
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Nummer Gross 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNALISMO DE MODA E CONTATO COM LEITORES: ESTUDO DOS 

 CONTRATOS DE LEITURA DAS REVISTAS VOGUE E L´OFFICIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2014 



2 
 

 

 

 

 

Laura Nummer Gross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNALISMO DE MODA E CONTATO COM LEITORES: ESTUDO DOS 

 CONTRATOS DE LEITURA DAS REVISTAS VOGUE E L´OFFICIEL 

 

 

 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação apresentado ao Curso de Jornalismo, do Centro Universitário 

Franciscano, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Jornalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Antônio Fausto Neto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2014 



3 
 

Laura Nummer Gross 

 

 

 

 

 

JORNALISMO DE MODA E CONTATO COM LEITORES: ESTUDO DOS 

 CONTRATOS DE LEITURA DAS REVISTAS VOGUE E L´OFFICIEL 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação apresentado ao Curso de Jornalismo, do Centro Universitário 

Franciscano, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Jornalismo. 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Antônio Fausto Neto 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Prof. Dr. Antônio Fausto Neto – Orientador (Unisinos). 

 

 

 

________________________________________________________ 

Profª. Morgana de Melo Machado (Centro Universitário Franciscano) 

 

 

 

________________________________________________ 

Prof. Maurício Dias (Centro Universitário Franciscano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em 18 de dezembro de 2014 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em memória do meu avô Itavor Nummer  

 

“As mãos do meu avô eram abrigo, 

Quando embalavam meus sonhos, 

Cantarolando com a sua voz rouca, 

Cantigas que ainda trago na alma, 

E olhando no verde dos meus olhos, 

Balbuciava as frases mais ternas, 

Com palavras tão doces e tão suas, 

Que ainda me sinto o mesmo piá... 

Choramingando para ter seu colo;” 

(Paulo Ricardo Costa) 

 

 



5 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Depois de longos quatro anos, chegou a hora de agradecer. A hora de direcionar aos que 

amo uma das palavras mais bonitas do dicionário.  

Devo começar, obviamente, pelos meus pais. Eles que me deram a vida, me ensinaram 

a ter fé, me mostraram da forma mais pura e linda que certo mesmo é ir em busca dos sonhos. 

E não é que além de obedecer eu recebi apoio? Sim! Foi com o apoio e total dedicação do 

homem e da mulher mais maravilhosos que já conheci nessa jornada de 22 anos, que eu corri 

para abraçar as pautas, corri para chegar a tempo da notícia, corri para chegar na reunião com 

a editora, corri porque estava atrasada pensando na roupa do dia, mas corri principalmente para 

chegar hoje aqui, o dia da conclusão da minha graduação. Pai e mãe, OBRIGADA, por correrem 

junto comigo e por estarem ao meu lado a cada dúvida, a cada insegurança, a cada alegria, 

sorriso e choro. Vocês são a razão e o porquê de tudo. AMO VOCÊS! 

Ao meu amor, meu melhor amigo, meu companheiro, William. O amor da minha vida, 

que esteve junto nesta batalha, que não mediu esforços para me ver sorrindo, mesmo nos dias 

mais difíceis. Que dividiu comigo cada nova reportagem, que participou ativamente de cada 

pauta, que me elogiou – e criticou também – com a primeira aparição na TV, que comprou os 

jornais só para ler minhas matérias e que hoje corre para o abraço junto comigo – de mãos dadas 

de preferência -, e que quero que corra sempre ao meu lado, até o fim de nossas vidas. Meu 

amor, obrigada!  

Dinda Fê e Vó Leda, grandes mulheres dessa pequena família. Vocês foram e são 

essenciais para que eu consiga manter minha estrutura em pé. Na verdade, a minha família, essa 

de quatro guerreiras mulheres, não pode perder nenhum pilar. Vozinha, minha grande mãe, 

minha companheira, és mais do que avó. Eu, tu e o vô, seremos, sempre, eternos e como uma 

grande família que nunca, nunca, esquecerá de como foi a infância da criança que dormia junto 

dos mais velhos. Meu amor e gratidão eternos por vocês. Fê, desde quando eu estava na barriga 

sabia que teria uma segunda mãe. Meu amor: “(...) Você é algo assim, é tudo pra mim, é como 

eu sonhava... baby!”.  

As minhas amigas e companheiras, Thais e Tiéle, não sei se aguentaria as provas, os 

vídeos, as fotos, os entrevistados, as teorias, os dias de chuva, de frio se vocês não se fizessem 

presentes nos corredores, salas de aula e pátio. Obrigada por aguentarem meu mau humor, 

minhas birras, meus gritos e meus grudes. Vocês foram especiais. E não é que no final tudo dá 

certo mesmo? Pelo menos entre nós três sempre foi assim, e nas próximas etapas quero vocês 

junto à mim. Topam?  



6 
 

Aos meus “presentinhos” de 2013, que tive a honra de conhecer e trabalhar junto, meus 

amigos e companheiros de todas as horas, Rafa, Lici, Mari e Maris, vocês fizeram parte dessa 

trajetória e estarão no meu coração e nas minhas lembranças eternas. 

Bianca, minha companheira de vida, de infância, de amor. A faculdade fez com que 

estivéssemos distantes, mas o amor, o carinho e a admiração estiveram do meu lado durante 

todos estes quatro anos. Não esquecerei, nunca, da nossa amizade... É eterna! 

Aos meus professores, todos, sem exceção, que merecem o meu muito obrigada, por me 

mostrarem o quão apaixonante é a profissão que escolhi. Por me fazerem acreditar que com 

nossa imparcialidade e nossa dedicação, conseguiremos fazer do mundo (um pouco) melhor. 

Sei que nem sempre isso é possível, mas com tudo que aprendi nessa caminhada, sei que nos 

próximos desafios lembrarei sempre de vocês, cada um com sua particularidade e em especial 

aos: Uiiiiiiiiiii, do Bebs! Muito obrigada pessoal, vocês são incríveis.  

Ao meu mestre, Antônio Fausto Neto, que me ajudou a pensar e a concluir este trabalho 

com êxito, que se manteve calmo, enquanto eu pensava que não conseguiria dar fim à 

monografia, que se fez presente e sanou todas as dúvidas. Dr. Fausto, já posso dar nota 10 ao 

senhor. Obrigada, obrigada, obrigada! 

Termino os agradecimentos dizendo que todos que estiveram comigo nessa jornada 

estão guardados em um lugar especial e que eu nunca os esquecerei. Obrigada, obrigada, 

obrigada. 

Hoje encerro mais um ciclo, e que o próximo venha recheado de aventuras e de muitas 

notícias para que eu possa contar para vocês, de onde eu estiver, seja lá do outro lado do mundo, 

ou aqui pertinho... Mas num futuro bem próximo.   



7 
 

RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo estudar as estratégias que as revistas de moda 

brasileiras L’Officiel e Vogue utilizam para fidelizar suas leitoras. A partir destes dois objetos, 

mais precisamente em seus sumários, publicidades, capas, editorias e editoriais de moda foram 

analisados os modos como as revistas se apresentam para seus leitores – “modos de ser” –, de 

que maneira elas falam “modos de dizer”, e como por meio dos “contratos de leitura” e suas 

estratégias discursivas têm uma relação de vínculo com o leitorado e estão em buscas de leitoras 

de classes econômicas mais baixas. Nos “modos de ser”, os dois periódicos, por meio de suas 

chamadas de capa, tentam vender os produtos que estão veiculados no “corpo” de cada uma. 

Enquanto a Vogue recorre à diversidade de matérias e publicidades de produtos de preços 

diferenciados, no seu “contrato de leitura”, L’Officiel se destaca por ser uma revista 

exclusivamente de moda e por utilizar no seu “modo de dizer” estrangeirismos apenas para 

termos que não possuem tradução para o português. Em termos de jornalismo de moda, o estudo 

aqui realizado nos mostra que a moda possui uma linguagem própria, que o preço dos produtos 

que são apresentados podem ser um influenciador para a conquista de novos leitores e a 

produção de uma edição tende a ser apresentada no editorial como uma produção conjunta e 

afetiva entre os membros internos e externos. De natureza qualitativa comparativa, o estudo 

demonstra também que, dependendo do público que se quer atingir, outros temas devem ser 

incluídos, que a publicidade é fundamental para manter a revista em circulação, pois o público 

que lê sobre moda ainda é pequeno no Brasil, e, finalmente, que a identificação da leitora 

consumidora com o produto oferecido é fundamental para o vínculo se tornar ainda maior. 

Palavras-chave: Jornalismo de moda; Vínculo; Vogue; L’Officiel; Contrato de Leitura  
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ABSTRACT 

This research aims to study the strategies that Brazilian fashion magazines L'Officiel and Vogue 

use to make their readers be loyal to them. From these two objects, more precisely in their 

summaries, advertisements, covers, editorials and fashion editorials, there were analyzed the 

ways the magazines present themselves to their readers ("ways of being"); how they speak 

("ways of speaking"); and, through "reading contracts", how the magazines’ discursive 

strategies have bonding a relationship with the readership and how they are trying to get readers 

of lower economic classes. In the "ways of being", the two periodicals, through their cover 

stories, try to sell products that are published on their "body". While Vogue resorts to diversity 

of articles and advertisements of different prices products on their "reading contract", L'Officiel 

stands out as a purely fashion magazine and for using loanwords, in their "way of saying", only 

to terms that have no translation into Portuguese. In terms of Fashion Journalism, the study 

shows that fashion has its own language; that the price of the brought products can be a factor 

to conquest new readers; and that an edition production tends to be presented in the editorial as 

a joint and affective production between internal and external members. The study also shows 

that, depending on the audience intended to be achieved, other themes should be included; that 

advertising is a key to keeping the magazine in circulation, because the audience that reads 

about fashion is still small in Brazil; and, finally, that the consumer reader identification with 

the product offered is critical to the bond become even greater. 

