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“...tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo 

propósito debaixo do céu: a tempo de nascer e tempo de 

morrer; tempo de chorar e tempo de rir; tempo de abraçar e 

tempo de afastar-se; tempo de amar e tempo de aborrecer; 

tempo de guerra e tempo de paz.” (Eclesiastes) 
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           RESUMO 

A presente pesquisa tem como foco analisar as capas das edições de fevereiro, abril, 
junho, agosto, outubro e dezembro de 2011 da revista Gloss. O estudo do problema destaca 

quais os artifícios utilizados na capa de tal revista para chamar a atenção do público feminino 
(18 a 28 anos). O objetivo geral deste trabalho visa analisar os conteúdos das chamadas das 

matérias, utilizando a análise de conteúdo. Assim como também será realizada uma 
interpretação quantitativa da linguagem/ vocabulário representadas nas capas escolhidas, 
verificar as tendências das palavras apresentadas nas edições analisadas da revista Gloss, 

saber quais são as temáticas recorrentes e verificar as chamadas de capa deste produto 
impresso. Como conceitos básicos desenvolvidos neste trabalho final de graduação, estão 

jornalismo impresso, que é a atividade profissional onde consiste em lidar com notícias, dados 
factuais e divulgação de informações e jornalismo de revista, que é um conjunto de serviços e 
relações com o leitor aonde mistura jornalismo com entretenimento, é uma marca que busca 

uma relação íntima com o seu leitor e busca se identificar com a revista. A partir de autores 
como José Marques de Melo, Laurence Bardin, Marília Scalzo, Nilson Hernandes, Sergio 

Vilas Boas. 
Palavras-chave: Capas; jornalismo de revista; jornalismo feminino; jornalismo 

impresso; revista Gloss. 

 

ABSTRACT 

This research focuses on analyzing the covers of the editions of february, april, june, 

august, october and december 2011 Gloss magazine. That study of which highlights the tricks 
used on the cover of this magazine to draw attention of the female audience (eighteen to 

twenty eight years). The overall goal of this work is to analyze the contents of the calls  of the 
matter, using of content analysis. An will also be performed an quantitative reading of 
language / vocabulary represented on the covers chosen, check the trends of the words 

presented in the editions of the magazine analyzed Gloss, know what are the recurring themes 
and check calls cover of this printed product. An basic concepts developed in this work are 

finish graduation, print journalism, that is where the professional activity consists in dealing 
with news, evidence and disclosure and magazine journalism, which is a set of services and 
relationships with the reader, where mixing journalism with entertainment, the brand is 

seeking an intimate relationship with your reader and seeks to identify with the magazine. 
From authors like José Marques de Melo, Laurence Bardin, Marília Scalzo, Nilson Hernandez, 

Sergio Vilas Boas. 

 

 

Keywords : Covers, magazine journalism, print journalism, female journalism; Gloss 

magazine. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

  Para que um projeto de pesquisa se faça interessante, é fundamental que exista uma 

aproximação relativa entre o conteúdo tratado e a repercussão do mesmo para uma análise 

mais profunda. Ao assinar a Revista Gloss, pelo período de um ano, percebe-se que a mesma 

aborda sobre tudo e qualquer assunto de moda e comportamento.  

     

Após a escolha do objeto de estudo, iniciou-se a pesquisa, começando pelos princípios 

do surgimento das revistas. 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.  

     

Esse novo jornalismo, muito parecido com a literatura, deu a possibilidade da criação 

mais elaborada das matérias. E, na sequência, tendo como principal atrativo, a parte gráfica, 

que nunca deixa a desejar. As revistas formam um universo atraente, onde encontramos a 

fotografia, o design e o texto. 

 

As revistas femininas são importantes fontes de pesquisa para estudar a evolução da 

mulher dentro da sociedade, bem como um método de estar sempre “na moda”. Esses 

periódicos agem como espelhos do comportamento feminino e também como incentivadores 

de mudanças do mesmo. 

 

Sendo assim, as revistas privilegiam um público específico e, por falar diretamente a 

um determinado grupo, produzem uma sensação de proximidade com a leitora. De acordo 

com a maioria dos jornalistas, quem determina o que é uma revista, antes de tudo, é o seu 

leitor. 

 

O presente trabalho apresenta-se em uma linguagem própria utilizada nas revistas 

femininas, que é um fator de diferencial destas em relação aos jornais impressos. Os 

princípios adotados são os da clareza, objetividade e impessoalidade. De acordo apresentados 

de diversas formas nas revistas, porém é a base de criação de uma, além do que, não há como 

existir tais características sem frisar que nelas prevalecem o tom de conversa com as leitoras.   
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De acordo com o este estudo, as revistas femininas podem ser classificadas como 

jornalismo de serviço, pois trazem informações que têm uma ligação direta com a vida da 

leitora e falam sobre assuntos que afetam sua vida no cotidiano. Assim, a revista é menos 

passageira que o jornal e menos permanente que o livro.  

 

As análises abordadas neste trabalho serão quantitativas e de conteúdo. Para melhor 

compreensão das análises da capa, é essencial desvendar como os discursos produzidos pela 

revista Gloss se encaixam ou se adaptam nas diferentes realidades e tornam-se um meio eficaz 

para gerar efeitos de sentido específicos às suas respectivas leitoras, a ponto de levá- las a se 

identificar com o que é exposto e sentir a necessidade de adquirir, a cada mês, um novo 

exemplar. 

 

O motivo, de grande relevância, que torna a revista um meio de comunicação mais 

próximo da leitora é sua durabilidade. Isso se dá em função da alta qualidade gráfica, pois o 

papel utilizado na impressão da revista se diferencia pela melhor qualidade em relação ao dos 

jornais. Dessa forma, atrai a leitora também a colecionar alguns tipos de revistas, - as suas 

preferidas, na maioria dos casos. Ainda, é importante ressaltar que, hoje em dia, a capa dura 

não está presente na maioria das revistas. 

 

Também, tenta-se fazer com que a revista seja, para as suas leitoras, uma amiga, em 

que, nela, as mulheres possam ter a clareza de assuntos da sua própria vida. Essa é a maior e 

mais utilizada estratégia pelas revistas femininas para conquistar o seu público. 

 

Outro ponto de destaque deste projeto refere-se a uma importante pergunta indagada 

por inúmeras pessoas, para a qual daremos enfoque a tentativa de resposta. O problema do 

trabalho, então, está em quais os meios/artifícios utilizados na capa da revista para chamar a 

atenção do seu público feminino, que será o ponto de destaque no capítulo 5-1. O objetivo 

geral deste trabalho é analisar o conteúdo das chamadas das matérias utilizadas na capa da 

revista Gloss, com o intuito de compreender os elementos sedutores ao público-alvo, sendo 

este as mulheres, encontrado nos capítulos 3-2, 3-3 e 3-4 do estudo.   
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Apresentam-se como objetivos específicos: comparar as diferentes imagens de cada 

capa da revista Gloss; verificar as tendências apresentadas nas edições analisadas na referida 

revista, bem como o vocabulário a linguagem utilizado nas capas da revista Gloss; entender 

de que maneira cada chamada de texto suscita as leitoras ao desejo de comprar a revista e 

saber quais as temáticas mais recorrentes nas capas da mesma, que também serão encontrados 

nos capítulos supracitados. 

       

Revistas brasileiras: um breve histórico, o marco das revistas femininas na sociedade e 

do lançamento de Gloss aos dias de hoje, são outros capítulos (2-1, 2-2, 2-3) que podem ser 

encontrados neste trabalho para saber mais sobre a evolução das revistas femininas no mundo. 

Nos capítulos 3 e 3-1, falaremos sobre a pauta e elementos de texto para a revista. Pulando 

para o capítulo 3-5, serão descritos alguns trabalhos encontrados que abordam as palavras-

chave deste projeto. Dando sequência, no capítulo 4, é a metodologia, e ela explica, de como 

serão realizados os percursos metodológicos do trabalho. No capítulo 4-1, são apresentadas as 

categorias utilizadas para a realização do mesmo.     

      

Tendo base no conteúdo e o objeto de estudo já definido, identifica-se, nas pesquisas 

realizadas, que há, no campo da comunicação, uma carência muito grande na pesquisa em 

relação às revistas principalmente. Por isso, é de grande valia estudar a importância de um 

meio de comunicação como a revista Gloss, pois poucos foram os trabalhos encontrados para 

a realização e embasamento deste. 

  

É importante salientar o porquê a área da comunicação necessita de trabalhos relativos 

a esse tema. A escolha de uma revista tem a explicita relevância de tema, porém há um pouco 

mais de dificuldade para realizá- lo. Ao fazer essa abordagem, tende-se a ampliar e dar uma 

visão maior em relação ao assunto abordado.    

     

Desta forma, será realizada uma análise, para saber como a revista feminina (Gloss) 

apresenta-se perante o seu público, chamando a atenção através das cores vibrantes, 

maquiagens exibidas, modelos de roupas usadas pelas atrizes, vocabulário e a linguagem das 

chamadas de capa que indicam para uma leitura para interna da revista. 
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Ao serem realizadas todas essas análises, e suas peculiaridades relevantes, tendo assim 

uma comunicação mais clara e direta com a sua leitora. Além disso, sempre é importante 

ressaltar que a revista define-se como um meio de comunicação de fácil acesso e de 

durabilidade maior que os demais, pois é um produto de alta qualidade.  

     

A revista embrenha-se no espaço íntimo, na privacidade, na casa de cada um de nós. 

Ela é um veículo de comunicação, um produto, um negócio, uma marca, um objeto, um 

conjunto de serviços, é uma mistura de jornalismo com o entretenimento. 
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2- REFERENCIAL TEÓRICO 

    De acordo com Carla Londero (2008), a primeira revista nasceu em Hamburgo, na 

Alemanha, em 1663, século XVII, e chamava-se Erbauliche Monaths-Unterredungen 

(Edificantes Discussões Mensais), criada pelo teólogo e poeta, Johann Rist. Esta revista foi 

publicada até 1668 e, como a ideia deu certo, logo a novidade da revista monotemática (trata-

se de um único assunto por título) foi copiada.  

      Segundo Elaine Lima (2011), em 1665, surgiu a francesa “Jornal dos Sábios”, 

sobre ciências, e a inglesa “Transação Filosófica”; em 1668, apareceu a italiana “Jornal dos 

Literatos”. O passo seguinte foi a invenção da revista multitemática  (que trata de vários 

assuntos). Lima (2011) ainda salienta que a revista foi publicada de 1672-1724 na França, sob 

o título Mercure Galant Nouveau, e, no mesmo ano, foi mudada para Mercure de France. A 

revista publicava crônicas sobre a Corte, anetodas (mini -histórias) elegantes e poesia. 

Com o avanço técnico das gráficas, as revistas tornaram-se o meio 
ideal, reunindo vários assuntos num só lugar e trazendo belas imagens para 
ilustrá-los. Era uma forma de fazer circular, concentradas, diferentes 
informações sobre os novos tempos, a nova ciência e possibilidades que se 
abriam para uma população que começava a ter acesso ao saber. A revista 
ocupou assim um espaço entre o livro (objeto sacralizado) e o jornal (que só 
trazia o noticiário ligeiro) (SCALZO, 2004, p. 20).  

 Ainda conforme Lima (2011), The Athenian Gazette ou The Athenian Mercury foi 

um periódico publicado em Londres duas vezes por semana. Ela tinha um anúncio no final, 

encorajando os leitores a enviar suas perguntas, chamado de coluna de conselhos, que 

incrementou novas seções como informações de serviços, notas ou matérias e desenhos que 

representavam a sociedade. 

Segundo Carla Londero (2008), The Gentleman’s Magazine, publicada na Inglaterra, 

em 1731, por Edward Cave, foi considerada a primeira revista moderna. Dedicada ao 

entretenimento, incluindo ensaios, textos de ficção, comentários políticos e críticas. Foi a 

primeira vez que a palavra magazine (palavra de origem árabe, que significa armazém) foi 

utilizada para esse tipo de publicação. O número de novas revistas se multiplicou pela Europa, 

onde o analfabetismo diminuía e o interesse por novas ideias crescia.  
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Lima (2011) complementa, afirmando que o aparecimento das revistas nos Estados 

Unidos começou com uma história de concorrência. Em 1741, e Benjamim Franklin estava 

por lançar, no dia 13 de fevereiro, a primeira revista do novo continente, chamada General 

Magazine and Historical Chronicle. Mas Benjamim tinha um concorrente que ouviu falar na 

novidade. Foi assim que Andrew Bradford lançou a American Magazine, or MonthlyView, 

três dias antes. 

