar o universo de uma produção que, embora tida 

como referência no país, só faz perceber que moda e tendências são assuntos ainda a serem 

desbravados.  

Dessa forma, a pesquisa foi válida não só para minha firmação como profissional, mas 

sim para que eu descobrisse várias coisas, uma delas, foi o mundo da moda de uma maneira 

técnica. Com todos os seus segredos e maneiras de ser escrito.   
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