Keywords: Fashion Journalism; Bond; Vogue; L’Officiel; Reading Contracts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

SUMÁRIO 
1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 10 

2 VISITANDO CONCEITOS E CONVERSANDO COM AUTORES .................. 12 

3 CONSTRUINDO O REFERENCIAL TEÓRICO ................................................. 22 

3.1 O “modo de ser” das revistas .................................................................................... 22 

3.2“O modo de dizer” das revistas ................................................................................. 30 

3.3Sobre “contrato de leitura”: breves noções................................................................ 35 

4 LENDO AS REVISTAS ............................................................................................ 43 

4.1 Informações e características gerais das revistas: Vogue e L’Officiel .................... 45 

4.2 Análises das edições brasileiras ................................................................................ 46 

4.2.1 Descrevendo o “modo de ser” ............................................................................... 48 

4.2.2 “Modos de dizer” das capas................................................................................... 54 

4.2.3 “Modos de dizer” e “contrato de leitura” dos editoriais de moda ......................... 59 

4.2.4 De olho na mulher classe c/d, mas sem perder o foco ........................................... 73 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 82 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 86 

 

 

  



10 
 

1 INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa é uma monografia de conclusão do curso de Jornalismo, que tem como 

objetivo geral “estudar as estratégias que as revistas de moda brasileiras L’Officiel  e Vogue 

utilizam para fidelizar suas leitoras, sejam leitoras ideais e leitoras potenciais” e objetivos 

específicos: Fazer um estudo comparativo sobre as estratégias apresentadas pelas duas revistas 

para conquistar novas leitoras; Mostrar como L’Officiel e Vogue Brasil estão em busca de 

leitoras da “Classe C” e estudar os contratos de leitura por meio dos quais as revistas constroem 

vínculos com o universo das leitoras. A metodologia é de natureza qualitativa envolvendo 

processos e técnicas de várias ordens: documental, observação, leitura e analise de textos, 

fundamentada em princípios de natureza comparativa, mediante o trabalho de leitura dos 

discursos das duas proposições de contratos, por parte das revistas.  

Este estudo justifica-se, porque L’Officiel e Vogue são as duas publicações voltadas à 

moda mais lidas no país e fora dele; porque há uma grande credibilidade adquirida por ambos 

periódicos, o que pode ser comprovado pela quantidade de exemplares vendidos e por seu 

tempo no mercado; e porque são um “manual” da moda para muitas mulheres, desde a “classe 

A” até a “classe C”. Por conta disso, desejei acompanhar a evolução e entender as estratégias 

desenvolvidas por essas revistas no sentido de aprimorar vínculos de contato com suas leitoras. 

Nas páginas a seguir apresentamos um estudo comparativo sobre as estratégias/contratos 

apresentadas pelas duas revistas para conquistar novas leitoras e também mostrar como 

L’Officiel e Vogue estão em busca de leitoras da “classe C”.   

A moda ocupa um lugar relevante na mídia. Entre os fatores que contribuíram para essa 

realidade podemos citar as evoluções das revistas direcionadas ao público feminino e linhas 

editoriais que tratam do assunto. O mercado brasileiro de revistas aposta nas leitoras desde o 

século XIX, aprimorando seus produtos na conquista de um público fiel, via procedimentos 

gráficos, discursivos, editoriais etc. As revistas femininas ocupam possivelmente o mais alto 

posto de revistas temáticas, o que significa a existência de um mercado discursivo altamente 

elástico para os gostos de seu público, ou seja, as revistas interpelam fortemente, a cada dia, as 

mulheres.  

As revistas femininas, desde os primórdios, posicionaram-se como conselheiras e 

amigas, aperfeiçoando a relação com as leitoras por meio do melhor direcionamento de 

linguagem e de conteúdo, por muitas vezes copiando e adaptando fórmulas internacionais. Com 

este estudo percebemos que as revistas brasileiras de moda tendem ater uma padronização no 

que se refere à estruturação/organização dos conteúdos e reportagens, objetivando incentivar o 
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consumo de diversos produtos. Comparar uma revista que está há 30 anos no mercado, com 

uma que está há dois, fez perceber que este perfil de revista, conta com uma ampla gama de 

publicidade, voltada para o seu público exclusivo para poder se manter no mercado. O fato de 

ambas serem originalmente estrangeiras e terem edições brasileiras demonstra que elas mantêm 

um padrão de edição estrangeiro, isso pode ser um elemento que atrai ou afasta leitores. Atrai 

no sentido de adequar as leitoras brasileiras a um padrão de editoração e de linguagem 

estrangeiros, e afasta porque somente leitoras que dominam este tipo de linguagem conseguem 

compreender esses “modos de dizer”.  

No primeiro capítulo, traçamos a Revisão da Literatura, que nos fez conhecer autores e 

trabalhos sobre a temática de Jornalismo de Moda. Em seguida, no Referencial Teórico, 

recorremos a autores que, num primeiro momento nos ajudaram através de conceitos como os 

de identidade, enunciação, estratégias discursivas e contrato de leitura a entender os “modos de 

ser” de cada publicação, isso significa, de que maneira elas se apresentam para suas leitoras. 

No subitem seguinte, buscamos compreender o “modo de dizer” de ambas as revistas, dessa 

forma, procuramos entender como elas falam e de maneira dialogam com seus leitores. No 

último capítulo, buscamos autores que tratam dos “contratos de leitura”, o que nos fez 

compreender por meio de quais estratégias as revistas de moda fidelizam suas leitoras e também 

buscam novas, que são as consideradas de classes econômicas mais baixas. E para demostrar 

estas afirmativas, no capítulo das Análises, avaliamos diferentes partes das revistas – capa, 

editoriais, sumário, editorial de moda e publicidades - nas quais aplicamos os conceitos 

formulados no capítulo do Referencial Teórico, onde tratamos de elaborar os conceitos úteis à 

leitura das revistas. 
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2 VISITANDO CONCEITOS E CONVERSANDO COM AUTORES 

O objetivo deste capítulo é resgatar a análise de outros autores, identificando e comentando 

sobre ângulos que envolvem a temática de Jornalismo de Moda, principalmente quando 

tratarem das revistas Vogue e/ou L’Officiel. A visita nos ajuda a tomar contato com o assunto 

e com as leituras que nos precederam. Mapeando os estudos referentes à Jornalismo de Moda, 

no campo na comunicação, elegi quinze deles para que fossem comentados e discutidos. Sendo 

eles um livro, um artigo de revista, duas dissertações de mestrado, sete artigos avulsos e cinco 

monografias. Os trabalhos escolhidos apresentam diferentes ângulos e análises do jornalismo 

de moda em revistas do gênero. Nas pesquisas, são apresentadas questões publicitárias no 

jornalismo de moda, modos de fazer esse jornalismo, público alvo de revistas femininas, 

linguagem e conceitos gerais sobre a temática. Os trabalhos foram escolhidos devido às suas 

proximidades com o ângulo que resolvemos analisar. 

Que atire a primeira pedra a mulher que nunca comprou uma revista femina. Elas estão à 

mostra em todas as bancas de jornais do mundo e já chegaram até aos caixas de supermercados. 

Da menina adolescente à adulta, da mulher que trabalha fora à dona de casa, da que busca por 

identidade à que procura por fofocas, existem revistas femininas para todos os gostoso e bolsos. 

Há as que não resistem a levar para casa as que trazem manchetes como “Chegue magra no 

verão!”, “O segredo das celebridades”, “Como tomar iniciativa com os garotos”, até as que se 

interessam mais pelas revistas que trazem matérias de moda como “Boho Chic, a nova 

tendência”. 

As revistas de moda apareceram para agradar aos diversificados públicos que emergiram na 

sociedade a partir da década de 1970, incluindo, claro, o público feminino interessado em moda. 

Mas não são só as revistas que usam pautas de moda, o universo fashion se popularizou também 

na televisão e na internet. Foram as fashion weeks que deram maior espaço e repercussão ao 

jornalismo de moda: 

A expansão do mercado da moda resultou em uma ampla circulação em 

diversos meios, dando a ela, visibilidade e movimentação: a moda é, hoje, 

produto, estilo de vida e informação, inserindo-a como tema popular a todas as 

classes sociais (MÜLLER, 2013, p. 7). 

Mas, em 1980, apenas algumas revistas traziam o conteúdo de moda em algumas de 

suas páginas. Foi aos poucos que começou a ser notado que a sociedade feminina estava 

“exigindo” mais e melhores conteúdos relacionados ao tema. Para Scalzo (2004), as mulheres 

formavam o segmento com maior fatia no mercado das revistas, por isso afunilaram-se os temas 

de interesses diversos do público feminino como, filhos, saúde, culinária, decoração etc. Com 
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a moda não foi diferente. Foi por meio desta segmentação dos públicos que ocorreu o 

lançamento de diversos títulos de revistas de moda e de comportamento. No meio deste 

processo, o jornalista, que possui o papel “de quem comunica”, passou a ser um tradutor de 

ideias dos estilistas, para que a moda pudesse criar identificação com a vida do leitor.  

De Moraes (2012), analisou o espírito do jornalismo de moda nas revistas Elle, Estilo e 

Vogue, a moda não surgiu com as roupas. Até o final da Idade Média, a indumentária era 

pensada para cobrir o corpo, se proteger do frio e mostrar a hierarquia. A moda nasceu junto 

com a burguesia. Essa nova classe, que detinha grandes quantidades de dinheiro, mas não 

possuía títulos, tratou de imitar a forma como os nobres se vestiam para adquirirem status. 

Sentindo-se ameaçados e querendo marcar a sua diferença social, os nobres transformaram o 

seu estilo de vestir rapidamente, para que os burgueses não conseguissem acompanhar tais 

mudanças: 

As peças mais básicas ganham significado novo assim que vestem alguém, mas 

aquelas que estão “na moda” ainda conseguem ser uma forma eficaz de levar 

a julgamento as preferências musicais, culturais e ideológicas de quem está 

vestindo – se não sua própria personalidade. Por exemplo, quem compra uma 

jaqueta de couro biker¸ muito usada pelos roqueiros dos anos 50 e revisitada 

pela grife Balmain, quer colocar no corpo uma peça que remeta à rebeldia – 

mesmo que a combine com um vestido florido que passa uma imagem 

totalmente diferente (DE MORAES, 2012, p. 17). 