   Até 1830, as revistas eram um produto caro, de elite, consumido pelas classes mais 

altas, de formação escolar avançada, e conforme Londero (2008), o negócio nasceu quando 

um inglês decidiu fazer uma revista com preço de capa baixo, barato. Sabe-se que essa 

primeira revista popular tinha matérias leves de entretenimento, informação variada, era quase 

um almanaque. 

     De acordo com Scalzo (2004), a revolução seguinte viria de Londres, no ano de 

1842, com uma novidade fascinante no visual das revistas: a primeira revista ilustrada, The 

Illustrated London News, tinha 16 páginas de texto e 32 de gravuras. As gravuras eram feitas 

por artistas conhecidos, que reproduziam os acontecimentos em desenhos. Com a invenção e 

o sucesso do “newsweekly” (semanário), surgiam então as revistas Der Spiegel, na Alemanha, 

em 1947, L’Express, na França, em 1953, Panorama, na Itália, em 1962 e a revista Veja, no 

Brasil, em 1968, esclarece Lima (2011). 

Henry Luce surpreendeu mais uma vez o jornalismo de revistas, lançando Life, a 

primeira revista ilustrada no mundo a usar a reportagem fotográfica como fórmula básica, 

explica Carla Londero (2008). Mas Assis Chateaubriand já teria tido a ideia de lançar uma 

revista ilustrada muito antes dos norte-americanos e europeus: O Cruzeiro. Porém, o 

jornalismo fotográfico só foi incorporado depois do aparecimento da Life. E os periódicos, 

como afirma Scalzo (2004): 

cobrem funções culturais mais complexas que as simples 
transmissão de notícias. Entretêm, trazem análise, reflexão, concentração e 
experiência de leitura [...] Revista une e funde entretenimento, educação, 
serviço e interpretação dos acontecimentos. Possui menos informação no 
sentido clássico (as “notícias quentes”) e mais informação pessoal (aquela 
que vai ajudar o leitor em seu cotidiano, em sua vida prática). (Scalzo, 2004, 
p. 13).  
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 Segundo Graziele Lopes (2008), surgiu, então, na França, a revista Elle, em novembro 

de 1945 - uma revista de moda, beleza, cultura e saúde feminina – e sua edição brasileira 

chegou às bancas com uma capa verde-amarela, em maio de 1988. Nos anos 50, ainda surgiu 

a Playboy, criada por um ex-funcionário do departamento de promoções da revista Esquire, 

chamado Hugh Hefner. Ela tem, hoje, 17 edições internacionais, uma das quais é nossa e só 

perde em circulação para a americana, explica Lima (2011). 

    Enquanto isso a revista National Geographic Societ foi criada em janeiro de 1888 

para “fomentar e difundir o conhecimento da geografia”, ainda complementa Lima (2011). 

Foi a primeira revista que usou fotos pintadas à mão, em 1910, e a primeira a usar fotos 

coloridas, em 1914. De acordo com Lima (2011), a Esquire foi lançada em Nova York, em 

1933, por um senhor muito elegante chamado Arnold Gingrich, e passou por diversas fases 

em sua longa existência de mais de 70 anos.  

    A espanhola Hola! nasceu em 1944, como uma revista de amenidades, idealizada 

pelo jornalista Antonio Sanchez Gomez, conforme Lima (2011). E a edição brasileira é a 14º 

a ser lançada no mundo. People, lançada em março de 1974, inaugurou o jornalismo de 

personalidades nos Estados Unidos, onde inovou a maneira respeitosa de com quem tratava - 

se as personalidades nas revistas.  

 

                2-1 Revistas brasileiras: um breve histórico  

    As revistas brasileiras também começaram com a mesma dúvida sobre quem teria 

sido a primeira, em 1808, saiu o Correio Brazilense ou Armazém Literário e, quatro anos 

depois, surgiu As Variedades e Ensaios de Literatura.  

    Scalzo (2004) salientou, após o surgimento de As Variedades, como ambos tinham 

aparência de livro. O Correio passou a ser o primeiro jornal, porque alguns historiadores 

acharam que As Variedades obedecia mais a um espír ito editorial de revista, virou 

oficialmente a número um da categoria.  Sendo assim percebemos o quão é importante o 

formato e/ou tamanho de uma revista, para melhor distinguir de outros meios de 

comunicação. E, ressaltando ainda sobre os tamanhos de revistas, Ana Claúdia Gruszynski 

(2006) salienta que:  
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o formato da revista é um importante elemento que a diferencia das 
demais publicações periódicas e define, em parte, seu conteúdo. Outro 
aspecto a destacar é a relação entre a periodicidade e os conteúdos das 
publicações, por ser mensal e não diária como a maioria dos jornais, a revista 
conta com mais tempo para apurar o texto e interpretar os acontecimentos. 
(Gruszynski, 2006, p. 40). 

    

    A revista As Variedades e Ensaios de Literatura nasceu em Salvador no ano de 

1812, com discursos sobre os costumes e virtudes morais e sociais, algumas novelas de gosto 

e moral, extratos de história antiga e moderna e autores clássicos, cuja leitura tendia a formar 

gosto e pureza na linguagem, relata Graziele Lopes (2008). 

     

    A revista O Patriota, segundo Scalzo (2004), nasceu no Rio de Janeiro, em 1813, 

trazendo expressiva contribuição iconográfica (gravuras, tabelas e quadros) e tratava sobre 

diversos assuntos como botânica, zoologia, mineralogia, cartografia, filosofia, viagens, 

literatura, história, medicina, matemática, química, entre outros. 

    

 Conforme Elaine Lima (2011), a revista Manchete surgiu em 1952 e terminou em 

2000, inspirada no modelo francês, criada por Adolpho Bloch e Editora Bloch. Empregando 

uma concepção moderna, a revista tinha como fonte de inspiração a ilustrada parisiense Paris 

Match e utilizava, como principal forma de linguagem, o fotojornalismo.  

     

    A Veja, uma revista semanal, publicada pela Editora Abril, foi criada pelos 

jornalistas Victor Civita e Mino Carta, explica Scalzo (2004). A revista trata de temas do 

cotidiano da sociedade brasileira e do mundo como política, economia, cultura e 

comportamento, influenciada pela Time, linha editorial libertária. Nos anos 30, a poderosa 

indústria cinematográfica americana gerou as primeiras revistas de fãs, que desapareceram 

com o advento da televisão.  

     

    Para se ter ideia do poder dos estúdios, diz a história que uma revista brasileira 

chamada Cinelândia chegou a vender 250 mil exemplares na década de 50, salienta Lima 

(2011). Só no Brasil dos anos 57, a Capricho chegou a vender meio milhão de exemplares, 

com o slogan de “a maior revista da América do Sul”.  
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De acordo com Scalzo (2004), no Brasil, as inovadoras foram Senhor e Realidade, 

criada por Roberto Civita, que queria fazer uma revista para ser encartada em jornais de 

domingo. Realidade era uma revista de grandes reportagens, tratando de temas que eram tabus 

no Brasil nos anos 60. 

     

A primeira revista feminina da história surgiu em Londres, no ano 1693, e chamava-se 

The Ladie’s Mercury (Mercúrio das Senhoras), ainda complementa Carla Londero (2008). 

Com publicação semanal, a revista foi promissora a responder a todas as questões mais 

agradáveis e curiosidades sobre amor, casamento, vestido, comportamento e humor do sexo 

feminino, também tinha a crônica da Corte e poesia, mas mostrava desenhos de roupas, 

moldes para vestidos e bordados.  

     

Scalzo (2004) ainda ressalta a primeira revista feminina brasileira que teve um nome 

comprido e uma vida curta, O Espelho Diamantino, tinha como subtítulo: Periódico de 

Política, Literatura, Bellas Artes, Theatro e Modas Dedicado às Senhoras Brasileiras.               

Segundo Lima (2011), em 1831, surgiu a segunda revista feminina: Espelho das Brasileiras, 

iniciativa do francês Adolphe Émile de Bois-Grain. No ano de 1872, a professora, Francisca 

Diniz lançou, no sul de Minas Gerais, O Sexo Feminino, que seguia a linha editorial 

feminista.  

 

Porém, o destaque da época é a Revista Feminina, de São Paulo. Começou como um 

folheto de divulgação de cosméticos, romances, livros de culinária, mas não tardou a adquirir 

vida própria (em 1914) e atingiu a impressionante marca (para a época) de 20 mil exemplares 

por mês, ressalta Lima (2011). 

 

Marília Scalzo (2004) reforça que, em 1959, a Editora Abril lançou Manequim, uma 

revista de prestação de serviços que ensinava a mulher a costurar seus próprios vestidos ou 

fazê-los por encomenda. É essa a identificação com um grupo que se refere a autora quando 

afirma:  

revista é também um encontro entre um editor e um leitor, um 
contato que se estabelece, um fio invisível que une um grupo de pessoas e, 
nesse sentido, ajuda a construir identidade, ou seja, cria identificações, dá 
sensação de pertencer a um determinado. Entre garotas, por exemplo, sabe-
se que quem lê Capricho é diferente de quem não a lê. O fato de ler a revista 
transforma as meninas num grupo que tem interesses em comum e que, por 
isso, comporta-se de determinada forma. Não é à toa que leitores gostam de 
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andar abraçados às 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, 2004, p.12).   

     

Dois anos depois, a mesma editora lançou a revista Claudia, que falava de moda, 

comportamento, beleza e culinária, explica Graziele Lopes (2008). Claudia completou 50 

anos de circulação em 2011 e é a maior revista feminina do Brasil. Em 1973, vieram as 

revistas Mais, da Editora Três e Nova, da Editora Abril, inspirada na americana 

Cosmopolitan. 

    Elaine Lima (2011) complementa que, no ano de 1989, a editora Globo lança a 

revista Criativa para o público feminino mais jovem e, em 1991, lança a revista de 

comportamento Marie Claire, que, assim como Elle e Vogue, também são projetos 

originalmente internacionais.  

    Dando sequência em 1989, a Editora Abril lança a Máxima, que durou até meados 

dos anos 90 e foi relançada em 2010. Em 2007, lançou Gloss, com público semelhante ao da 

Criativa. Em 2010, foi a vez da Lola Magazine, voltada para mulheres acima dos 30 anos, 

explica Elaine Lima (2011). 

 

               2-2 O marco das revistas femininas na sociedade 

    As revistas femininas significaram um grande marco para a mulher na sociedade,  

pois, através delas, foram divulgados e anunciados assuntos de tabus, os quais eram 

considerados como “proibidos” nos jornais. Hoje em dia, as revistas femininas abrangem 

vários assuntos da atualidade ou não, apresentam curiosidades sobre sexo, maquiagem, 

comportamento, moda, relacionamentos, gastronomia, saúde, entre outros.  

    As primeiras revistas femininas e de nomes consagrados foram inventadas sempre 

pelo homem, tanto nos estados estrangeiros como no Brasil. E foram os homens também que 

escreveram nelas por muitos anos. Na atualidade, as mulheres já têm um espaço digno nas 

editorias de revista feminina, sendo que o público maior são elas mesmas, “as mulheres”. 
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    Esses periódicos femininos são os veículos responsáveis por transmitir informações 

sobre o mundo das tendências ao seu público específico. Sendo a revista Gloss a escolhida 

para ser analisada, seu valor será de como a revista tenta chamar a atenção de suas leitoras ao 

destacar assuntos da realidade para mulheres que simplesmente amam temas como, beleza, 

moda, maquiagens, curiosidades, lançamentos, sapatos, comportamento, sexo, etc. 

  

            2-3 Gloss: de seu lançamento aos dias atuais  

    

A publicação funciona, segundo o site da editora (Abril 2011), como um “guia de 

referência para a jovem que precisa encontrar o seu lugar no mundo”, assim como um guia, 

serve para “orientar as escolhas dessa jovem, com a atitude e a intensidade que essas moças 

desejam”. Em outubro de 2007, a revista Gloss é lançada para a garota que luta pela sua 

independência, está traçando seus rumos no amor, no sexo, na carreira, na escolha de um 

estilo. Gloss é “a revista para os melhores anos da sua vida”.  

 

  Em março de 2008, Tatiana Schibuola é promovida redatora-chefe da revista 

Capricho e deixa lugar para Gabriella Araújo assumir a editoria de beleza da revista. No mês 

seguinte, a revista ganha o Prêmio Abril de Jornalismo de “Revista do Ano” com apenas três 

meses de sua existência. No mês de outubro de 2008, a publicação comemora seu primeiro 

ano de vida com média de venda de 131 mil exemplares por edição, alcançando a marca de 

terceira maior revista feminina em circulação avulsa.  

    Já em novembro do mesmo ano, a Gloss online passa por uma grande reformulação 

de layout. Em seguida, estreia a seção “Ajuda eu” com dicas engraçadas em vídeo com 

celebridades, leitoras e a participação da redação. Ainda, coloca-se no ar o canal “Passo a 

Passo”, com tutoriais de cabelo e maquiagem. 

     No mês de agosto de 2009, Gloss ganha um site exclusivo para acesso com 

celulares, em que as leitoras podem assinar conteúdos sobre trabalho, dieta, moda, beleza e 

curiosidades das celebridades. Em setembro do mesmo ano, a revista faz uma parceria com o 

concurso Brazil’s Next Top Model. A vencedora ganha, como prêmio, um contrato com uma 

grande agência de modelos e vira a capa da edição de janeiro de 2010. 
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    No mês seguinte do mesmo ano, a revista completa dois anos de sucesso e aumenta 

a circulação. Em dezembro, são publicadas fotos de 23 leitoras na seção “Eu & Minhas 

GLOSS”, em que as meninas posam com os seus exemplares da revista em locais inusitados.  

   Em abril de 2010, é lançado o canal exclusivo de Promoções no Gloss online, para 

que as leitoras possam interagir mais com a revista. No mês seguinte, é lançado o site Gloss 

na copa, especial para o Mundial de 2010. Fala-se sobre moda, beleza e futebol voltado para 

mulheres. E ainda no mesmo mês, Angélica Santa Cruz assume a direção de uma revista da 

Editora Abril e Sandra Soares, editora de comportamento, assume o comando da publicação 

em junho de 2010. 

    Logo após isso, a revista Gloss investe em novo look : a Editora Abril aposta no 

exagero de fotos, cria novas seções e aprimora as versões digitais. Com quase cinco anos no 

mercado, a revista Gloss, direcionada a garotas de 18 a 28 anos, promove uma série de 

mudanças.  

    O diretor do núcleo de comportamento, Kaíke Nanne, passa a integrar a seção da 

revista. Nanne faz alterações na mesma, começando pelo target1 da publicação que vive em 

constante mudança, por isso a Gloss deve acompanhar tais movimentos.       

    As mudanças gráficas serão implantadas gradativamente, até a edição de agosto de 

2012, enquanto a equipe trabalha na ampliação da participação do site e das páginas no 

Facebook e Twitter, como plataformas de interação com as leitoras. Todas essas informações 

foram retiradas do site da própria revista Gloss. Gabriela Rempel e Valeria Bortoluzzi (2012) 

afirmam que a revista Gloss é uma publicação ainda recente, mas, segundo os dados da última 

pesquisa, conta com 661.000 leitores.  

    O público da Gloss é constituído por 93% de mulheres, 48% das leitoras pertencem 

à classe B, 36% estão na classe C, 31% do público possui as faixas-etárias de 15 a 19 anos, 

23% têm de 20 a 24 anos, 63% habita a região sudeste e 17% está na região sul, ressalta 

Bortoluzzi e Rempel, (2012). 

     

                                                                 
1 É uma expressão que designa o público-alvo de um produto ou serviço. 
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Ainda para quem continuou acompanhando a revista Gloss desde o inicio do ano de 

2012, nota que ela está um pouco modificada, tanto no interior quanto capa. Seu logotipo 

continua o mesmo, mas um ponto interessante a ser ressaltado é que as cores antes eram 

brilhosas e, agora, são foscas, não mudando, ainda assim, o efeito chamativo que elas 

possuem. A Diretora de Redação Tatiana Schibuola quis renovar seu planejamento e design e 

nos conta como foi fazer essa tão esperada mudança. Ela relata, em detalhes, como foi a 

experiência: 

se você acompanha GLOSS há algum tempo (uns seis meses, pelo 
menos), deve ter percebido a diferença. A partir da edição de abril, a gente 
começou a promover uma enorme reforma editorial. E na edição de 
setembro de 2012, posso dizer que ela está completa. É claro que toda a 
equipe participou ativamente dessa transformação. Mas, não fosse o time de 
arte, talvez as mudanças não ficassem assim tão evidente. Afinal, são eles 
que escolhem as fontes, ajudam a definir a linguagem fotográfica e 
organizam as páginas para que elas fiquem lindas – e fáceis de ler. O mais 
legal é que essa equipe foi sendo construída à medida que o projeto foi se 
desenvolvendo. Primeiro, chegou a Flávia Zimbardi, diretora de arte. 
Depois, vieram os designers Cleber e Débora. Cleber participou do Curso 
Abril de Jornalismo e, Débora é do tipo que traz soluções prontas antes 
mesmo de os problemas aparecerem. Então, veio Elisa, estagiária. E, por 
último, o editor Miro Branco. O resultado é uma GLOSS mais feminina, 
mais bonita, mais moderna. (Schibuola, setembro 2012 nº 60, p, 17) 

 

Como citado acima, para as meninas e mulheres que acompanharam toda a mudança 

na revista, notou-se que ficou mais “madura”, assim como uma menina quando completa os 

seus 18 anos. Seus tons coloridos continuam, mas, não tão chamativos como antes, suas 

chamadas variam de cinco a sete conforme a edição e as mulheres (atrizes) também 

continuam embelezando suas capas. 
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3- COMO É A PAUTA PARA UMA REVISTA 

    A pauta é um dos itens principais do jornalismo. Segundo Vilas Boas (1996), é a 

partir dela que o jornalista/repórter irá a campo buscar informações, apurar e iniciar a 

construção da reportagem. A pauta é a orientação do repórter e, por isso, deve ser muito bem 

feita, é um instrumento de orientação para os repórteres e de informação às chefias. 

    Por ser elaborada principalmente em função do que as próprias revistas publicam, o 

que gera um círculo vicioso, pelo qual as revistas se alimentam, é elaborada nas grandes 

redações por um pequeno grupo de profissionais.  

   Um dos principais objetivos da pauta é vender a matéria, estimular o repórter a 

instigar o espírito crítico de quem vai fazer a reportagem. Nunca se deve esquecer que, a 

partir da pauta, é necessário oferecer o maior número de informações para que o repórter 

possa fazer a matéria.  

   De acordo com Vilas Boas (1996), a pauta deve conter as características básicas do 

veículo: texto claro, objetivo, curto, direto, conciso e sem informações óbvias. O responsável 

pela pauta pode pensar numa abordagem diferente do assunto, a qual pode mudar o dia do 

cidadão. 

     E uma boa pauta deve ter, no mínimo:  

1- Um resumo dos acontecimentos (ideias) que são objeto da reportagem. 

2- O que o repórter terá de conseguir, ou seja, o que interessa ao público. 

3- Fornecer os dados necessários ao repórter. Sempre fornecer mais de uma fonte. 

     A formação da pauta, dependendo do veículo de informação, pode ser elaborada de 

forma diferente, mas, em sua essência, constitui de cinco pontos. A professora Joanita Mota 

Ataíde (2009) afirma que uma pauta, geralmente, é montada seguindo os seguintes tópicos: 

Histórico: é o que situa o repórter no cenário da reportagem a ser desenvolvida, antes 

de abordar o assunto. Esta parte da pauta trata do que o assunto é e o que foi. 

Matéria: nessa seção, o encarregado de confeccionar a pauta fala exatamente do que o 

repórter irá tratar. 

Abordagem: é o que marca a individualidade da matéria. 



21 
 

 

Fontes: nessa seção, são sugeridas pessoas com quem o repórter poderá falar para 

enriquecer sua reportagem. 

Imagens: essa seção informa ao fotógrafo sobre o que fotografar e como. 

Pauteiro: é o profissional que, dentro de uma redação, tem a função de decidir o que 

será noticiado. 

   E, por último, uma boa pauta deve possuir, no máximo, dez linhas, de preferência 

com o texto manchetado, para facilitar a vida do repórter. 

 

 

               3-1 Elementos de um texto para a revista 

    A revista preenche os vazios informativos deixados pelas coberturas dos jornais, 

rádio e televisão. Segundo Vilas Boas (1996), com mais tempo para extrapolações analíticas 

do fato, as revistas podem produzir textos mais criativos, utilizando recursos estilísticos 

geralmente incompatíveis com a velocidade do jornalismo diário. 

As revistas fazem jornalismo daquilo que ainda está em evidência no cotidiano dos 

leitores, somando, a este, pesquisa em aprofundamento, documentação também como forma 

de conseguir mais informações para dar maior riqueza no texto a ser publicado, não tendo 

poucas informações para descrever ao seu público. A narrativa de um texto de revista é 

sempre considerada na atualidade, por abordar assuntos que nunca “caem” de moda. 

    Em toda reportagem de revista, traz-se, no texto, implícito ou não, uma espécie de 

ponto de vista, que não deve ser confundida com qualquer tipo de opinião. A linguagem das  

revistas de informação geral, muitas vezes, é definida pelo modo de como é feita  a matéria, de 

como é redigido o texto e pelo ponto de vista determinado. 

    De acordo com Vilas Boas (1996), o texto da revista é mais investigativo e 

interpretativo, menos objetivo e mais criativo. O periódico não precisa de um lead, qualquer 

que seja o tipo, a revista precisa de uma abertura envolvente. 

    Em tese, uma revista tem obrigação de acompanhar o fato e ir além dele. Vilas Boas 

(1996) ressalta que a interpretação é outra das características básicas do jornalismo de revista, 

as mesmas buscam conectar os acontecimentos e oferecer uma visão mais aprofundada da 

realidade. 
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              3-2 Angulação de uma revista 

    De acordo com Scalzo (2004), não dá para imaginar uma revista semanal/mensal de 

informações que se limita a apresentar para o leitor, no domingo, um mero resumo do que ele 

já viu e reviu durante a semana.  

    É sempre bom e necessário explorar, descobrir novos ângulos, buscar notícias 

exclusivas, ajustar o foco para aquilo que se deseja saber, de tal modo a fazer o leitor entender 

cada publicação. Já a revista bem focada é aquela que tem sua missão clara, concisa, cujos 

jornalistas sabem exatamente para quem escrevem e trabalham para atender às necessidades 

ditadas pelos leitores. 

 

3-3 Capas: as embalagens das revistas 

  As revistas também possuem sua embalagem: a capa, com as mesmas necessidades 

de uma embalagem comum, deve revelar em parte o seu conteúdo (ou seu espírito) e, 

sobretudo, atrair o olhar do leitor, convidando-o a conhecê-la. Perufo comenta que:  

 

as capas de uma revista causam grande impacto no leitor, pois 
significam a primeira impressão, como se fosse a embalagem de um produto, 
e ainda são um fator determinante para que aquele leia o conteúdo da 
matéria. Por isso, tanto o discurso verbal quanto o não verbal de cada capa 
são bem elaborados e possuem elementos intencionais que, através dos 
efeitos de sentido, são capazes de formar diversas leituras de um mesmo fato 
ou de uma mesma realidade. O título da revista, suas chamadas e as cores 
servem para vender suas matérias e também é uma tentativa de posicionar 
seus leitores a sua linha ideológica. Essa rede de sentidos se faz da união da 
linguagem textual e da imagética. (Perufo, 2011, p. 23).  

 

 

Dentro da estrutura da revista são classificadas quatro partes:  

 

Pré-textual: apresentação da edição (resumo do conteúdo incluso na revista), 

contendo índice, fotos das principais matérias, breve resumo e sua localização.  

Textual – matérias e artigos: constitui os títulos, linha de apoio, lead, matéria.  
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Pós-textual - é o fechamento da obra: fotos, legendas, box, dentre outros. 

Elementos extratextuais: é o revestimento da obra, sob a designação genérica de 

capa. 

    A capa, como o jornalista Thomaz Souto Côrrea afirma, “é feita para vender 

revista’’. Por isso, precisa ser o resumo irresistível de cada edição, uma espécie de vitrine para 

o deleito e a sedução do(a) leitor(a). Notícias quentes e exclusivas vão sempre redundar em 

capas fortes e chamativas. 

De acordo com Scalzo (2004), em qualquer situação, uma boa imagem será sempre 

importante, o logotipo da revista também é fundamental e as chamadas deve m ser claras e 

diretas. A chamada principal e a imagem da capa devem complementar, passando uma 

mensagem coesa e coerente. Segundo Vilas Boas (1996), deve-se ter sempre em mente a capa 

pronta, olhar para a capa como um elemento editorial, que tem a função estratégica de definir 

a compra de um produto pelo seu potencial. 

    Ainda vale ressaltar pequenos detalhes sobre as capas e de que as mesmas podem 

ajudar a fazer a escolha certa na hora de uma pessoa comprar a revista. A capa é o principal 

contato, o princípio da afinidade entre emissor e receptor. A partir dela, se descobrem dados 

com significações admissíveis e o leitor concentra os seus sentidos brotados pelo veículo 

antes de sua leitura ir além da capa. 