Para permanecer nova, a moda tem que se reinventar com frequência – é possível 

enxergar a cada mudança de estação as peças novas que invadem as vitrines. E por conhecer 

muito bem o seu público alvo, as revistas acabam fornecendo informações mais diretas e 

setorizadas a respeito dessas tendências para seus leitores. As publicações que falam de moda, 

por exemplo, conseguem conquistar seu público com o uso de roupas caras e de marcas 

conhecidas em seus editoriais, se voltadas para as classes mais altas, ou de roupas mais simples 

e acessíveis, se querem atingir leitores que não tem condição financeira para adquirir uma peça 

de preço exorbitante. 

Antes da consolidação do papel das revistas de moda, os textos que, curiosamente, não 

eram assinados, deixavam as colaboradoras em um conveniente anonimato. Isso porque as 

próprias autoras eram temerosas quanto a um possível “papel de ridículo” que poderia ser 

atribuído a elas, então, como não tinham a mesma coragem da editora, preferiam se manter às 

escondidas. Ironicamente, no início do século XX, foi o rádio quem atuou como um dos 

veículos propulsores do jornalismo impresso de moda no Brasil, pois com a popularização das 

radionovelas as fãs buscavam fotos dos atores em publicações feitas especialmente com essa 

finalidade. Na analise dos momentos históricos do registro editorial da moda no Brasil, o 
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período decisivo para a consolidação do registro editorial da moda aconteceu a partir da década 

de 1950: 

É neste período que podemos observar uma proliferação nos títulos. Se essas 

revistas do início do século XX ainda tratavam a moda de maneira ocasional, 

misturada com outros assuntos gerais, a partir dos anos 50, começam a 

aparecer publicações mais específicas, como Jóia – revista ligada aos editores 

Bloch que, mais tarde teria o seu nome modificado para Desfile – Manequim 

(1959) e Cláudia (1961). Essa época também conheceu uma valorização do 

jornalismo de moda com a implantação, no país, de títulos internacionais, 

como a Vogue (1975). Ao longo dos anos 80, essa tendência é reforçada com 

o surgimento, no país, de títulos como Elle, Moda Brasil e Marie Claire 

(Casadei, 2012, p. 7). 

Kalil (2009), em sua tese: “Comunicação e Moda: Uma análise Semiótica na Revista 

Cláudia”, buscou responder cinco questões: Como são produzidos os sentidos presentes em 

reportagens de Moda da revista Claudia?; de que maneira as reportagens de Moda da Revista 

Claudia podem ser relacionadas ao contexto sociocultural?; de que forma Claudia, por meio de 

reportagens de Moda, estabelece um diálogo com o meio real e subjetivo?; de que modo as 

reportagens de Moda da Claudia comunicam a realidade temporal para/das mulheres 

brasileiras?; podemos pensar um conceito de Moda com a análise estabelecida na revista 

Claudia?. A análise tem como objetivo estudar reportagens de moda da revista feminina 

Claudia, interpretando suas nuances imagéticas e textuais, em conjunto com a Pesquisa 

Semiológica, diz que na década de 1950, a comunicação modernizou-se e trouxe consigo a 

consolidação de uma sociedade de consumo que, muito incentivada pelas potências mundiais, 

teve no setor publicitário a sua explosão. A publicidade passou a dominar as páginas dos 

veículos impressos:  

O interessante na época era vender imagens, produtos e conceitos, em especial, 

aos países em desenvolvimento, como o Brasil. A moda do vestuário, na 

década de 1950, apareceu em estreita ligação com os Meios de Comunicação 

impressos. As revistas femininas, publicação que ganhou evidência e se 

consolidou no período, passaram a ter grande representatividade, trazendo 

místicas sobre a feminilidade e o prazer (KALIL, 2009, p.19).  

Foi então que a segmentação das revistas, além de construir grupos de periódicos 

femininos, propiciou também a formação de uma imprensa feminina diferenciada, que veio a 

ter espaço somente no século XX. Na mesma época, o primeiro impresso voltado ao público de 

mulheres chamou-se Revista Feminina. Fundada em 1914, ela circulou durante 22 anos. A 

inovação desta publicação era o esquema publicitário e comercial de produtos femininos, sendo 

considerada a que deu o “pontapé inicial” no segmento. No decorrer do século, muitas revistas 

se feminilizaram, e os periódicos femininos estão presentes no cotidianos das mulheres, desde 

os 10 anos – como, por exemplo, leitoras da Revista Capricho – e seguem companheiras até 
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depois dos 40, 50.  São, no minímo, 40 anos de toda a vida lendo sobre temas que vão desde as 

dicas de beleza, comportamento, fofocas, celebridades, até relacionamentos e moda.  

Pode-se pensar que no jornalismo de moda não parece haver imparcialidade alguma e 

que a maioria dos textos é escrita de forma tendenciosa. Mas, para Valiera (2009), é possível 

entender as peculiaridades dos textos deste segmento por meio do processo de adoção da moda 

e a divulgação de informações, que acabam tornando-se um tanto quanto diferentes dos textos 

jornalísticos nos quais não pode haver emissão de opinião, nas matérias.   

Schimitz (2010), em seu artigo: “Para pensar a publicidade e o jornalismo nos editoriais 

de moda das revistas femininas”, conclui que o mercado de revistas femininas é o segmento de 

maior destaque no Brasil, tanto pelo número de publicações, quanto pelo faturamento em 

vendas, o que reproduz um modelo de sucesso importado das grandes cidades. Ela acrescenta 

que a forma como os meios de comunicação voltados para mulheres se comunicam com suas 

leitoras (neste caso leitoras, pois estamos tratando exatamente de revistas) é marcado por uma 

proximidade inigualável. Afinal, as revistas tratam de assuntos que são de interesse interamente 

femininos – moda, culinária, romance, comportamento e sentimentos. Elas também apostam no 

tom de comunicação, que muitas vezes fica próximo de uma relação de amizade e cumplicidade.  

Entrando na questão dos tipos de matéria abordadas pelo jornalismo de moda e o público 

alvo das revistas, Joffily (1991), afirma que existem três tipos de matérias de moda: tendência, 

serviço e comportamento. Segundo a autora, cada uma possui um enfoque tanto do texto quanto 

da foto ou ilustração. Quando se tem pautas sobre uma nova tendência, seja de estampa, cor ou 

forma, geralmente reúnem-se várias peças que a exemplifiquem e trabalha-se com a 

composição de imagens de todas elas para que a aplicação seja adequadamente ilustrada. Já na 

matéria de serviço, o periódico informa a leitora como colocar a tendência na prática de seu dia 

adia. A matéria de comportamento, por sua vez, envolve, por exemplo, mudanças de hábito de 

consumo.  

Dobrowosky e De Araujo (2009) analisaram no artigo denominado: “O Jornalismo de 

Moda no Rio Grande do Sul (Brasil): Dona ZH e Vitrine”, o formato da linguagem dos textos 

de moda:   

Eles devem ser bem elaborados, precisos, com linguagem adequada e com 

informações necessárias, para que haja uma boa comunicação entre o 

enunciador e receptor, (...) pois a moda proporciona ao jornalismo o 

desenvolvimento de novas possibilidades e o emprego de novas linguagens 

(Dobrowosky e De Araujo, 2009, p. 10). 

Em seu relatório, Benatti e Rocha (2010), afirmam que o público alvo das revistas 

femininas de moda do Brasil, são mulheres que respiram glamour, luxo e sofisticação, portanto 
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transmitem um ar de poder, abundância financeira e status. Por analisar uma edição impressa, 

a editoria “Ela” do jornal O Globo, elas concluem: 

O “Ela”, seguindo essa postura e ideologia, também passa as suas leitoras a 

imagem da mulher bem sucedida, bem informada, e bem vestida, não 

assumindo um posicionamento muito diferente dos outros veículos impressos 

de moda como as revistas “Vogue”, “Elle”, e “L´Officel”, referências no 

assunto no país (BENATTI; ROCHA 2010, p. 11).  

O texto citado faz referência ao alto padrão das leitoras do suplemento “Ela”, em relação 

a isso elas comentam: 

O assunto, tal como tratado na publicação, carrega ares de sofisticação, 

elegância e aprimoramento que se deixam revelar nas formas pelas quais essas 

representações são ali elaboradas e transmitidas: as marcas das roupas 

escolhidas para os editoriais de moda, os restaurantes apresentados, a parcela 

da sociedade carioca referida, e a publicidade. Todos esses pontos prezam o 

padrão social de alto nível e como consequência o consumo (BENATTI; 

ROCHA 2010, p. 13).  

Schmitz (2010), em artigo publicado no Colóquio de Moda, afirma que os periódicos 

destinados a mulheres, são comumente idênticos. Principalmente no quesito moda. A 

comunicação das revistas, apesar de em alguns sentidos serem diferenciadas, em sua totalidade 

trazem temas que qualquer mulher pode entender:  

A forma como os veículos da imprensa feminina se comunicam com suas leitoras é 

marcada por uma proximidade incomum a outros meios. Esta ligação se construiu no 

fato de que os assuntos tratados pelas revistas são de interesse preeminentemente 

feminino – moda, culinária, amor, comportamento e sentimentos – e também no tom 

de comunicação que as revistas adotam, que muitas vezes fica próximo de uma relação 

de amizade e cumplicidade (SCHMITZ, 2010, p. 2).  

No artigo, a autora aponta que o tipo de linguagem, com estilo que dá ênfase à 

proximidade, que está presente nos veículos destinados a leitores do público feminino, conjuga 

o lado informativo do jornalismo, principalmente por conter a personalização e sedução 

próprias da publicidade, que é constante nos editoriais de moda. Para a autora, a publicidade 

está totalmente inserida no campo do jornalismo explicitado no editorial de moda, 

principalmente por promover uma representação absolutamente sedutora do objeto que está 

sendo colocado em circulação, pois não vende somente um produto, mas um modo de vida e 

por todos os meios manter viver o desejo de consumir. Sobre o termo editorial de moda, afirma 

que:  

As revistas, principalmente as que dedicam maior ênfase à moda – como Vogue, 

L’Officiel e Elle, no Brasil – fazem uso comumente do termo editoriais de moda para 

referirem-se à seção de moda que trata de tendências de vestimenta. Inclusive, 

referem-se a esta seção usando o termo editoriais de moda em seu espaço destinado 
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ao editorial tradicional, no qual a diretora de redação da revista deixa sua “mensagem 

do mês”, a qual está ligada à linha editorial da revista. É talvez aqui que resida a maior 

falta de clareza em relação ao termo, na sua comparação com o que o jornalismo vem 

tradicionalmente tratando como editorial (SCHMITZ, 2010, p. 4).  