 

3-4 As chamadas e manchetes 

     A objetividade, no entanto, precisa ser claramente exposta em um trabalho de 

análise jornalística. Valorizamos o objeto jornalístico como meio de conhecer e apontarmos as 

estratégias, se o texto não aparecer destacado em diários, revistas e nos sites, caso comum que 

pode ocorrer nas salas editoriais de ambos os meios. O jornalista responsável deve ficar 

atento, pois um texto bem elaborado é a marca que a revista, jornal e site carregam para se 

comunicar com o mundo, fazendo com que a própria marca (revista, jornal e site) se 

comunique.  
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    Devemos notar, porém, que a principal arma de captura da atenção para as notícias 

são as manchetes ou chamadas, pois elas manipulam as duas formas de curiosidades: as 

provocadas pelas estratégias de arrebatamento, que envolvem questões de expressão, e as 

desencadeadas pelas estratégias de sustentação, ligadas ao conteúdo. 

    Hernandes (2006) afirma que toda manchete ou chamada é concebida para 

“sensibilizar”, para atrair sensorialmente e passionalmente, e as revistas semanais não 

utilizam o lead, evitando, assim, que a notícia pareça velha. 

Portanto, sabemos que as revistas necessitam apagar o grande intervalo de tempo entre 

a coleta, a preparação e a divulgação de suas notícias. Segundo o autor Hernandes (2006), a 

revista é constituída por módulos, fazendo com que as unidades noticiosas apareçam na forma 

de blocos. E, portanto, esta organização guia a atenção do leitor e informa o valor das notícias 

na visão do enunciador. Sendo assim, quanto maior o bloco, maior a importância das 

reportagens.    

 

3-5 Trabalhos que tratam de capas, jornalismo de revista, jornalismo feminino e 

jornalismo impresso 

    Como o presente trabalho de pesquisa é focado na revista de moda e 

comportamento Gloss, mais especificadamente nas capas, existem outros artigos e 

monografias já concluídos que podem ser pesquisados e encontrados no site da Associação 

Nacional dos Programas de Pós- Graduação em Comunicações (compos.org.br), no 

Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (intercom.org.br) e no  Laboratório de 

Pesquisa em Comunicação da Unifra (lapecjor.wordpress.com). Sendo lidos todos os artigos 

relacionados às palavras-chave desta pesquisa, comentamos, abaixo, os trabalhos que 

possuem conexões e ligações com o tema e o problema desta pesquisa.  

      Com a palavra- chave capas, foram encontrados três artigos, quais sejam: 

Testemunha de acusação: capas de Veja sobre o governo Lula, título do texto da professora 

mestra Tânia Almeida e da professora doutora Maria Helena Weber, “Garota Capricho”: 

contrato e representações nas capas da revista, de Natalia Raposo e Veja, Lula segundo as 

capas: do ABC ao Planalto, de Gabriela Vieira Perufo. 
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   O trabalho das primeiras autoras fala sobre como é importante ter ou expor, na capa 

de revistas, imagens e assuntos do nosso dia a dia. Elas descrevem:  

a capa recorta, registra fragmentos políticos, respeita contratos de 
leitura e propõe debates à esfera pública e ainda, trata-se de entender a 
proposta política sintetizada em sua capa feita com apropriação de partes do 
governo para ratificar sua linha editorial, disputar o mercado e agradar 
leitores.  (ALMEIDA E WEBER, 2009, p. 2) 

 

    Este texto tem relação com o presente trabalho, pois se pretende identificar as 

mensagens das capas da revista Gloss. Ainda, é importante mencionar do trabalho de Almeida 

e Weber: o olhar sobre as capas aponta expressões (frases, textos), léxico (vocabulário) e 

imagens (signos, formas, cores, espaços) que permitem identificar os sentidos sugeridos pela 

capa enquanto dispositivo autônomo de informação em relação à revista. Dando sequência ao 

segundo artigo, foram analisadas as capas da revista Capricho, partindo do entendimento de 

Verón, de que as capas são importantes elementos do contrato de leitura, o que concorda com 

o assunto “chave” deste trabalho Revista Gloss: as mensagens através de suas capas, no qual 

se prioriza a capa como um dos objetos mais importantes de uma revista. 

    

 No último trabalho - Veja, Lula segundo as capas: do ABC ao Planalto -,de Perufo, a 

capa de uma revista é uma chamada ao leitor para contatar aquela edição e que sua criação é 

cuidadosamente pensada e elaborada, utilizando-se, na maior parte das vezes, de recursos 

gráficos e manchetes apelativas que, de fato, prendam a atenção do leitor. Os significantes e 

significados presentes em capas de revista dependem muito da mente do leitor que os 

consome e, justamente por isso, os meios de comunicação impressos, no caso, as revistas 

semanais, valem-se do uso de táticas para capturar a atenção do seu leitor e, posteriormente, 

transportar o pensamento e a interpretação sobre determinado fato. Dessa maneira, é 

necessário contextualizar as chamadas verbal e o não-verbal que estão atualizados nas capas 

das revistas.   

     

Logo, as capas de revistas são elaboradas como uma espécie de “vitrine”, 

cuidadosamente pensadas e montadas. Elas oferecem o resumo da edição e podem, antes de 

ser lidas, visualizadas, ou seja, seus elementos não textuais também transmitem informação.   

Dessa forma, as chamadas, manchetes e cores de uma revista servem para vender suas 

matérias/reportagens e é uma tentativa de colocar seus leitores na linha ideológica, assim 

como na realização deste trabalho.    
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 Na sequência, com a palavra- chave jornalismo de revista, foram encontrados sete 

artigos, cujos objetivos serão destacados no seguimento. Partimos da visão de que, no 

jornalismo de revista, o tema pode ser visto como um elemento que opera sentidos, ou seja, 

que atua sobre o seu fazer e sobre sua materialidade. 

     

O chamado jornalismo de revista, além de raramente ser estudado, revela-se 

empiricamente como parte privilegiada do domínio temático no interior do jornalismo e, em 

específico, do jornalismo impresso. No contemporâneo mercado editorial das revistas 

jornalísticas brasileiras, a presença temática é bastante relevante. Nas revistas especializadas, 

nascem e vivem em vista de uma só temática, que é o caso da revista Gloss.  No experimento, 

partimos da visão de que, no jornalismo de revista, o tema passa a ser aceito como um 

elemento que opera sentidos. O algo a ser dito passa a eixo operador, o que no jornalismo de 

revista potencializa-se de maneira marcante. Na seleção do que é necessário revelar em suas 

páginas, a revista faz, ainda, com que o tema se converta em uma espécie de acontecimento.  

      

No jornalismo de revista, cabe-se, ainda, colocar-se “em revista” as principais 

características do/a protagonista, indicadas por ele/a mesmo/a e possíveis de ser alcançadas 

pela “revista” de um sem fim realizada pelo interlocutor. Um infinito, pois, “em revista” e 

“revistado”, o acesso se dá no duplo reconhecimento (entre ambos os interlocutores) de uma 

dinâmica própria e em constante movimento. As revistas são veículos amplificadores, capazes 

de confirmar, explicar e aprofundar histórias já veiculadas por mídias mais imediatas. No 

desfecho sobre jornalismo de revista, é importante salientar o que diz a autora Fátima Ali 

(2009): “revista se faz para o leitor”. Esse é o mandamento, a regra número um da redação de 

um periódico. Qualquer revista, grande ou pequena,  paga ou de distribuição gratuita, dirigida 

a qualquer público, do mais amplo ao mais especializado, é feita para ser lida. 

   

 Já os objetivos dos trabalhos propostos com a palavra-chave jornalismo de revista 

são: se dividida – ‘re-vista’ – ou verbalizada – ‘revistar’ –, a palavra sugere uma ação de 

verificação, de exame, de interpretação. Por conta disso, se dá a contextualização de um 

periódico, a revista “apresenta” diversas complexidades. Sua especificidade está assinalada não 

só por uma identidade, mas, ainda, pelos movimentos internos e significantes que despontam de 

sua materialidade impressa e se deparam concretamente como conteúdo a ser lido. No final do 

século XIX (descreve tudo o que a moda passou para chegar onde está agora), na França, a 
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moda e aqueles que tinham prazer em segui- la já não eram mais condenados nem mesmo em 

periódicos mais conservadores. 

    

  Por conseguinte, em outro artigo, ainda sobre jornalismo de revista, concebemos a 

revista como um meio de comunicação, um negócio, uma marca, um produto; um conjunto de 

serviços: veículo sintetizador de informação, educação e entretenimento; uma história de 

amor com o leitor – com direito a rompimentos e reconciliações.   

     

Passando, agora, a outra palavra-chave jornalismo feminino, foi encontrada apenas um 

artigo, que busca averiguar o quanto esse jornalismo foi e é importante para a sociedade 

moderna atual. A Imprensa Feminina não apresenta apenas um papel cultural, mas se torna 

também uma das responsáveis diretas pelo posicionamento de seu leitor no mundo.  

     

E, por último, a palavra-chave jornalismo impresso, foram encontrados sete artigos 

relacionados. Aqui, listamos, de maneira geral, os objetivos desenvolvidos a partir dessa 

palavra- chave. Ao comparar o processo de produção de três agências simuladas, a brasileira 

Folhapress, a paquistanesa Dawn e a venezuelana Tal Cual, discutir se realmente existe uma 

cobertura fiel, levando em conta as principais características e linhas editoriais de cada uma. 

Em outro texto, analisa-se como o jornalismo impresso brasileiro incorporou a temática do  

aborto durante a campanha eleitoral para a Presidência da República em 2010. No próximo 

artigo, discute-se a transposição de elementos visuais característicos de plataformas online 

para as páginas do jornal impresso, sob a perspectiva da geração de uma narrativa jornalística 

convergente. Outro artigo visa investigar as estratégias de enunciação midiáticas sobre a 

população em situação de rua, tendo como referência reportagens publicadas em oito jornais 

paulistanos (2008 a 2010) sobre a atuação da organização Aliança pelo Centro Histórico em 

São Paulo.  

    

Como dito em trabalhos anteriores, o jornal impresso precisa se reinventar se quiser 

sobreviver, não dá mais para continuar repetindo, como se novidade fosse, o que o rádio, a 

TV e, sobretudo a internet, já ‘martelaram’ por horas e horas ao longo do dia, tentando, assim 

ele (jornalismo impresso) andar lado a lado com o meio digital que é o seu inimigo desde o 

surgimento da internet. 
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Portanto, a mídia deve explorar seu o potencial, não importando se através do 

jornalismo impresso tradicional ou das modernas ferramentas digitais, com suas ilimitadas 

capacidades de armazenamento. Não apenas no sentido de arquivos, nem tampouco de modo 

partido, mas, sobretudo, por meio de narrativas densas, capazes de darem conta dos 

condicionamentos históricos e das relações de causalidade intrínsecas aos fatos sociais. 

     

Já o jornalismo digital (considerado o meio mais rápido em noticiar) não deve ser visto 

como um complemento do jornal impresso apenas, mas uma nova forma de interação em 

diversos níveis de notícias. A multifunção é uma necessidade do jornalismo atual, ainda mais 

quando falamos em impresso. Se antes se imaginava que, com a emergência da internet, o 

impresso não teria mais lugar, hoje se nota a apropriação da mesma para o fortalecimento dos 

jornais. Notamos que o impresso representa uma nova configuração na prática jornalística. 
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4- METODOLOGIA 

 

    A pesquisa descritiva se subdivide em duas: a primeira é a pesquisa descritiva 

estatística – pesquisa quantitativa: busca uma análise quantitativa das relações de consumo. A 

segunda é a, pesquisa descritiva de caso - pesquisa qualitativa: tem como característica 

principal compreender as relações de consumo “em profundidade”, buscando identificar as 

motivações de consumo em um aspecto realista e detectar tendências não mensuráveis ou não 

qualificáveis. De acordo com Bardin (1977), a pesquisa quantitativa é um método de pesquisa 

social que utiliza técnicas estatísticas.  

 

    A pesquisa quantitativa provoca uma série de informações, e isso resulta na 

frequência com que surgem certas características do conteúdo e a frequência de aparição de 

certos elementos da mensagem. Bardin (1977) ainda completa que, além disso, obtêm dados 

descritivos, esta análise é mais objetiva, fiel e mais exata, é útil nas fases de verificação das 

hipóteses. Nela, verificaremos a quantidade de “elementos” que cada uma das capas da revista 

Gloss possui, de tal modo a chegarmos a algum resultado.    

 

    Essa pesquisa só é utilizada quando se sabe exatamente o que deve ser mostrado 

para atingir os objetivos deste estudo. A pesquisa quantitativa testa, de forma precisa, as 

hipóteses levantadas e fornecem índices que podem ser comparados com outros já 

comprovados. De acordo com Duarte (2009), a análise de conteúdo possibilita a investigação 

e, através desta, podemos formular proposições, baseando-se nos dados colhidos e inferências 

aplicáveis ao contexto analisado nas capas da revista Gloss.  

    O autor Duarte (2009) ainda conceitua, dizendo que análise de conteúdo nada mais 

é que um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em constante 

aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e continentes) extremamente 

diversificados, que é o caso do presente estudo. 

   

 

 



30 
 

 

Ainda assim, a análise de conteúdo oscila entre os dois polos do rigor da objetividade 

e da subjetividade. É uma técnica de investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, 

sistemática e quantitativa do conteúdo manifestado da comunicação (neste caso, a Gloss). De 

acordo com Bardin (1977), a análise de conteúdo enriquece a tentativa exploratória, aumenta 

a propensão à descoberta e é um método empírico, dependente do tipo de fala a que se dedica 

e do tipo de interpretação que se pretende. De tal modo, que faremos as análises nas capas 

para obter o resultado desejado dessa pesquisa. 

 Considerando assim, a análise de conteúdo faz inúmeras ligações de processos de 

análise entre as comunicações, que emprega artifícios sistemáticos e alvos de definição do 

conteúdo das mensagens. Ela é, sem dúvida, a palavra, isto é, a aparência individual e atual da 

linguagem. 

Esta análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre 

as quais se debruça e é uma busca de outras realidades através das mensagens. Nela, a 

mensagem pode ser submetida a uma ou várias dimensões de análises, e a análise de conteúdo 

pode realizar-se a partir das significações que a mensagem fornece.  

 

4-1 As categorias que serão utilizadas nesta pesquisa 

     Este trabalho de pesquisa será desenvolvido através da análise de conteúdo, no 

conhecimento e detalhamento da investigação de transcrever o que está por trás das palavras e 

mensagens escritas nas capas da revista Gloss (que é o objeto de estudo), tentando, assim, 

transpor ao estudo analisado as técnicas das análises de comunicação e o significado da 

linguagem. De acordo com Gabriela Rempel e Valeria Bortoluzzi (2012), escolhemos analisar 

entrevistas de matérias de capa, porque entendemos que estas representam as revistas como 

um todo, além disso, muitas vezes, são elas um dos principais motivos pelos quais as leitoras 

compram as publicações.  
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O corpus do trabalho de pesquisa a ser estudado será composto por seis capas 

intercaladas da revista Gloss (no anexo 8). A investigação será feita a partir de análises, que 

serão realizadas nas edições do objeto, os meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e 

dezembro de 2011. Este tipo de análise consiste em identificar e verificar a linguagem que 

serve de apoio à revista Gloss, para fundamentar a pesquisa.  

 

Segundo Rempel e Bortoluzzi (2012), as revistas, assim como os meios de 

comunicação em geral, só fazem circular discursos que já existem e são muito bem intuídos 

em nossa sociedade. A mudança dificilmente partirá destes meios, pois veiculam o que vende, 

e nada mais é o que público espera. 

      

Seguiremos o mesmo modelo de análise de outro trabalho (“Garota Capricho”: 

contrato e representações nas capas da revista, de Natalia Raposo) já concluído. No artigo, 

são utilizadas as imediatas categorias, que serão aproveitadas para fins de análise aqui: 

números de chamadas na capa (quantidades de chamadas expostas na capa); quantificação 

(uso de números nas chamadas de capa como forma de atrair a atenção imediata da leitora); 

diálogo com a leitora (impressão de conversa entre revista e leitora, proporcionada pelo uso 

do pronome você e de verbos no imperativo [que indicam ordem, pedido e sugestão]); o 

“fazer perguntas” (chamadas de capa em forma de pergunta, como por exemplo, “Amor: 

Medo de namorar tem cura?” da edição 41 de Gloss); chamadas que possui exclamação e/ou 

sinal positivo (chamadas que possuem exclamações e sinais positivos para diferenciar as 

mesmas); uso de títulos que remete à moda (quando textos na capa e no interior da revista 

também se encontram temas de moda representados na capa) e o números de páginas em cada 

edição (se a numeração aumenta ou diminui nas edições escolhidas). Esses serão os princípios 

básicos propostos para a realização da análise das capas da Gloss.  
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5- ANÁLISE 

 

    Para fazer a análise deste estudo de pesquisa, vamos verificar as edições 

selecionadas dos meses fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro de 2011. É 

conveniente salientar que o periódico é mensal, tem formato menor que o tradicional, 17x22 

cm, suas capas possuem sempre personalidades famosas (de rosto ou corpo inteiro) e, a cada 

mês, suas páginas diminuem ou aumentam conforme os números de reportagens publicadas 

em cada edição. 

  

No decorrer das análises, detectaremos as categorias (citadas acima no capítulo 4-1). 

Para que o objetivo do estudo final seja obtido, as categorias foram seguidas a exemplo de 

outro trabalho. É através delas que veremos os pontos atrativos das capas selecionadas que 

chamam a atenção de seu público. 

  

 

5-1 Descrição e análise das capas segundo as categorias 

 

     Para melhor entendimento destas categorias, seguem, abaixo, alguns quadros que 

mostram a comparação entre as revistas escolhidas, o que foi agregado ou não no decorrer dos 

meses de 2011 em cada periódico. O primeiro quadro descreve sobre quantas chamadas 

possui a capa; no segundo, os números que possuem nas chamadas; no terceiro, um possível 

diálogo com a leitora; no quarto, as chamadas que possuem perguntas; no quinto, chamadas 

que possuem pontuações e sinais; no sexto, chamadas que remetem à moda e, no último 

quadro, estarão descritos os números de páginas em cada edição. Abaixo de cada quadro, 

estarão descritas as chamadas, contendo as comparações com as dos autores citados no 

referencial teórico. Seguem os respectivos quadros.  

 

Categoria Edição 41 Edição 43 Edição 45 Edição 47 Edição 49 Edição 51 

Números 

de 

chamadas 

na capa 

Possui 

sete 

chamadas 

em sua 

capa.  

Possui 

sete 

chamadas 

em sua 

capa.   

Possui 

sete 

chamadas 

em sua 

capa e 

uma tem 

ilustração.  

Possui 

sete 

chamadas 

em sua 

capa.  

Possui sete 

chamadas 

em sua capa 

e uma tem 

ilustração.  

Possui sete 

chamadas 

em sua capa 

e uma tem 

ilustração.  
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Edição 41: Bocão tudo!!! Famosas mostram como usar os batons da vez; Horóscopo 

Chinês as surpresas do ano do coelho; 179 dicas de moda bolsas, sapatilhas, tricôs de verão, 

neon, jeans, estampas + looks fresquinhos no carnaval e a volta do estilo colegial; Isis 

Valverde: “Parei de roer as unhas. Mas foi difícil largar o dedão”; Amor : Medo de namorar 

tem cura?; Compre seu orgasmo. Brinquedinhos incríveis para a hora H e E+ Natalie Portman 

e James Franco. 

 

Edição 43: Papo de homem: o que eles falam sobre sexo na mesa do bar; 229 achados 

de moda + looks de inspiração masculina + peças ultracoloridas + sapatilhas + dourados + 

rendas + pelúcias; Eu quero esta unha! As misturinhas para chegar às cores dos esmaltes-

desejo (caros e difíceis de encontrar); Paola Oliveira: “Medo deixa a gente burra”; Casal ioiô : 

Junto, rola briga. Separado, quer voltar. E agora?; Quanto vale o make produtos até R$ 45 e E 

mais: Caio Blat e Reese Witherspoon. 

 

Edição 45: Grátis: Um guia para combinar o esmalte das mãos com o dos pés; Diários 

sexuais: Descobrimos quantas vezes por dia os homens pensam naquilo; É o amor!!! Casais 

apaixonados contam como tudo começou; Eu amo batom: Vermelho é a cor do inverno! 

Escolha o seu de acordo com o tom da sua pele; Cleo Pires: “Fidelidade vem lá longe na 

minha lista de itens importantes”; Moda : O novo grunge + camisas xadrez + looks para 

namorar + bolsas carteiro e Como detectar mentiras [sim, é possível!]. 

 

Edição 47: Amei o seu cabelo! 6 penteados fáceis para copiar já; Na ponta da língua: 

Uma lista de palavras que deixam o sexo mais gostoso; Unhas: As cores de esmalte que mais 

combinam com o seu tom de pele; Especial moda + 24 páginas só com peças de até R$ 70 + 

As últimas tendências das passarelas com manual de instruções de como usar; Bianca Bin: 

“Quando não estou a fim de dar autógrafo, fico em casa. Ninguém merece o meu mau 

humor”; Gente boa: Tainá Muller, Ryan Reynolds, Thaila Ayala e Lobão em papos exclusivos 

e Dieta da verdade: Água morna com limão emagrece? Abacaxi queima gordura?.  

 

Edição 49: Alexa Chung revela os bastidores da vida de uma it girl; Fui! Dicas para 

realizar o sonho de morar no exterior; Grátis: Roqueira? Sexy? Geek? Um guia com cinco 

estilos de make; Edição de aniversário com novas seções! ; Carol Dieckmann em versão 

sarada: “Eu quero é entrar na minha calça skinny! ; V-A-G-I-N-A: Tem vergonha da sua? A 
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gente ajuda você a superar e 355 achados de moda e beleza especial ícones de músicas, looks 

lindos para gordinhas, roupas de balada e muito mais. 

 

Edição 51: Salve a libido! Enfrente os vilões que sabotam o seu tesão; Cabelos de 

verão: Seis penteados que vão da praia à balada (e você nem precisa de secador!); Grátis: Pó? 

Creme? Líquido? Descubra o que cada make pode fazer pela sua pele; Ana Hickmann: 

“Sempre quis provar que a carcaça é só carcaça. Eu tenho conteúdo!”; Agora vai! Um guia 

para escolher a melhor pós-graduação; Olha só quem está aqui! Mariana Ximenes, Sarah 

Oliveira, Camila Alves, Marco Pigossi e 273 ideias fresquinhas biquínis + maiôs + sandálias 

+ bolsas + escarpins + pulseiras + roupas de festa. 

  

Acima, foram descritas todas as sete chamadas de cada edição da revista Gloss. Como 

se pode perceber no primeiro quadro, a categoria números de chamadas na capa é 

visivelmente igual em todas as edições selecionadas. O que as diferem são as letras coloridas 

em cada uma das chamadas, os tamanhos das fontes e os destaques gráficos das mesmas, que 

podem ser vistos no anexo oito do trabalho, para ter uma melhor compreensão das capas.  

 

E, como o jornalista Thomaz Souto Côrrea já afirmou no trabalho, que “a capa é feita 

para vender revista”, podemos notar isso nos exemplos descritos acima, eles são 

temas/assuntos que toda mulher “passa” no seu dia a dia e logo quer achar uma solução - e 

nada melhor que uma revista para responder a essas questões. Scalzo (2004) afirma que as 

chamadas devem ser claras e diretas. Como pode ser notado nas chamadas de cada edição da 

Gloss, que transcreve o que Marília Scalzo salienta.  Se as chamadas não assim forem, as 

leitoras podem não identificar suas situações na revista e, assim, acabar por não comprá-las. 

 

Contudo, não podemos deixar de dizer também que a principal necessidade de captura 

da atenção para as notícias são as manchetes ou chamadas, fora que as revistas fazem um 

jornalismo com maior riqueza textual, tanto em suas capas como internamente, em suas 

matérias. Conforme Vilas Boas (1996), a revista tem como principal característica a 

interpretação. E em relação a isso, ela tenta passar através de sua capa uma afinidade mais 

profunda de realidade. Ainda de acordo com Scalzo (2004), não podemos nos limitar e 

apresentar um resumo do que já foi noticiado. Por causa disso, devemos explorar e descobrir 

vários ângulos de uma revista para que ela não fique na “mesmice” todo mês. O leitor 

necessita de novidades e curiosidades a cada dia. 
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Sendo a capa o primeiro contato com a leitora, sempre se deve esperar que ela se 

valorize, se realce a cada mês de sua edição, não importando que as chamadas aumentem ou 

diminuem: o que se quer é assuntos, dicas, soluções, entre outros, para que a leitora se 

identifique com a capa e, claro, com a revista também. No próximo quadro, é descrita a 

categoria sobre os números nas chamadas.  

 

 

 

Categoria Edição 41 Edição 43 Edição45 Edição 47 Edição 49  Edição 51 

Números 

nas 

chamadas 

das capas 

Possui 

uma 

chamada 

com 

números, 

“179 dicas 

de moda”. 