Além de revelar esse conceito, ela traz à tona também, o de que, por meio das matérias 

jornalísticas temáticas, e do uso de imagens conjugadas com pequenos textos informativos e 

descritivos, suas posições editoriais em relação às tendências de vestuário são vigentes, 

principalmente por trazerem elementos que convergem na emissão de uma mensagem de um 

ou mais estilos que são propostos, por exemplo, o mais comum que são roupas. Portanto, existe 

uma relação clara do editorial classicamente conhecido, que apresenta a revista, com o “novato” 

editorial de moda, que abrange apenas as, também, escolhas da editora e da redação, pois revela 

a posição da revista em relação às tendências lançadas/apresentadas.  

O jornalismo de um modo geral é como um processo de construção de informações no 

qual interferem fatores de ordem sociocultural, organizacional, temporal, ideológica/política, 

editorial, mercadológica, segundo Hinerasky (2005). Portanto, dentro da rotina desse trabalho, 

esses fatores determinam a noticiabilidade dos acontecimentos e assuntos que serão abordados.  

Em sua monografia, Alves (2013) analisa o jornalismo de moda como uma grande 

vitrine para os anúncios publicitários a partir do estudo de três grandes marcas do mundo da 

moda, Dior, Kenzo e Chanel. O pesquisador utilizou o estudo de caso para responder a alguns 

questionamentos que lhe eram cabíveis. Entre eles, está: seria o jornalismo de moda apenas 

uma ferramenta de exposição ou ainda um objeto de apresentação da opinião do jornalista? 

Sobre isso afirma que: 

Apesar das dificuldades o jornalismo de moda virou uma espécie de grande vitrine 

para as grandes marcas, sejam elas nacionais ou internacionais, provando que a 

informação passada pelo jornalista está conquistando importância para os que 

consomem as diferentes mídias de informação. É o profissional da área o responsável 

por apresentar ao leitor as futuras tendências, tudo com o objetivo de influenciá-lo a 

consumir aquilo que é apresentado (ALVES, 2013, p. 7). 

Para o autor, a história das marcas que é “oferecida” nas revistas possui um poder 

significativo na sociedade: 

Na história da moda não só os estilistas passaram a ter reconhecimento por 

suas criações, mas as marcas, estas que na maioria são homônimas, ganharam 

um poder significativo na sociedade. O crescimento considerável foi notado 

rapidamente e o nome que estampa uma empresa passou a não só representar 

uma imagem, mas sim um símbolo social (ALVES, 2013, p. 21).  

A caracterísitica principal do jornalismo que está sendo praticado hoje, principalmente 

no segmento de revistas, é o modo diferenciado e singular de se dirigir ao leitor como cidadão, 

por exemplo, aproximando-se ainda mais dele por meio dos componentes identitários (pais, 
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jovens, homossexuais e terceira idade), ou também é possível ter esta aproximação por meio de 

interesses profissionais ou de lazer (moda, jardinagem, decoração, música, turismo, futebol). 

Sobre esta segmentação no mercado de jornais e revistas, percebe-se um destaque para a soft-

news pois a preparação das revistas mensais é feita com atencedência exigindo do jornalista a 

identificação dos fenomenos emergentes para torná-los tema das reportagens (ELMANN, 

2008).   

Benatti e Rocha (2010)  afirmam que o universo da moda respira glamour, luxo e 

sofisticação, portanto, qualquer mídia que se propuser a colocá-la como foco de sua temática, 

naturalmente transmitirá ao seu público-alvo um ar de poder e status. Eles dizem também que 

para estar na moda é necessário consumir e comprar, e para isso é imprescindível o dinheiro, o 

que, no caso era compatível como público do caderno “Ela” por eles analisado, e o que se faz 

compatível também com os leitores das revistas Vogue e L’Officiel , que serão por nós 

trabalhadas.  

De Oliveira (2008), relata que estilistas e ateliês ganharam fama nas primeiras décadas 

do século 20, embora o conceito de moda tenha surgido no final da Idade Média, quando a 

Rainha Maria Antonieta contratou Rose Bertin para cuidar de suas toilettes.  

Cristaldi (2013) apresentou um trabalho intitulado “Moda, Gênero Feminino e Classe 

Média no Brasil: O Consumo de Informações Sobre o Mundo Fashion”, no Segundo Seminário 

de Iniciação Científica da ESPM, que estuda algumas ideias das quais também pretendemos 

trabalhar. Além de analisar a moda como um todo, desde o seu início no Brasil, ela baseia-se 

também nos conceitos apresentados por Ruth Joffily que sintetiza a história da moda brasileira 

e a divide em sete fases. Portanto descreve a história desde o início do período colonial, até as 

grandes grifes e a divisão em linhas gerais da produção de moda em haute couture e prêt-à-

porter, que também serão por mim detalhados no segundo capítulo: Breves Considerações 

Sobre o Mundo da Moda.  

O ponto principal do trabalho de Cristaldi, que auxiliará na nossa pesquisa, é o capítulo 

em que ela discorre sobre a Realidade da Nova Classe Média no Brasil.  A autora afirma que 

foi em decorrência dos investimentos das políticas públicas desenvolvidas nos governos de Luiz 

Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff, que houve uma série de mudanças no perfil do 

brasileiro, assim se configurou uma nova distribuição na pirâmide social que representa a 

população do país: 

O fenômeno de ascensão econômica de grande parte dos brasileiros 

redistribuiu o contingente populacional de acordo com novas faixas salariais. 

A composição da classe média brasileira foi rapidamente afetada por essas 

políticas de investimento. Com a ascensão econômica, famílias antes 
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pertencentes às classes D e E passaram a integrar a classe média, caracterizada 

por pessoas cuja renda familiar está entre R$ 1.064,00 e R$ 4.561,00. O 

aumento do poder aquisitivo trouxe a essas famílias a possibilidade de 

assimilação de novos interesses e de se inserir em espaços até então 

inacessíveis (CRISTALDI, 2013, p. 7). 

É por meio disso que surge então um perfil de consumidor que está inserido nessa nova 

classe média. Os seus integrantes criam padrões de comportamento diferente dos das ”regras 

gerais” e de “valores universais” e são afetados interamente pelo “poder de consumo”, que hoje 

os faz serem diferentes da classe média de antigamente.  

Esta pesquisa de Cristaldi buscou identificar se pessoas que integram a nova classe 

média brasileira compram itens de moda tipicamente classificados como femininos e fazem uso 

de publicações especializadas em moda. Um pouco diferente do que será analisado em nossa 

pesquisa, pois queremos mostrar que os publicos  das revistas de luxo/moda estão mudando, 

principalmente em função da ascenção da nova classe média do país.  

Lopes (2008) em sua monografia reflete a respeito do que é moda e como escrever/ler 

moda. “Ler moda não é a mesma coisa que ler sobre moda”, afirma. Ela acredita que é 

necessária uma percepção para entender a organização de setidos e saber aplicar a leitura visual 

corretamente e em meio há tantas tecnologias, os periódicos precisam se adaptar as mudanças 

e a tecnologia. 

Suss e Zabot (2009), analisaram a linha editorial, público-alvo, aspectos visuais, 

diagramação, fotografia, estilo, linguagem, profundidade e anúncios de duas revistas de moda 

em seu artigo, Elle e Vogue. Os autores mostram que a Vogue há 38 anos tem sua imagem 

consolidada como uma revista de vanguarda, sempre ousada, com as novidades mais atuais da 

moda, tudo nos parâmetros da veterana Vogue Americana, que a originou. No site da revista 

Vogue Brasil os editores apresentam a seguinte afirmativa: 

A revista mostrou imediatamente seu diferencial no aspecto gráfico, com 

design moderno, avançado, e com fotografias de um nível poucas vezes visto 

na imprensa brasileira. (...) Além de uma maneira nova e singular de mostrar a 

moda e revelar tendências nacionais e internacionais (VOGUE BRASIL, 

online, 2014). 

E é assim que os autores se referem ao público de Vogue Brasil, que abrange pessoas 

de 18 a 45 anos, de classes A e B, cultas, atualizadas e viajadas. São homens (30%) e mulheres 

(70%), que gostam de desfilar a última palavra em tendências, clientes e grifes, que compram 

sempre objetos de desejo, exclusivos e de status. Mas há também os profissionais da moda, 

modelos, fotógrafos, estilistas e também os próprios jornalistas.  

À primeira vista, é possível que a revista de moda não seja identificada com muitos 

pontos jornalísticos e a revista passe a impressão de um catálogo de produtos. Porém é um 
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jornalismo diferenciado, justamente por sua especialização. O leitor de moda não quer apenas 

uma revista para ser atualizado, mas quer dicas, opiniões, uma revista amiga, a partir da qual 

ele escolhe o que gosta e o que vai usar. Para Suss e Zabot (2009), a moda exige imagens que 

precisam comunicar-se com o leitor.  

L’Officiel é uma publicação francesa, que segundo dados do site, tem a missão de: 

Antecipar as grandes tendências da moda mundial para profissionais da moda 

e do luxo – indústrias, grifes, estilistas e lojistas – e para os apaixonados pelo 

assunto (...) somos a única a dedicar-se exclusivamente a captar e traduzir as 

grades tendências internacionais (L’OFFICIEL, online, 2014).  

Ainda segundo informações do site de L’Officiel Brasil, o público com o qual trabalha 

a publicação é exigente e, por isso, os colaboradores buscam qualidade, tanto gráfica, quanto 

editorial. E este público então, é formado por profissionais da moda e/ou interessados. 

Com base nessa breve pesquisa sobre trabalhos no campo do Jornalismo de Moda, 

percebeu-se que a moda é mais do que um conjunto de vestimentas usada por um grupo de 

pessoas. Ela, além de sempre ser nova, torna-se moda quando é usada para indicar o lugar de 

quem a veste na sociedade. E o jornalismo de moda se beneficia dessa enfermidade pois sempre 

surgirão novas tendências, novos estilistas e novas modas.  