Possui 

duas 

chamadas 

com 

números, 

“229 

achados 

de moda e 

quanto 

vale o 

make 

produtos 

até R$ 

45”. 

Não 

possui 

chamada 

com 

números. 

Possui 

duas 

chamadas 

com 

números, 

“Amei o 

seu 

cabelo! 6 

penteados 

fáceis 

para 

copiar já 

e 24 

páginas 

só com 

peças de 

até R$ 

70”. 

Possui uma 

chamada 

com 

números, 

“355 

achados de 

moda e 

beleza”. 

Possui uma 

chamada com 

números, 

“273 ideias 

fresquinhas”. 

     

Como pode ser observado no quadro acima em relação à categoria números nas 

chamadas das capas, em apenas uma das edições escolhidas não possui número em sua 

chamada, nas outras cinco revistas são encontradas uma ou duas chamadas com números. Nas 

edições 41, 49 e 51, os números estão em destaque como chamada na capa das respectivas, já 

nas outras os dígitos não estão em destaque, pois outras chamadas se destacam mais pelo fato 

de as cores chamarem maior atenção. Todos esses detalhes podem ser vistos no anexo deste 

trabalho.  
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Como foi percebido, em apenas um dos periódicos, não há números, mas isso não 

desvaloriza sua capa. De acordo com Vilas Boas (1996), com mais tempo para extrapolações, 

as revistas podem produzir textos mais criativos. Assim podendo fazer chamadas diferentes e 

chamativas (já que os textos são criativos), para capturar a atenção de seu leitor e ainda fazer 

que o ponto de vista do periódico seja diverso entre os demais. Por consequência, os números 

fazem um destaque maior nas chamadas das capas e é um diferencial que a maioria não 

utiliza.  

    Ainda conforme Vilas Boas (1996), a interpretação é tudo em uma revista, é a partir 

dela que podemos nos identificar com a mesma, e a interpretação se conecta com os 

acontecimentos, podendo nos transmitir uma realidade mais profunda. O importante de uma 

angulação é aquilo que se deseja saber e ter notícias exclusivas. Os dígitos presentes nas 

chamadas fazem isso claramente, prestando um serviço ao qual a leitora se baseia para fazer 

suas compras no cotidiano, sem precisar gastar o seu tempo pesquisando no mercado, as 

chamadas que possuem números já bancam isto á elas. Perufo (2011) ressalta que o título da 

revista, suas chamadas e as cores servem para vender suas matérias e também é uma tentativa 

de posicionar seus leitores a sua linha ideológica.  A capa nada mais é que uma vitrine, onde 

os leitores olham e, se gostarem, compram e levam para casa. Além disso, Vilas Boas (1996) 

comenta: olhe para a sua capa como um elemento editorial, que tem a função estratégica de 

definir a compra de um produto pelo seu potencial. 

Também Nilton Hernandes (2006) destaca que as revistas devem ter um efeito obtido 

é o de parecer que a própria marca (revista) se comunica por si própria. Nunca devemos 

esquecer que a maior atenção de impacto são as manchetes e chamadas de um periódico, 

porque ambas manipulam duas formas de curiosidades: as provocadas pelas estratégias de 

arrebatamento, que envolvem expressões, e as desencadeadas pelas estratégias de sustentação, 

ligadas ao conteúdo. Hernandes (2006) ainda conceitua que toda manchete ou chamada é 

concebida para “sensibilizar”, para atrair sensorialmente e passionalmente. Por este fato, é 

interessante utilizar números/dígitos nas chamadas, pois além de chamar bastante atenção, se 

comunicam bem com os leitores. Seguindo com os quadros abaixo, um possível diálogo com 

as leitoras. 
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Categoria Edição 41  Edição 43 Edição 45 Edição 47 Edição 49 Edição 51 

Diálogo 

com a 

leitora 

Possui três 

diálogos 

com a 

leitora, 

“Bocão 

tudo!!! 

Famosas 

mostram 

como usar 

os batons 

da vez, 179 

dicas de 

moda e 

Compre 

seu 

orgasmo 

brinquedin

hos 

incríveis 

para a hora 

H”. 

Possui 

dois 

diálogos 

com a 

leitora, 

“229 

achados de 

moda e Eu 

quero esta 

unha!”. 

Possui 

dois 

diálogos 

com a 

leitora, 

“Grátis: 

Um guia 

para 

combinar 

o esmalte 

das mãos 

com o dos 

pés e Eu 

amo 

batom: 

Vermelho 

é a cor do 

inverno! 

Escolha o 

seu de 

acordo 

com o tom 

da sua 

pele”. 

Possui 

quatro 

diálogos 

com a 

leitora, 

“Amei o 

seu 

cabelo! 6 

penteados 

para 

copiar já, 

Na ponta 

da língua 

uma lista 

de 

palavras 

que 

deixam o 

sexo mais 

gostoso , 

unhas as 

cores de 

esmalte 

que mais 

combinam 

com o seu 

tom de 

pele e as 

últimas 

tendências 

das 

passarelas 

com 

manual de 

instruções 

de como 

usar”. 

Possui 

quatro 

diálogos 

com a 

leitora, 

“Fui! 

Dicas para 

realizar o 

sonho de 

morar no 

exterior, 

Grátis: 

Roqueira? 

Sexy? 

Geek? um 

guia com 

cinco 

estilos de 

make, 355 

achados de 

moda e 

beleza e 

V-A-G-I-

N-A: Tem 

vergonha 

da sua? a 

gente 

ajuda você 

a superar”. 

Possui 

quatro 

diálogos 

com a 

leitora, 

“Salve a 

libido! 

Enfrente 

os vilões 

que 

sabotam o 

seu tesão, 

Cabelos de 

verão seis 

penteados 

que vão da 

praia à 

balada (e 

você nem 

precisa de 

secador!), 

Grátis: 

Pó? 

Creme? 

Líquido? 

descubra o 

que cada 

tipo de 

make pode 

fazer pela 

sua pele e 

273 ideias 

fresquinha

s”. 
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No quadro acima, foi descrita a categoria diálogo com a leitora, que tenta nos explicar 

como se pode interagir com as leitoras através das chamadas (indicando uma ordem, um 

pedido ou uma sugestão). É possível ver que todas as revistas “apresentam” um diálogo. E, 

muitas vezes, por meio dessa forma é que as leitoras se interessam a comprar uma revista, por 

indicar algumas propostas, explicações e até soluções de diversos assuntos do nosso dia a dia. 

As revistas fazem jornalismo daquilo que está nos noticiários, somando pesquisa e riqueza 

textual, não tendo apenas informações puras e simples, tema que se aborda nesta parte da 

análise, onde há uma tentativa de um possível diálogo entre a revista e a leitora, fazendo com 

que as duas “passem a ser amigas”. A categoria diálogo com a leitora nada mais é que uma 

espécie de ponto de vista, e não deve ser confundida com qualquer tipo de opinião, mas sim 

de uma sugestão à leitora. 

 

De acordo com Vilas Boas (1996), o texto da revista é mais investigativo e 

interpretativo. Por conta de o texto ser investigativo, as chamadas de diálogos são ligadas 

como uma conversa, para, assim, as mulheres identificarem-se com a mesma. O autor, além 

disso, ressalta que elas buscam conectar os acontecimentos e oferecer uma visão mais 

aprofundada da realidade. O que é mais claro e direto que um diálogo com a leitora? E, 

conforme Scalzo (2004), não dá para imaginar uma revista de informações que se limita a 

apresentar um resumo do que o leitor já viu e reviu durante a semana. Por isso, as revistas 

precisam mudar, renovar, reinovar para seu leitor não ficar sempre na “mesmice”. A Gloss, 

sempre que possível, apresenta, em suas capas, chamadas com diálogo (com assuntos 

variados), não só pela interação que proporciona, mas também pela fácil veiculação que uma 

revista tem. A angulação da chamada com diálogo  é de uma abrangência enorme, pois qual 

leitora não gosta que uma revista chame-a para uma “conversinha” no intervalo de seu 

trabalho, de sua faculdade e até mesmo de suas tarefas domésticas?   

  

E, como resultado desta angulação, as leitoras exploram, descobrem possíveis diálogos 

com outras pessoas, criando, assim, também um novo vocabulário a cada “conversa” tida com 

sua revista. O jornalista e vice-presidente do conselho editorial da revista Gloss, Thomaz 

Souto Côrrea, afirma, “capa é feita para vender revista’’. Por isso, precisa ser o resumo 

irresistível de cada edição, uma espécie de vitrine para o deleito e a sedução de sua leitora. As 

notícias quentes e exclusivas vão sempre redundar em capas fortes e chamativas, coisa que 

um diálogo com a leitora proporciona. Isso é uma função estratégica de definir a compra de 

um produto. Perufo (2011) destaca que a capa é o primeiro contato, o início da relação entre 
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emissor e receptor, e as chamadas é a principal arma de capturar a atenção de seu leitor, pois 

elas conduzem as curiosidades. De acordo com o autor Hernandes (2006), toda chamada é 

concebida para “sensibilizar” e nada mais contraditório que um diálogo. No próximo quadro, 

é discorrida a categoria em que existem perguntas nas chamadas. 

 

 

 

Categoria Edição 41 Edição 43 Edição 45 Edição 47 Edição 49 Edição 51 

Chamadas 

que possuem 

perguntas 

Possui 

uma 

chamada 

com 

pergunta, 

”Amor: 

Medo de 

namorar 

tem 

cura?”. 

Possui 

uma 

chamada 

com 

pergunta, 

“Casal 

ioiô: 

Junto, 

rola 

briga. 

Separado, 

quer 

voltar. E 

agora?”. 

Não 

possui 

chamada 

com 

pergunta. 

Possui 

duas 

chamadas 

com 

perguntas, 

“Dieta da 

verdade: 

Água 

morna 

com limão 

emagrece? 

Abacaxi 

queima 

gordura?”. 

Possui 

quatro 

chamadas 

com 

perguntas, 

“Roqueira? 

Sexy? 

Geek? Um 

guia com 

cinco 

estilos de 

make e V-

A-G-I-N-

A: Tem 

vergonha 

da sua? A 

gente 

ajuda você 

a superar”. 

Possui três 

chamadas 

com 

perguntas, 

“Pó? 

Creme? 

Líquido? 

descubra o 

que cada 

tipo de 

make 

pode fazer 

pela sua 

pele”. 

 

 

Acima, foi escrito em detalhes a categoria chamadas que possuem perguntas, e em 

apenas uma das revistas (edição 45) não possui essa categoria. Nas demais edições, pode-se 

ver que as perguntas são bem diretas ao seu público e que ao comprá-las, as mulheres terão as 

respostas dentro delas.  Como já foi citado no decorrer de todo o trabalho, a Gloss sempre 

publica assuntos do nosso cotidiano, tanto para chamar sua atenção, como para manter seu 

público aliado à mesma e mantendo o seu “clima” de que a revista é uma amiga para as 

mulheres. Vilas Boas (1996) afirma que, com mais tempo para ultrapassar as formas analíticas 

do fato, as revistas podem utilizar recursos estilísticos geralmente incompatíveis com a 

velocidade do jornalismo diário. Contudo se suas chamadas possuem perguntas, para aguçar o 
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seu paladar com curiosidades, com dicas de maquiagem, de corte de cabelos, de boa forma, de 

comportamento, entre outros temas que hoje em dia toda mulher quer saber mais e mais. 

 

 Pelo fato de as revistas fazerem jornalismo daquilo que ainda está em evidência, as 

leitoras sempre irão querer estar atualizadas com a Gloss, por ela inventar perguntas 

relevantes para a vida. De acordo com Vilas Boas (1996), o texto da revista é mais 

investigativo. Por conta dessa investigação, que nas chamadas de capa da revista Gloss possui 

muitas perguntas, as leitoras nunca param no tempo, sempre querem estar a par da situação do 

que existe demais moderno em produtos de maquiagem, das tendências (tanto de roupas como 

calçados), dos acessórios que mais estão em alta e o mais importante : se todos esses aparatos 

combinam com o seu tom de pele, seu formato de corpo e rosto, entre outros. O autor ainda 

ressalta que as revistas buscam conectar todos os episódios (citados acima) e oferecer uma 

visão mais aprofundada em relação a sua leitora. 

  

Na sua angulação, é bem mais simples a explicação, pois as perguntas dão um ótimo 

realce para as capas, é uma boa estratégia de chamar a atenção, pois as respostas estão dentro 

da revista, a leitora terá que comprar a mesma para satisfazer a curiosidade criada pela 

pergunta. A capa de uma revista deve revelar em parte o seu conteúdo, sobretudo, atrair o 

olhar do leitor, convidando-o a conhecê- la, e as perguntas nas chamadas proporcionam a 

relação entre as duas prioridades. As revistas devem possuir assuntos/temas quentes e 

exclusivos, pois é conforme os argumentos que vão sempre redundar em capas fortes e 

chamativas. Segundo Vilas Boas (1996), tenha sempre em mente a capa pronta, é ela (capa) 

que tem a função estratégica de definir a compra dela mesma pelo seu potencial. E pelas 

possibilidades de estratégias (como as perguntas) presentes nelas, que lhe dará mais 

credibilidade em relação ao seu leitor. Com a capa se tem o primeiro contato, ao todo com 

uma revista, é através dela que saberemos se vamos ou não comprá-la. E isso só será 

descoberto quando uma revista é bem elaborada, bem feita, bem estruturada, para que o leitor 

se sinta seguro em relação a ela. A categoria seguinte é as chamadas que possuem 

exclamações e sinais positivos para se diferenciar das demais. Segue abaixo.    
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Categoria Edição 41 Edição 43 Edição 45 Edição 47 Edição 49 Edição 51 

Chamada

s que 

possui 

exclamaç

ões e 

sinais 

positivos 

Possui 

uma 

chamada 

com 

exclamaçã

o e um 

sinal 

positivo, 

“Bocão 

tudo!!! 

Famosas 

mostram 

como usar 

os batons 

da vez e + 

looks 

fresquinho

s no 

carnaval e 

a volta do 

estilo 

colegial”. 

Possui 

uma 

chamada 

com 

exclamaçã

o e seis 

sinais 

positivos, 

“Eu quero 

esta unha! 

As 

misturinha

s para 

chegar às 

cores dos 

esmaltes-

desejo 

(caros e 

difíceis de 

encontrar) 

+ looks de 

inspiração 

masculina 

+ peças 

ultracolori

das + 

sapatilhas 

+ 

dourados 

+ rendas + 

pelúcias”. 

Possui três 

chamadas 

com 

exclamaçõ

es e três 

com sinais 

positivos, 

“É o 

amor!!! 

Casais 

apaixonad

os contam 

como tudo 

começou, 

Vermelho 

é a cor do 

inverno! 

Escolha o 

seu de 

acordo 

com o tom 

da sua 

pele, 

Como 

detectar 

mentiras 

[sim, é 

possível!], 

O novo 

grunge + 

camisas 

xadrez + 

looks para 

namorar + 

bolsas 

carteiro”. 

Possui 

uma 

chamada 

com 

exclamaçã

o e uma 

com sinal 

positivo, 

“Amei o 

seu 

cabelo! 6 

penteados 

fáceis para 

copiar já e 

+ 24 

páginas só 

com peças 

de até R$ 

70 e + as 

últimas 

tendências 

das 

passarelas 

com 

manual de 

instrução 

de como 

usar”. 

Possui duas 

chamadas 

com 

exclamaçõe

s e não 

possui com 

sinal 

positivo, 

”Fui! Dicas 

para realizar 

o sonho de 

morar no 

exterior e 

Edição de 

aniversário  

com novas 

seções!”. 

Possui 

quatro  

chamadas 

com 

exclamaçõe

s e seis com 

sinais 

positivos,” 

Salve a 

libido!, Seis 

penteados 

que vão da 

praia à 

balada (e 

você nem 

precisa de 

secador!), 

Agora vai! 

Um guia 

para 

escolher a 

melhor pós 

–graduação 

e Olha só 

quem está 

aqui!”, + 

maiôs + 

sandálias + 

bolsas + 

escarpins + 

pulseiras + 

roupas de 

festa”. 

     

    Como foi observado no quadro da categoria chamadas que possuem exclamações e 

sinais positivos, todos os periódicos apresentam chamadas com pontos de exclamações e  

sinais positivos, algumas edições com mais que as outras, dando assim uma “proporção” 

maior nas variações das chamadas e para as mesmas não ficarem todas iguais em cada mês da 
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publicação. Vilas Boas (1996) afirma, com mais tempo para avançar as formas analíticas do 

fato. Junto com isso, a revista Gloss pode e tem um intervalo de um mês por cada publicação 

e, por isso, as chamadas são bem elaboradas, feitas a cada periódico. Como estamos 

descrevendo a categoria de exclamações e sinais positivos, sem nenhuma exceção, todas 

possuem os artefatos. É um ponto positivo, pois quanto mais elementos tiverem as chamadas, 

mais atenção elas terão. Toda reportagem de revista traz, no texto, implícito ou não, uma 

espécie de ponto de vista, que não pode ser confundida com qualquer tipo de opinião. De 

certo modo, as chamadas podem representar o texto em si, para quem tiver uma boa 

interpretação já na capa. Outro ponto que podemos ressaltar é que, com elementos a mais, as 

chamadas expressam melhor o texto que não deixa de ser a continuação delas. 

 Sobre a interpretação, Vilas Boas (1996) ressalta que a interpretação é outra das 

características básicas do jornalismo de revista. E a angulação é bem mais abrangente, 

podendo, assim, a ter vários outros “complementos” nas chamadas da revista, de tal modo que 

os leitores não vejam sempre as mesmas coisas que no periódico anterior. Permitindo que a 

revista fique bem focada na publicação a ser estampada na capa, e além de colocar pontos de 

exclamação e sinais positivos, acrescentam outros elementos para deixar a revista elaborada e 

bonita para os leitores. 

 De acordo com Scalzo (2004), em qualquer situação, uma boa imagem será sempre 

importante, o logotipo da revista também é fundamental e as chamadas devem ser claras e 

diretas.  Portanto, fazendo com que os elementos (pontos de exclamação e sinais positivos) se 

encaixem com o resto das informações postas na capa. Segundo Vilas Boas (1996), tenha 

sempre em mente a capa pronta. A imaginação é a melhor possibilidade de “ver” algo que não 

esteja pronto. Após ter imaginado, é mais fácil transpor para o papel; então, é só ajeitar 

pequenos detalhes para ficar como queremos. Perufo (2011) destaca que a capa é o primeiro 

contato, o início da relação entre emissor e receptor. Por conta disso, a imaginação é 

importante, pois, através dela, podemos, além de acrescentar qualquer coisa que desejarmos, 

encontrar nas capas elementos com significações possíveis, e o leitor absorve mais os sentidos 

produzidos pelo veículo. Além disso, às vezes, é melhor utilizar sinais, símbolos, pontuações, 

entre outros, que ficar escrevendo e não chamar tanta atenção. 
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De acordo com Nilton Hernandes (2006), o texto dos jornalistas que não aparece 

destacado – caso comum nos diários, revistas e nos sites – deve ter o efeito obtido de parecer 

que a própria marca se comunica. Caso comum na revista Gloss, ela já possui um padrão certo 

para cada edição, no qual suas leitoras estão acostumadas com a estrutura. De tal modo 

devemos notar, porém, que a principal arma de captura da atenção para as notícias são as 

chamadas, pois elas conseguem manipular as pessoas a comprar a revista, através de suas 

estratégias de admiração e de confirmação, ligadas ao conteúdo. Segundo o autor Hernandes 

(2006), a revista é constituída por módulos. E é dessa forma que as leitoras gostam de ler a 

revista, pelo fato de ela ser separada por assunto, de modo que podemos ler de qualquer forma 

sem nos perder. O quadro a seguir mostrará a categoria, chamadas que remetem à moda, 

assunto principal de publicação em toda a revista Gloss.  

 

Categoria Edição 41 Edição 43 Edição 45 Edição 47 Edição 49 Edição 51 

Chamadas 

que 

remetem à 

moda 

Possui uma 

chamada 

que remete 

à moda, 

”179 dicas 

de moda 

bolsas, 

sapatilhas, 

tricôs de 

verão, 

neon, 

jeans, 

estampas + 

looks 

fresquinhos 

no carnaval 

e a volta do 

estilo 

colegial”. 

Possui uma 

chamada que 

remete à 

moda, ”229 

achados de 

moda +looks 

de inspiração 

masculina + 

peças 

ultracoloridas 

+ sapatilhas 

+ dourados + 

rendas + 

pelúcias”. 

Possui 

uma 

chamada 

que 

remete à 

moda, 

”Moda o 

novo 

grunge + 

camisas 

xadrez + 

looks para 

namorar + 

bolsas 

careteiro”.  

Possui 

uma 

chamada 

que 

remete à 

moda, 

“Especial 

moda + 

24 

páginas só 

com peças 

de até 

R$70 as 

últimas 

tendências 

das 

passarelas 

com 

manual de 

instruções 

de como 

usar”. 

Possui 

uma 

chamada 

que 

remete à 

moda, 

“355 

achados 

de moda e 

beleza 

especial 

ícones da 

música, 

looks 

lindos 

para 

gordinhas, 

roupas de 

balada e 

muito 

mais”. 

Possui uma 

chamada 

que remete 

à moda, 

”273 ideais 

fresquinhas 

biquínis + 

maiôs + 

sandálias + 

bolsas + 

escarpins + 

pulseiras + 

roupas de 

festa”.  
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    No quadro descrito acima com a categoria chamadas que remetem à moda, está 

presente em todas as edições selecionadas e, como o próprio nome já diz, todas se referem à 

moda. Podemos notar, também, que as chamadas possuem números (bem coloridos) como 

elemento de chamar a atenção da leitora. Vemos que as chamadas que remetem à moda, às 

vezes, se posiciona no canto esquerdo da capa (abaixo do queixo da personalidade) e, às 

vezes, no canto direito da mesma (na altura da cintura da personalidade). Mas isso varia 

conforme a edição do mês.  

 

A Gloss aborda, transmite, respira, pensa, sobre moda na maioria de suas matérias. As 

revistas têm vantagem de poder expressar melhor estas atitudes, logo Vilas Boas (1996) 

afirma, com mais tempo para demonstrar o fato, as revistas podem produzir textos mais 

criativos, utilizando recursos estilísticos geralmente incompatíveis com a velocidade do 

jornalismo diário. Ainda, as chamadas que remetem à moda estão presentes em todas e 

quaisquer revistas, tanto nas femininas quanto em masculinas, pois,  hoje em dia, ninguém 

mais quer ficar “por fora” do mundo da moda. Moda é um tema falado desde sempre, 

principalmente entre as mulheres, e as mesmas já ensinam, mostram para suas filhas desde 

pequenas como se combinam as roupas, sapatos, acessórios, entre outros objetos de moda. 

  

As revistas fazem jornalismo do que está em evidência nos noticiários, e hoje já 

possuímos canais que falam só sobre moda. Com as revistas é ainda mais fácil de se interagir 

com o mundo da moda, por ela ser de fácil acesso e de preço barato, qualquer pessoa pode se 

satisfazer com o que as revistas publicam sobre o assunto. A Gloss é uma revista que expressa 

perfeitamente bem essa questão, ela transcreve de uma maneira pura e simples, que qualquer 

pessoa entende o que está sendo “falado” para suas leitoras. Já sabemos que toda reportagem 

de revista traz no texto, implícito ou não, uma espécie de ponto de vista, mas, não pode ser 

confundida com qualquer tipo de opinião. A Gloss nunca dá opinião, mas sim sugestões, 

dicas, truques sobre moda, maquiagem, relacionamento. O periódico não precisa de um lead, 

qualquer que seja o tipo, a revista precisa de uma abertura envolvente, fazendo com que os 

leitores se identifiquem com os assuntos abordados, criando um vínculo de amizade. 

 

De acordo com Scalzo (2004), não dá para imaginar uma revista semanal/mensal de 

informações que se limita a apresentar para o leitor o resumo do que ele já viu e reviu durante 

a semana. Na Gloss, a cada mês que passa, suas publicações são exploradas, descobertas, 

focadas no que se deseja saber, e apesar de sempre estar falando sobre moda, Gloss nunca faz 
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repetições de suas chamadas e matérias.  Se o leitor ainda não conhece a revista, a capa 

revela, em parte, o seu conteúdo e, sobretudo, atrai o olhar do leitor, convidando-o a conhecê-

la melhor. De acordo com Scalzo (2004), em qualquer situação, uma boa imagem será sempre 

importante e as chamadas devem ser claras e diretas (não importa o assunto, tem que ser 

objetiva). As chamadas principais com a imagem da capa devem se complementar, passando 

uma mensagem coesa e coerente sobre a revista. A capa da Gloss sempre se remete à moda, 

por isso os editores e designers devem estar um passo à frente de todas as tendências ainda 

não lançadas no Brasil. É esse momento que tem a função estratégica de definir a compra de 

um produto pelo seu potencial. Não adianta publicar temas já estipulados em outros 

periódicos. 