Também foi possível perceber que o meio de comunicação que melhor comporta todas 

as mudanças do mundo fashion é a revista feminina, por conhecer bem seu público alvo, o que 

facilita a escolha de peças para exposição e por ser um tipo de publicação que dura mais do que 

um jornal diário, e tem tempo para produzir cuidadosamente cada edição. A revista, por ter um 

papel diferente, mais figuras e cores ainda passa uma ideia de luxo aos leitores, principalmente 

as que serão analisadas neste trabalho.  No Brasil, por conta do desenvolvimento econômico e 

o alto poder de compra da população, a moda tem ganho cada vez mais espaço na vida do 

brasileiro. As grandes marcas internacionais já consolidam presença em território nacional, e 

não faltam grifes brasileiras como fonte de escolha do que vestir. Com tantas opções, o 

consumidor tende a procurar por um referencial e acaba adotando a imprensa de moda para 

ajudar nesta busca incansável.  

Há um conjunto de elementos que coopera no processo de glamourização da moda em 

revista, como Schimitz citou em seu trabalho: estilos de aparência e comportamento atuais e 

modernos; roupas novas (modernas e atualizadas); valores monetários de cada peça em 

destaque; modelos que são usadas como referência de beleza; cenário; tratamento da imagem 

escolhida.  
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Pode-se concluir também que os textos de moda precisam, necessariamente, ser bem 

elaborados, com linguagem adequada e com informações necessárias, para que haja uma boa 

comunicação entre o enunciador e o receptor. A moda hoje em dia proporciona ao jornalismo 

o desenvolvimento de novas possibilidades e o emprego de novas linguagens, principalmente 

quando utilizado de “estrangeirismos”. Cada vez mais o jornalismo está mais próximo da moda, 

por meio da produção de matérias e reportagens.  

Com esta pesquisa foi possível analisar que não há exatamente, no campo do Jornalismo 

de Moda, uma pesquisa que seja exatamente como a que me proponho a fazer. 
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3 CONSTRUINDO O REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 O “modo de ser” das revistas 

 

Em função do problema de pesquisa – Como se organizam e funcionam as estratégias 

discursivas através das quais as revistas L’Officel e Vogue definem seus leitores ideais, bem 

como seus leitores potenciais considerando as especificidades de cada uma delas?  - e dos 

objetivos da nossa pesquisa – Estudar as estratégias que as revistas de moda L’Officiel e Vogue 

estão utilizando para fidelizar suas leitoras, sejam leitoras ideais e leitoras potenciais; Fazer um 

estudo comparativo sobre as estratégias apresentadas pelas duas revistas para conquistar novas 

leitoras; Mostrar como L’Officiel e Vogue estão em busca de leitoras da “Classe C”; Estudar 

os contratos de leitura por meio dos quais as revistas constroem vínculos com o universo das 

leitoras - desenvolveremos neste capítulo três  aspectos: “modo de ser”, “modo de dizer” e 

“contrato de leitura”.  

Para tanto trabalharemos alguns conceitos como o de identidade. Visamos com esta reflexão 

articular o conceito de identidade com aquilo que seria o próprio nome do meio de 

comunicação, seja ele qual for. Objetivamos também com este capitulo entender e explicar que 

os vínculos que um meio de comunicação, como a revista fazem com seus leitores, passam pelo 

próprio lugar identitário do meio que traz consigo uma certa aspiração a ser compartilhada com 

o leitor. 

Em função dessas preliminares para discutir o conceito de identidade, nos apoiaremos em 

alguns autores para discutir a noção de identidade de um meio de comunicação. Para tanto 

discorremos abaixo mapeamento de ideias que fizemos junto a autores sobre a noção de 

identidade.  

O “modo de ser” das revistas” mostra que cada uma delas tem uma identidade a partir da 

qual cada uma se dirige e fala com seu leitor. Partindo desses primeiros esclarecimentos 

pesquisamos o conceito de identidade junto aos dicionários. No Dicionário da Língua 

Portuguesa Michaelis o significado de identidade é apresentado como:  

1.Qualidade daquilo que é idêntico. 2.Paridade absoluta. 3.Álg Espécie de 

equação ou de igualdade cujos membros são identicamente os mesmos, ou 

igualdade que se verifica para todos os valores da incógnita. 4. Dir Conjunto 

dos caracteres próprios de uma pessoa, tais como nome, profissão, sexo, 

impressões digitais, defeitos físicos etc., o qual é considerado exclusivo dela 

e, consequentemente, considerado, quando ela precisa ser reconhecida 

(MICHAELIS, 2000, p. 417). 
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Não muito distante das definições já feitas pelos outros dicionários, o Houaiss traduz 

identidade como: “1. Conjunto de características próprias e exclusivas de um indivíduo.  2. 

Consciência da própria personalidade. 3. O que faz que uma coisa seja da mesma natureza da 

outra. 4. Estado do que fica sempre igual. 5. Documento de identificação” (HOUAISS, 2008, 

p. 402).  

É possível já afirmar, a partir da definição destes dicionários, que assim como uma pessoa 

os meios de comunicação necessitam de uma identidade para poderem ser vistos e logo 

identificados pela sociedade, no caso pelos leitores. 

Também nos valemos de Cuche (1999) para compreender a existência de um meio de 

comunicação no plano da identidade cultural, ou seja alguma coisa que vai além do mundo do 

indivíduo.  

Cuche (1999) procura detalhar o significado do que seria a chamada "moda" das 

identidades. Para o autor, a sociedade multicultural nasce numa concepção de diferença 

ideológica, somente concebida a partir dos anos setenta, que faz nascer a individualização e a 

diversidade no ideário cultural do indivíduo ou da sociedade. A noção de cultura é diferenciada 

da noção de identidade cultural. A cultura pode existir sem uma estrutura de identidade. Ou 

seja, ela depende, em maior parte, de um processo inconsciente. Já nascemos em determinada 

cultura.  Nos é imposta por via natural. Já a identidade cultural nos vincula aos nossos anseios 

existenciais, por meio dos quais a prática do conhecimento e da vida determina nossa estrutura 

identitária: 

Para a psicologia social, a identidade é um instrumento que permite pensar a 

articulação do psicológico e do social em um indivíduo. Ela exprime a 

resultante das diversas interações entre o indivíduo e seu ambiente social, 

próximo ou distante. A identidade social de um indivíduo se caracteriza pelo 

conjunto de suas vinculações em um sistema social: vinculação a uma classe 

sexual, a uma classe de idade, a uma classe social, a uma nação, etc. A 

identidade permite que o indivíduo se localize em um sistema social e seja 

localizado socialmente (CUCHE, 1999, p. 177). 

Pode-se dizer que o mesmo se passa com um jornal ou uma revista. É a partir de seu nome, 

do local onde está inserida, de suas cores, suas formas, entre outras características que fazem 

do meio de comunicação ser um “indivíduo” que está inserido em um certo ambiente social e 

quer ser consumido pelo público que deseja atingir a partir das características citadas acima.   

Dessa forma, a partir da obra citada, entendemos que a identidade serve para que nos 

localizemos como indivíduos, e localizemos pessoas ou grupos simbólicos ao nosso redor com 

os quais possamos nos identificar. Mas devemos ter por consciência, segundo o próprio autor 

que, da mesma forma que a identidade atrai, ela, também segrega, assim, com um meio de 
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comunicação não seria diferente. O público busca em uma revista, por exemplo, uma certa 

identidade com que ela se sinta atraída. Se ao gosto de um certo leitor a revista não pode conter 

em sua capa notícias sobre fofoca, ela jamais consumirá uma revista com tais características, 

então é a partir da identidade que e de suas características/formas que o público se valerá de 

alguns meios.  

De forma emblemática ou estigmatizada, a identidade pode servir de instrumento nas 

relações entre os grupos sociais. O mesmo pode se dizer entre os meios de comunicação e seus 

usuários, o leitor tem relação de amor e ódio com seu meio de comunicação. Em determinados 

momentos, o leitor compra, assina, está interessado no que o periódico está querendo informar. 

Mas há outros momentos em que essa relação é quebrada e ele não compra, não lê, fala mal, 

diz que “nunca mais vai voltar a ter relação com o produto”.  

A vontade é determinante ao se diferenciar e se fazer uso de traços culturais como 

apontadores em uma identidade específica. Portanto, podemos nos introduzir em culturas 

diferentes e estranhas à nossa, porém nunca deixaremos nossa cultura, aquela arraigada de 

nossos costumes e crenças, ser atropelada por uma cultura vivenciada em instantes. Guardada 

as devidas proporções, fazemos o mesmo com os meios de comunicação, ou seja compramos, 

experimentamos outros meios, mas nunca abandonamos a lealdade que temos com alguns deles.  

Para se entender a importância que tem a identidade de um meio de comunicação, é preciso 

conhecer a importância que damos ao nome próprio. Para tanto fomos em busca de seu 

significado em alguns dicionários. 

No dicionário de linguística Michaelis, o significado de nome próprio: 

Nome é 1. Uma palavra com que se designa e distingue qualquer pessoa, 

animal ou coisa, bem como ação, estado ou qualidade. 2. Denominação, 

designação, qualificação. Podemos dizer também que nome é a referência que 

damos as instituições, no caso aos meios de comunicação. Primeira diferença 

fundamental entre um e outro veículo é o nome próprio. (MICHAELIS, 2000, 

p. 541)  

No âmbito dos estudos que analisam as caraterísticas de um meio de comunicação 

procuramos alguns autores que tenham trabalhado a importância de identidade dos seus 

respectivos nomes. Para isso, utilizamo-nos de definições de Mouillaud (2002) para explicar 

que uma revista, a exemplo de um jornal, ou outro meio de comunicação, precisa ter um nome 

próprio. O autor afirma que a função do nome-de-jornal (de revista) é ser o primeiro enunciado 

que localiza um meio de comunicação no espaço e no tempo.  Segue sua análise reconhecendo 

que o nome-de-jornal (revista) só tem sua devida importância e só é percebido quando está em 

concorrência com outro jornal, pois a partir do momento em que ele é extraído de seu lugar e 
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passa a estar sozinho nas mãos de seu leitor, ele se torna apenas “o jornal” (revista) e perde seu 

nome, o nome que lhe é próprio. Assim, o nome torna-se apenas o envelope, ele já não é mais 

o objeto de leitura:   

O nome-de-jornal se refere a um duplo paradigma: no espaço, ele remete aos 

jornais que são seus concorrentes; no tempo, aos outros números da coleção. 