  

Conforme o autor Nilton Hernandes (2006), o texto dos jornalistas que não aparece 

destacado – caso comum nos diários, revistas e nos sites – não deve ser publicado, pois, o 

efeito obtido é o de parecer que a própria marca se comunica. A Gloss, por estar há cinco anos 

na estrada, já é uma marca em que várias mulheres se inspiram para ajudá- las em qualquer 

situação. Abaixo, encerramos com o último quadro das análises, a categoria em relação aos 

números de páginas que cada periódico contém. 

 

 

Categoria Edição 41 Edição 43 Edição 45 Edição 47 Edição 49 Edição 51 

Números de 

páginas em 

cada edição 

Possui 

146 

páginas 

em sua  

edição. 

Possui 

174 

páginas 

em sua  

edição. 

Possui 

170 

páginas 

em sua  

edição. 

Possui 

182 

páginas 

em sua  

edição. 

Possui 

178 

páginas 

em sua  

edição. 

Possui 

174 

páginas 

em sua  

edição. 

    

 

     

Como se pode notar no último quadro dos sete apresentados a da categoria números de 

páginas em cada edição, essa categoria verifica quantas páginas a revista possui, número que 

varia, pois, a cada publicação, as páginas podem aumentar ou diminuir. Esse fato ocorre por 

conta do tamanho das editorias de moda, beleza e especial (editorial de moda mais extenso) 

que pode possuir às vezes mais de dez páginas com fotografias para mostrar melhor os 

produtos anunciados na Gloss. Segundo Vilas Boas (1996), é a partir da pauta que o 

jornalista/repórter irá a campo buscar informações, apurar e iniciar a construção da 
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reportagem. Isto se agrega bem na categoria números de páginas, pois é através da apuração 

da pauta que veremos quantas páginas a matéria terá, principalmente nas de moda (caso da 

Gloss), porque, para apresentar uma coleção de tendências, não podemos publicar poucas 

páginas, temos que publicar um número razoavelmente grande para que nada fique de fora da 

coleção. É por causa desses fatos que a numeração das páginas da Gloss se altera a cada mês, 

ela divulga/anuncia muitas produções de roupa e, por ser uma revista de moda, não poderia 

apenas colocar cinco páginas de anuncio apenas.  

 

Por ser formada principalmente em colocação do que as próprias revistas publicam, 

isso gera um círculo vicioso, no qual as revistas se mantém, e nada melhor do que as revistas 

para “expressar” moda para as mulheres “antenadas” nas tendências. De acordo com Vilas 

Boas (1996), a pauta deve conter as características básicas do veículo: texto claro, objetivo, 

curto, direto, conciso e sem informações óbvias. Não existe nada mais fascinante que abordar 

todas estas informações numa publicação de moda, sem um texto e s im numa fotografia bem 

produzida, em que as leitoras conseguem entender só num olhar as fotos com as tendências 

mais atualizadas na sua revista; no qual o responsável pela pauta pode pensar numa 

abordagem diferente de um assunto, onde pode mudar o dia do c idadão, para ele não ficar fora 

de moda. 

 

Vilas Boas (1996) afirma que a revista tem mais tempo para passar do limite nas 

formas analíticas do fato. É por conta das extrapolações que a Gloss “exagera” em suas 

páginas, e na decorrência é um ponto positivo, pois quanto mais páginas a revista tiver, 

melhor será sua relação com a leitora, porque fica na expectativa do que vai aparecer no 

próximo exemplar da revista. O periódico Gloss faz um jornalismo daquilo que sempre está 

em evidência, o mesmo aponta, como no decorrer de toda, dicas, truques, tendências, 

modelagens para cada tipo de corpo. A Gloss não deixa sua leitora sair feia, desarrumada, fora 

de moda, é através do diálogo e de suas editorias que ela faz essa ajuda, passando toda a 

informação necessária às mulheres do mundo da moda. 

 

De acordo com Vilas Boas (1996), o texto da revista é mais investigativo e 

interpretativo, menos objetivo e mais criativo. Portanto, as leitoras sempre querem que a 

revista faça a investigação por elas e, nos dias de hoje, as revistas trazem à tona tudo o que a 

mulher quer saber, não importando se o meio digital está em maior destaque, mas o 

interessante é que a revista pode ficar conosco para sempre (ao colecionarmos), o que com a 
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internet não ocorre. Às vezes, folheamos uma revista com a intenção de ver só as coleções 

contidas nela. A Gloss, por ter a característica de aumentar ou diminuir suas páginas, não 

perde sua autenticidade por conta da estratégia. Muitas vezes, compramos uma revista por ela 

apresentar bastantes páginas expostas, é uma leitura mais prática de entendimento com a 

moda. Em tese, uma revista tem obrigação de acompanhar o fato e ir muito além dele. Vilas 

Boas (1996) ressalta que a interpretação é outra das características básicas do jornalismo  de 

revista. E como na categoria números de páginas em cada edição a interpretação é a essência 

na leitura da Gloss, a mesma busca conectar os acontecimentos e oferecer uma visão mais 

aprofundada da realidade. 

 

A revista Gloss mostra tudo que está em movimento no mundo da moda e, às vezes, 

até mostra o que ainda está por vir a ser tendência, nunca publicando as modas ridicularizadas 

no meio. De acordo com Scalzo (2004), não dá para idealizar uma revista de informações que 

se limita a apresentar para o leitor um resumo do que ele já viu e reviu. Jamais isso pode 

acontecer, sem falar que a revista perde toda sua credibilidade em meio à sociedade. A Gloss, 

por ser uma revista mensal, mantém seus editoriais, mas nunca repete uma única matéria, 

sempre sai em busca do que está em alta no momento, publica entrevistas com atrizes/atores 

que estão em evidência na rede e na televisão. Ela tem a mesma roupagem, mas nunca o 

mesmo conteúdo. Por sua vez, a capa da revista deve revelar em parte o seu conteúdo, deve  

atrair a atenção do seu leitor, e a Gloss utiliza bem o recurso, pois coloca, em sua capa, tudo 

que tem de mais interessante dentro da revista. Usufrui bem os seus espaços, suas cores, sua 

imagem, em consequência de atrair o olhar do leitor, convidando-o a conhecê-la. 

 

Por isso, a capa precisa ter o resumo irresistível de cada edição, uma espécie de 

vitrine, e como toda mulher gosta de ficar olhando para as vitrines das lojas, porque não olhar 

as capas como uma inspiração em sua vida também, no qual as notícias mais quentes e 

exclusivas vão sempre aparecer em capas fortes e chamativas, como se elas fossem uma roupa 

exposta para a sedução de sua leitora. Segundo Vilas Boas (1996), tenha sempre em mente a 

capa pronta, olhe para a sua capa como um elemento editorial, como uma função estratégica 

de definir a compra de um produto pelo seu potencial. Gloss parece nos transmitir essa 

técnica, a capa é tão bem elaborada, faz uma combinação perfeita entre atriz e chamadas, nos 

fornecendo as informações mais modernizadas sobre o mundo fashion. Como as chamadas da 

capa são o primeiro contato entre emissor e receptor, elas nos passam um vocabulário rico de 

beleza e moda, fazendo assim com que as revistas entrem a cada mês em nossas casas. 
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Hernandes (2006) conceitua que toda manchete ou chamada é concebida para “sensibilizar”. 

E nós mulheres somos muito adoradoras e adeptas a moda, nada mais justo que encontrar na 

Gloss o que sempre tivemos dificuldade para combinar. Nos sensibilizamo-nos ao ver que 

combinações tão óbvias são fáceis de ser realizadas. 

 

Segundo o autor Hernandes (2006), a revista é constituída por módulos, fazendo com 

que as unidades noticiosas apareçam na forma de blocos. Dessa forma, podemos ter uma 

evolução de moda mais rápida, por cada edição apresentar informações organizadas, como um 

guia que mostra passo a passo como não se vestir e como para escolher a vestimenta certa.  

 

Como pode ser observado nos quadros acima, as capas da revista Gloss do ano de 

2011 são basicamente iguais, só se alteram pequenos detalhes nas chamadas (algumas 

possuindo mais cores, mais sinais, mais pontuações, tamanho de fonte diferenciada e mais 

destaques nas letras) e as páginas que se reduzem ou crescem a cada mês, tendo o propósito 

de chamar maior atenção das suas leitoras para adquirirem a Gloss a cada edição publicada. 

Outro ponto característico é que todas as chamadas ficam localizadas em volta do corpo ou do 

rosto da personalidade estampada na capa dos periódicos. Não esquecendo que todas as 

categorias descritas acima, podem ser vistas no anexo do trabalho, para melhor compreensão 

de suas capas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

     Nossa principal preocupação neste trabalho foi identificar e analisar as estratégias 

discursivas empregadas em todas as categorias pela revista Gloss. Ao fazer o levantamento 

preliminar envolvendo as edições escolhidas, do ano de 2011, evidenciamos que se trata de 

uma revista de moda e comportamento, escrita por especialistas da área, e, às vezes, possui a 

participação das leitoras (sempre em promoções realizadas pela revista).  

 

Também podemos identificar que os profissionais são especialistas da área da moda, e 

por consequência contemporiza legitimidade à revista. A Gloss define-se como uma das 

principais publicações sobre moda e comportamento com qualidade garantida. 

 

De tal modo, com base no destaque dado aos elementos ativados pelos enunciadores, 

que as edições da revista Gloss é um periódico de divulgação de moda e comportamento, e há 

um grau altivo de modernização. Gloss está volvida a leitores que apresentam um alto grau de 

qualificação sobre moda/tendência e também atinge leitores que simplesmente querem saber 

se há algo de novo nas tendências da estação. E nesse sentido, a revista Gloss exerce o papel 

de divulgar o conhecimento da área da moda e se propõe a discuti- lo. Como toda revista de 

estilo, fala sobre tendências de moda e deixa a leitora com a habitual vontade de consumir os 

últimos modelos do mundo fashion.  

 

O ponto principal deste trabalho final de graduação são as capas, em que a proposta foi 

estudar como a revista Gloss utiliza artifícios em suas capas para chamar a atenção de seus 

leitores e de como as chamadas são importantes na contribuição dos artifícios. Também 

percebemos que a Gloss tem uma posição moderna bem decidida e desde os primeiros 

andamentos de análise e estudo habitua-se do uso de diferentes estratégias para causar 

sentido, tendendo afetar o leitor.  Nesse contexto, as chamadas apontam produzir 

credibilidade ao fato. Ficou evidente, neste trabalho, o quanto ela aposta influenciar seus 

leitores a partir de sua oportuna ideologia, que se faz aparecer em suas estratégias discursivas. 

A partir deste estudo de análise, abarcamos que a mídia impressa tem em suas mãos, um 

amplo poder de alcance e quanto maior o veículo de comunicação, mais leitores o meio terá. 

Além desse poder, os veículos de comunicação hão um outro, que talvez os mesmos não 

abarquem: uma abordagem, a partir de algumas estratégias, pode sim mudar o rumo de uma 
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pessoa (pode ser num corte de cabelo mais ousado, uma relação amorosa mais quente, uma 

atitude mais madura, e assim por diante).  

    

 O percurso metodológico foi de alto valor, pois, a partir dele conseguimos alcançar as 

estratégias discursivas apresentadas em cada capa da revista Gloss. Alcançados os objetivos, 

onde visavam compreender os elementos que seduzem o público-alvo, e o problema (Quais os 

artifícios utilizados na capa da revista Gloss para chamar a atenção do seu público feminino¿), 

sendo a parte principal deste trabalho, foi esclarecida de acordo com as expectativas 

imaginadas. Concluímos que a revista Gloss é um periódico na qual suas chamadas de capa 

são o ponto de partida para chamar a atenção de seus leitores. A cada mês, a revista se 

empenha mais e mais a agradar o seu público, produzindo sempre informações sobre os 

diversos assuntos abordados, deixando, assim, seus leitores informados de tudo que há de 

mais moderno e as últimas tendências lançadas no mundo da moda.  

 

Este trabalho final de graduação foi realizado, para ser mais um, onde a capa de uma 

revista possa ser tão importante quanto à própria. Sua importância foi de saber como a revista, 

um meio de comunicação de grande poder, pode “transformar” a vida de uma pessoa. E para o 

campo da comunicação têm relevância, por ser um meio de muita grandeza, e é pouco 

“explorado” como/para estudo. 
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8- ANEXOS (CAPAS DA REVISTA GLOSS) 

 

 
                                   

                             Capa Gloss fevereiro de 2011 
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                              Capa Gloss abril de 2011 
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                         Capa Gloss junho de 2011 
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                                           Capa Gloss agosto de 2011 
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                                Capa Gloss outubro de 2011 
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                             Capa Gloss dezembro de 2011 