Ele preenche uma dupla função, aquela de designar, ao mesmo tempo, uma 

alteridade e uma identidade.  (MOUILLAUD, 2002, p. 88) 

Quando o autor trata sobre a questão do nome próprio ele já cita que, na terceira era em que 

nos encontramos sobre a relação que o nome-de-jornal (nome-de-revista) tem com seu leitor, 

desta vez o nome não faz mais parte do semantismo de ser apenas um nome comum, “mas de 

um conjunto de conotações que se condensaram sobre um nome ao longo de sua história” 

(Mouillaud, 2002, p. 92). Hoje o nome-de-jornal [revista] é um local onde há transfusões de 

sentidos e como o próprio autor diz, é uma hemorragia do sentido comum cujo sentido 

desaparece em um nome próprio: “O nome-de-jornal é, deve ser, o olho de todo e qualquer um. 

O olho do leitor, a partir desse nome, difrata-se sobre o mundo que se torna sua própria visão” 

(MOUILLAUD, 2002, p. 97).  

Assim como não existe nenhuma pessoa sem a designação de um nome que lhe confira uma 

especificidade, também não há nenhum meio de comunicação que não seja reconhecido por 

meio de um nome próprio. Essas nomeações dos meios de comunicação evocam muitas 

situações, como por exemplo: ciclo do dia, inserção geográfica (Diário de Santa Maria, Diário 

Gaúcho, Diário de Santa Cantarina), inserção cultural, vínculos de pertencimento, 

principalmente no caso de revistas femininas, afinal muitas delas trazem nomes de mulheres 

em sua maneira de se identificar, podemos citar Marie Claire, Cláudia e Ana Maria, dentre 

outras.  

Há alguns tipos de identidade e dois deles podem ser citados dentro da análise do porque é 

necessário que, da mesma forma que um ser-humano, um meio de comunicação precise ter uma 

identidade, um nome. A primeira delas é identidade cultural, segundo o dicionário de Direitos 

Humanos (DE OLIVEIRA, 2010), ela é um sistema de representação das relações entre 

indivíduos e grupos, que envolve o compartilhamento de patrimônios comuns como a língua, a 

religião, as artes, o trabalho, os esportes, as festas, entre outros. Segundo a autora, é um processo 

dinâmico, de construção continuada, que se alimenta de várias fontes no tempo e no espaço e, 

devido a globalização, as identidades culturais não apresentam hoje contornos nítidos e estão 

inseridas numa dinâmica cultural fluida e móvel.  
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O segundo é a identidade visual. Ela é uma representação gráfica que caracteriza uma 

empresa ou um produto. É um símbolo gráfico que leva ao mercado a divulgação de uma marca, 

com o objetivo de criar uma identidade, que visualizada remete imediatamente ao produto. 

Sobre a identidade visual de um meio de comunicação, as revistas seguem o padrão dos jornais: 

O jornal precisa possuir também o que se chama uma imagem de marca, que 

identifique o plano da comunicação social, (...) cada jornal tem seu estilo, um 

tom, um “perfil” que o define e que dele fazem uma figura social capaz de 

cristalizar duradouramente atitudes de atração ou repulsão (LANDOWSKI, 

1992, p. 118). 

Pode-se então entender que a identidade é como a pessoa, ou meio de comunicação, se 

mostra e/ou quer se mostrar para a sociedade. É na identidade que fica possível evidenciar as 

características físicas/visuais para que pessoas busquem as que elas se identificam. Por 

exemplo, quando há um sujeito que possui tatuagens e piercings, quando ele entrar em um 

determinado local ele será observado e será identificado como pertencendo a um certo grupo. 

Da mesma maneira ocorre com revistas, jornais, programas televisivos, enfim, que será 

assistido/lido e rastreado pelo leitor e quando o meio comete algum deslize, a expectativa do 

leitor cai.  

Verón (2004), analisou capas de revistas de moda para compreender a identidade de cada 

uma delas. Antes de iniciar o estudo, o autor cita que  

Na capa de um suporte de imprensa, o enunciador pode fazer muitas coisas, ou 

muito poucas; ele pode interpelar o destinatário pelo viés do olhar da 

manequim, ou ao contrário, manter o destinatário “a distância”, propondo-lhe 

um lugar de simples espectador. (VERÓN, 2004, p.220) 

Landowski (1992), diz que é a partir do nome de alguns jornais (revistas) que conseguimos 

entender quais os seus propósitos e motivações. Para exemplificar a fala, ele relembra do jornal 

Libération! (libertação) e logo nos faz um questionamento: “Mas para liberar de quem? E de 

quê? O contexto pouco dá margem a hesitações: é a nós, leitores de jornais, de quem ele deseja 

o bem”, afirmando que somos prisioneiros das “convenções de leitura” que os próprios jornais 

nos impõem. Essa afirmação aceitamos em termos, na medida em que o leitor muitas vezes 

rompe o seu pacto de fidelidade com o meio. Ele aproveita também para citar outro caso, o do 

jornal Parisien libéré [o parisiense libertado], que foi lançado/fundado justamente na época em 

que estava ocorrendo a libertação de Paris. Pode-se então ser feita uma ligação com os objetos 

que serão analisados nesta pesquisa. Por exemplo, L’Officiel , a revista de origem francesa tem 

como tradução literal: Oficial que, por vezes, leva a crer que o que está sendo tratado na revista 

de moda é tudo que acontece de “oficial” no mundo fashion e que os repórteres, editores, 

fotógrafos vão trazer esse olhar oficial para o público. Já a revista, também francesa, Vogue, 
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significa Voga, então acredita-se que o que está sendo dito e mostrado pelo periódico é tudo 

que está em voga na sociedade fashionista.  

Feitas essas observações, passamos a refletir sobre a importância que tem o nome próprio 

de um meio de comunicação, como lugar de sua identidade e lugar de onde o meio de 

comunicação se lança em contato com seu público.   

Um jornal não é apenas um objeto físico e material, ele é mais que isso, e poderia ser 

aproximado mesmo da noção de um ser, porque nele está depositada uma história, aspirações a 

serem perseguidas, valores dos seus dirigentes, convicções do seu projeto editorial etc.  

Em função dos nossos objetivos, encontramos alguns trabalhos relacionados ao jornal, no 

que diz respeito a importância de suas características identitárias. Tais estudos, conforme 

veremos, procuram mostrar que o jornal não é apenas um objeto físico, mas uma entidade que 

apresenta múltiplos significados. Nestas condições, o jornal é um ser. Mas por que um ser? 

Porque além de nos visitar todos os dias/semanas/ meses, de nos oferecer alguns serviços, de 

ser fonte de informação utilitária e de organizar o nosso cotidiano, ele ainda se apresenta com 

uma face, um nome, uma fisionomia própria a qual trata de dar contornos de identidade a um 

jornal.  

São tais características, como mostraremos a seguir, que impõem a um meio de 

comunicação uma forma de ser, um modo de existência próprio, um certo modo de se 

comunicar e que não pode ser duplicada. Por exemplo, é sabido que se alguém, ao abrir um 

meio de comunicação e dar ao mesmo uma nomeação, uma empresa corre o risco de ver seu 

pleito rejeitado caso o nome dado a essa empresa seja ocupado, seja substituído por um outro, 

então assim, é possível perceber a importância do nome 

Encontramos trabalhos sobre jornais que exploram a questão da identidade e nome próprio. 

Mas de alguma forma estes estudos se aplicam a revistas, o objeto deste estudo. O que nós 

apresentamos aqui será especificamente examinado ao longo desta monografia. Quando estiver 

discutindo questões relativas a identidade do jornal, estou projetando isso para a identidade das 

revistas.  

Os objetos, assim como as pessoas, precisam ser nomeados, pois sem nome eles não tem 

referência e nem tampouco identidade, é a partir da identidade que conseguiremos compreende-

los, aborda-los e também falar sobre os mesmos, como é o caso de como nos referimos, por 

exemplo a edição da uma revista para uma colega: “viste,  Adriana, a edição semanal da 

Vogue?”, se eles não possuírem um nome, não conseguiremos entender a que eles vem, com 

isso pode haver uma confusão, podemos criar dificuldades na interação do leitor com um meio 
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de comunicação. É necessário que saibamos quem é esse agente externo que nos visita todos os 

dias.  

Esses que nos visitam todos os dias/semana têm muito cuidado de estreitar ao máximo a 

relação com o público. A tal ponto que, quando ele chega, é reconhecido por um nome; um 

cheiro; pelo tamanho; pelo grafismo; e outras pistas trazidas. Como por exemplo, “Chegou a 

Zero!”, referindo-se ao jornal Zero Hora do Grupo RBS.   

Se os meios de comunicação não chegam a nossa casa eles nos interpelam também. Desde 

as bancas de revista onde captamos os primeiros registros das edições do dia e ou a da semana. 

Dentre as centenas de publicações que nos olham fulminantemente, através de suas capas, 

lançamos o olhar de modo pontual àquelas com as quais guardamos uma identidade, uma 

relação, um determinado vinculo de fidelização.  

“Tem a Vogue do mês?”, “Já chegou a Razão?” Estes são alguns dos questionamentos que 

fazemos quando vamos a uma banca buscar o meio de comunicação que nos interpela todos os 

dias/semanas/meses. 

É com essas referências que uma revista adquire um contorno, um corpo para seus leitores 

e, ao mesmo tempo, que ela apresenta características que lhe são próprias. Através do que o 

leitor deixa claro com as suas pistas que é aquela e não outra o meio de comunicação de sua 

preferência. Até aqui, o mesmo se pode dizer dos audiovisuais, quando o leitor escolhe seus 

programas, se lança sobre o dial para editar suas escolhas para o que deseja ler, ver e escrever. 

O importante é que haja para onde o leitor se lance externando suas escolhas, assim ele anuncia 

com todas as forças que é aquela, e não a outra, a sua preferida.  

Dentre as diferenças que Landowski (1992), aponta é que o que se destaca não é tanto a 

evidente inversão de valores que o jornal da manhã realiza em relação ao vespertino, quanto a 

redefinição do ponto de vista e da distância das coisas que essa inversão supõe: focalização n 

íntimo e distanciamento irônico em relação a todo resto. 

Um dos locais cruciais onde se trabalha o problema da identidade de um meio de 

comunicação é a sua capa. Uma delas é interpelar o destinatário pelo viés do manequim (como 

é o caso das revistas de moda) ou, manter o leitorado à distância, onde a modelo da capa mantém 

um olhar em que não parece estar vendo o destinatário: 

As modalidades de enunciação na capa são, em todo caso, um suporte de 

imprensa, um fator crucial na construção do contrato: a capa pode mostrar de 

um modo simultaneamente condensado e preciso a natureza do contrato, ou 

então, ser mais ou menos incoerente com este último (VERÓN, 2004, p.221). 
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Unindo os estudos de Mouillaud (2002) e Verón (2004), podemos afirmar que os títulos 

postos nas capas das revistas podem ser compreendidos como enunciados da língua e como 

uma marca. Nesta parte que entra em questão, a fonte usada pelas revistas femininas para dar 

nome ao seu produto. Para que haja uma representação e uma identificação das revistas de 

segmento feminino, a maioria delas opta por usar a fonte Bodoni em suas capas, a exemplo dos 

dois objetos de nossa pesquisa: 

 

 

Figura 1 - Revista L’Officiel  

 

 

Figura 2 - Revista Vogue 

 

Percebe-se que Vogue e L’Officiel possuem um título-assunto (no topo) que cobre a página 

inteira. Para Mouillaud (2004), o título não representa apenas uma variedade de enunciado em 

um “corpus linguístico”, mas sim uma inscrição do jornal (da revista) por excelência:  

As páginas providas de um título no topo são “fechadas”, na realidade, o título 

que as cobre, é um título de direito: define a classe das informações que serão 

aceitas para aparecer as páginas (ou na página) que cobre. É em função da 

qualificação das mesmas que os itens são admitidos e repartidos no interior do 

jornal (revista) (MOUILLAUD, 2004, p. 100). 

O autor comenta que são as páginas externas do jornal (revista) que são as sensíveis. Elas 

constituem uma “membrana” do jornal e é a partir destas páginas que ele se comunica com o 

mundo exterior. 



30 
 

Destaca-se que é pela estrutura diagramática – reunião de títulos, fotos e textos - da capa de 

uma revista que se define um espaço no qual a revista olha para seus leitores e os leitores fixam 

seus olhos na revista, construindo-se aí um primeiro laço de trabalho entre ambos. É em função 

de contágio que raramente os meios impressos, por exemplo, alteram seus padrões de 

diagramação, temendo-se, justamente, que nela o leitor não encontre vestígios de uma 

publicação com quem mantem um vínculo longo e estável.   

Outra fonte de identidade são os colunistas, as secções, certos padrões editoriais de cada 

revista, falas diretamente enviadas pelo leitor, a facilitação do acesso direto do leitorado ao 

território das revistas para “olhar de perto” o funcionamento de suas estruturas técnicas e 

redacionais. É por visto que cada vez mais os meios oferecem ao leitor a oportunidade do 

making-of, no sentido de possibilita-lo um contato direto com o meio de comunicação. Quebra-

se aí a distância entre um e outro, estabelecendo-se via o acesso, a intimidade do jornal ou da 

revista para que o leitor tenha em mãos indicadores de um pacto de confiança que se estabelece 

entre eles. O leitor não fica à distância, e participa cada vez mais da vida da mídia como um 

ente da grande família constituída por aquele. 

 

3.2 “O modo de dizer” das revistas 

 

A exemplo dos indivíduos que fazem uso de linguagens para entrar em contato com 

outros indivíduos, os meios de comunicação também possuem as mesmas características, fazem 

perguntas, dirigem comentários, solicitam esclarecimentos, externam algum sentimento etc. A 

linguagem é a condição fundamental para que a comunicação se estabeleça entre os seres 

humanos, e é por esta razão que ela é a principal mediação na vida social das pessoas e de uma 

revista, por exemplo.  

No dicionário da língua portuguesa Houaiss, a definição de língua é um conjunto de 

palavras e regras que combinam uma comunidade linguística como principal meio de 

comunicação e de expressão, falado ou escrito. Já no Michaelis, fizemos a mesma busca e a 

definição foi que língua é um idioma, linguagem e/ou fala. Ela é também, um estilo, uma 

expressão e um sistema de sinais que são aprimoradas por um grupo/comunidade. Com isso é 

possível perceber que a língua não é nada mais nada menos que o conjunto de palavras que 

combinamos e utilizamos para transformar nosso pensamento em discurso. Portanto, a 

informação é um produto de um trabalho que fazemos sobre a língua para gerarmos qualquer 

tipo de discurso.  
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Para podermos nos comunicar, necessitamos recorrer a um patrimônio que nos é 

concedido, no caso a língua, que se constitui na principal fonte de todas as possibilidades de 

comunicação. Por exemplo, podemos imaginar que a língua é um armário que contém todas as 

instruções e modos de produzir mensagem. Para conseguirmos transformar a língua em 

mensagem, vamos até o armário e lá, segundo algumas regras pegamos tudo que precisamos 

para tornar a língua mediadora de mensagens. Assim sendo, esse trabalho que fazemos junto à 

língua é a enunciação.  Então a enunciação é o ato de se apropriar da língua para transformar 

em mensagem e a mensagem é o enunciado. Essa expressão tem inspiração em Benveniste 

(1976), conforme veremos mais adiante.  

A mensagem é o que é dito, a enunciação é o ato de dizer, e ele é a condição para que 

se possa gerar qualquer tipo de comunicação, seja entre duas pessoas, entre uma pessoa e um 

meio de comunicação, entre um meio de comunicação e várias pessoas, ou para uma pessoa 

escrevendo para um meio, uma pessoa buscando/consultando fontes para tornar o que ela está 

consultando uma mensagem etc.  

Portanto, quando recorremos a língua, organizamos a possibilidade de falarmos.  Neste 

caso, cada um tem um modo de recorrer às referências da língua para elaborar mensagens, tal 

ato de organizar mensagens é algo que chamamos de enunciação e é ele quem faculta ao leitor 

de uma determinada maneira de falar. Para entender este conceito recorremos a alguns autores.  

Benveniste (1976) nos diz que enunciar é dizer, a enunciação é o ato de dizer e o 

enunciado é o dito. Para isso, o autor mostra que quando o sujeito tem conhecimento da língua, 

é necessário ter o conhecimento internalizado da língua. Da mesma forma ele diz que a 

enunciação é a apropriação da língua por um ato individual de dizer. Mas que, em primeiro 

lugar, é a instância de mediação dentre a língua e a fala.  

Ainda segundo a obra citada a enunciação se produz na instância do EGO, que se trata 

de um espaço onde o “eu” se anuncia, anunciando o lugar onde ele está e o momento onde 

profere sua mensagem (eu, aqui e agora). Estes três elementos constituem as categorias da 

enunciação, que criam a instancia que recebe o nome de enunciação. Esta tem um conteúdo 

linguístico, e envolve pessoa, lugar e tempo. O que difere é a forma como as pessoas vão 

organizar estas três dimensões, mas em todas as línguas há uma pessoa que fala de um lugar e 

em um determinado tempo.  

A enunciação é a instância das categorias de pessoas, tempo e espaço. A enunciação é 

também uma instância logicamente pressuposta pelo enunciado. O que determina os modos de 

enunciação é a “inclusão do falante em seu discurso, a consideração pragmática que coloca a 
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pessoa na sociedade enquanto participante e que desdobra uma rede complexa de relações 

espaço-temporais” (BENVENISTE, 1976, p. 101). 

Para poder compreender melhor a questão de enunciação, buscamos em alguns 

dicionários o seu significado. No da língua portuguesa Michaelis enunciação é “1. Ato de 

enunciar. 2. Aquilo que é enunciado; asserção, declaração. 3. Aquilo que é suscetível de ser 

verdadeiro ou falso; juízo expresso por palavras; proposição” (MICHAELIS, 2000, p.301). Já 

no Houaiss a definição é “1. Expressão, declaração, oral ou escrita. 2. Ato individual de uso da 

língua pelo falante em comunicação” (HOUAISS, 2001, p. 350). 

Para tratarmos da enunciação no contexto dos meios de comunicação social, nos 

apropriamos do conceito de alguns autores que trazem claramente o que é e de que maneira é 

constituído o ato de enunciar dentro de uma revista.  

Sobre a enunciação jornalística pode-se afirmar que:  

A enunciação jornalística se faz a partir de uma dupla falta. A primeira, relativa 

ao próprio “estatuto” do sujeito, face à ordem simbólica, que toma a palavra 

como representante da coisa. A segunda, por se constituir num discurso 

relatador, o saber jornalístico tenta superar esta impossibilidade de se constituir 

num discurso de “primeira” mão, através das multiplicidades de investimentos 

enunciativos, para através de modalidades substitutivas, dar conta de um certo 

real (FAUSTO NETO, 1991, p. 32) 

Para Verón (2005, p.216), a enunciação é o que foi/é dito: “a enunciação diz respeito 

não ao que é dito, mas ao dizer e suas modalidades, os modos de dizer”. Claramente, o autor 

coloca que há uma oposição entre enunciado/enunciação, a qual comporta a distinção entre o 

que é dito e as modalidades do dizer.  

O autor elenca que em um discurso, qualquer que seja, as modalidades do dizer dão 

forma ao dispositivo de enunciação, que comporta: “1. A imagem de quem fala (enunciador), 

2. A imagem daquele a quem o discurso é endereçado (destinatário) e 3. A relação entre o 

enunciador e o destinatário”, (VERÓN, 2005, p. 217). Portanto, para o autor, todo suporte de 

imprensa contém seu dispositivo de enunciação, que pode ser ou não coerente, ser ou não 

estável e/ou adaptado a seus leitores e este dispositivo, na imprensa, é denominado contrato de 

leitura. Em páginas mais a diante tratarei de definir este conceito. 

Convém destacar que o objetivo do trabalho da enunciação visa sempre a produção de 

um discurso, que é o principal fator para a informação e interação humana. É por meio deste 

trabalho que o sujeito atua de forma relativamente autônoma, visando através de discursos a 

realização de comportamentos. Ou seja, a enunciação e o discurso se fazem sempre na esfera 

de linguagens, voltando-se para os efeitos que suas mensagens podem ter. E assim entendemos 

que: 
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(...) a situação da comunicação é como um palco, com suas restrições de 

espaço, de tempo, de relações, de palavras, na qual se encenam as trocas sociais 

e aquilo que constituem seu valor simbólico (CHARAUDEAU, 2006, p. 67)   

Além disso, Charaudeau (2009) estabelece a importância do discurso para a sociedade 

em um jogo, em que ele mesmo denomina de regulação. Por um jogo de regulação das práticas 

sociais, instauradas pelos indivíduos que tentam viver em comunidade e pelos discursos de 

representação, produzidos para justificar essas mesmas práticas a fim de valorizá-las. Assim, 

se constroem as convenções e as normas dos comportamentos linguageiros, sem as quais não 

seria possível a comunicação humana. 

Levando em conta, Verón (2005) e Charaudeau (2009), entendemos o conceito de 

enunciação associado aos meios de comunicação social é possível perceber que não há maneira 

alguma de ser feita uma enunciação sem a mediação da língua. Outra observação possível de 

ser feita é a de que, quando a língua é usada na forma de discurso, ela prevê sempre algum tipo 

de comportamento que um emissor estima da parte do receptor a quem ele envia a mensagem. 

É neste contexto de expectativas e de regulações que o uso da língua faz aparecer o “contrato 

de leitura”, pois é através da observância do mesmo que vínculos podem ser criados entre o 

suporte de comunicação (no caso desta pesquisa, a revista) e seu leitor.  

Assim, chegamos a uma breve conclusão de que a construção social de uma determinada 

realidade é sempre criada por um sujeito, seja ele uma pessoa ou uma revista. Porém, munidos 

da língua, e de suas regras e de conhecimentos que circulam no mundo tanto o indivíduo quanto 

uma revista passam a buscar e ter suas próprias escolhas a partir de sentimentos construídos de 

suas vivências e trocas de informação, visando produzir mensagens. Há uma preocupação com 

que é real, apenas quando o sujeito se depara com problemas ainda desconhecidos. Pois ele é 

sentencial quanto a sua realidade e seu conhecimento. Novas experiências, nova realidade e um 

novo conhecimento, são despertados apenas com trocas de linguagem. E é neste momento que 

acontece a interação entre os campos midiático e social. Essa interação é possível em um campo 

onde se concentra a prática discursiva: 

Não podemos confundir com a operação expressiva pela qual o indivíduo 

formula uma ideia, um desejo, uma imagem; nem com a atividade racional, 

que pode ser acionada num sistema de interferência; nem com a “competência” 

de um sujeito falante quando constrói frases gramaticais; é um conjunto de 

regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que 

definiram, numa dada época, e para uma determinada área social, econômica, 

geográfica ou linguística, as condições de exercício da função enunciativa 

(FOUCAULT, 1986, p.136). 
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Portanto, esta afirmação constitui-se como forma de maior expansão da prática 

discursiva de trocas de realidade e conhecimento, exatamente como acontece entre os meios de 

comunicação e seu leitorado.  

As discussões que envolvem o tema da enunciação provocam também reflexões sobre 

a importância da linguagem. Neste caso são as formas de linguagem – visual, textual, gestual 

etc. – que colocam a enunciação em funcionamento e em circulação dos discursos. Tanto os 

seres humanos quanto as instituições de jornalismo se valem de muitas formas de linguagem 

para compartilhar o mundo em que estão, ou aquele que relatam para seus leitores. É por isso 

que devemos concordar com a ideia de que as linguagens valem-se da língua para expressar, 

por diferentes meios, alguma coisa que une os indivíduos, estejam eles na condição de 

produtores ou receptores de mensagens.  

Entendemos que: “a linguagem não se refere somente aos sistemas de signos internos a 

uma língua, mas a sistemas de valores que comandam o uso desses signos em circunstâncias de 

comunicação particulares”. (Charaudeau, 2006, p. 42) Portanto esta afirmação trata-se da 

linguagem enquanto ato de discurso, como o próprio autor se refere, que aponta para a maneira 

pela qual se organiza a circulação da fala em uma comunidade ao produzir sentido. Logo 

podemos compreender a enunciação como um modelo: 

A enunciação é um modelo que define a comunicação como um circuito 

fechado entre emissão e recepção, instaurado em uma relação simétrica entre 

a atividade do emissor, cuja única função seria “codificar” a mensagem, e a do 

receptor, suja função seria “decodificar” essa mesma mensagem 

(CHARAUDEAU, 2006, p. 35). 

Na obra citada as estratégias discursivas são escolhas do ato de comunicar. O processo 

de enunciação jornalístico está ligado por meio de procedimentos mais generalizados e que se 

concentram estabelecidos em “macro códigos” (língua, matrizes culturais, regras sociais, ética 

e ideologia): 

O trabalho de enunciação constitui um processo de apropriação individual do 

sujeito sobre a língua, através do dispositivo singular da fala mediante as 

formas de linguagens. A enunciação jornalística é também um trabalho do 

sujeito, seja inicialmente de apropriação deste código mais amplo, a língua, 

seja ao mesmo, de apropriação de conjunto de outros códigos ou modalidades 

de discursos. (FAUSTO NETO, 1991, p. 33)  

A enunciação, então, corresponde ao momento de atualização da língua em uma 

situação de discurso, que depende da atividade conjunta do locutor e do interlocutor. À 

enunciação preside um conjunto de fatores e atos que provocam a produção de enunciado, que 

em algum momento foi um objeto de enunciação.  
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Seja na comunicação interpessoal ou na comunicação entre meios e os indivíduos, a 

língua é um capital importante e que é, como já foi exposto anteriormente, apropriada por um 

modo de dizer. Entretanto, falar, implica intenções, metas, motivações e é por isso que, tanto 

em termos da comunicação social e/ou pessoal, quando os indivíduos e os meios falam para 

outros indivíduos ou para sociedade, se valem de estratégias e que sendo essas, quase sempre, 

discursivas e que são organizadas segundo contratos de leitura, por onde se entendem a 

possibilidade de existência de um vínculo entre, por exemplo, produtores e leitores.  

Este tema das motivações, das finalidades, que passam por estratégias e as estratégias 

discursivas e o dos contratos de leitura, serão tratados no nosso próximo item deste capítulo.   

 

3.3  Sobre “contrato de leitura”: breves noções  

 

As revistas, a partir do que tratam os itens 3.1 e 3.2 deste capítulo, se conectam e 

conversam com seu leitorado através de processo de enunciação, desenvolvidos no interior de 

suportes técnicos, seguindo algumas normas que lhe são próprias. Entre elas, podemos citar: 

temporalidade, periodicidade e ofertas de conteúdo a cada número. Ou seja, as revistas 

caminham na direção do leitor ou vice-versa e quem faz este ponto de encontro entre um e outro 

são as edições que se apresentam a cada semana ou a cada mês, na forma de textos, no caso do 

nosso estudo, impressos. Cria-se, a partir daí, um complexo circuito, no interior do qual se 

produz, circula e se recebe mensagens segundo intercâmbios, que reúne ao mesmo tempo, 

estratégias que como elemento regulador, um contrato que vincula os meios e os leitores.  

Instala-se, então, um circuito social e ao mesmo tempo discursivo em uma dimensão de 

tempo, que é definido pela oferta editorial e por aquilo que o leitor faz dela. Mas essa oferta 

editorial, no caso da revista, implica formas, neste caso a dimensão discursiva.  

Feitos tais comentários iniciais, a nossa meta neste capítulo é discorrer sobre a 

constituição de aspectos que vinculam produtores e receptores de mensagem jornalística, 

especialmente as que são objeto de nosso estudo. Dissemos anteriormente que as relações 

sociais e aquelas entre os meios de comunicação e as pessoas se sustentam em compartilhamos 

de valores, expectativas, afinidades etc. E, expusemos, ainda, que tal compartilhamento precisa 

sempre da mediação da língua, das linguagens e das estratégias – especialmente as discursivas 

– para que se constitua “um grupo afim”. Estamos falando de alguma forma sobre a importância 

do contrato de leitura, mas para efetivamente entendê-lo, é preciso admitir que o contrato se faz 

dentre outras propriedades com a contribuição do que seria a dimensão discursiva, o discurso, 
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pois é ele que constitui o vínculo. Só há relação entre uma revista e seus leitores, se existir entre 

eles um vínculo, uma espécie de pacto, que torne duradoura esta convivência. E tal discurso se 

faz por mensagem, na forma de discursos.  

Então, antes de abordarmos o contrato, como espaço de constituição das relações entre 

produtores e receptores, algumas palavras sobre discurso.  

Para compreender a noção de discurso, buscamos no Dicionário de Comunicação alguns 

conceitos que designam a expressão:  

1. Processo de atuação das práticas expressivas ou significativas correntes uma 

comunidade linguística. Toda prática expressiva da linguagem que vise à 

produção e à circulação social do sentido. 2. É a atividade linguística nas 

múltiplas e infindáveis ocorrências da vida do indivíduo. 3. Peça oratória. 

Composição oral ou composição escrita destinada a ser proferida em público. 

(BARBOSA; RABAÇA, 2001, p. 357)  

Já no dicionário da língua portuguesa Houaiss, discurso é “1. Mensagem proferida em 

pública. 2. Exposição metódica sobre um assunto. 3. Conjunto de enunciados que caracterizam 

o modo de agir ou de pensar em alguém ou de um grupo específico. 4. Enunciado oral ou escrito 

em que se supõe um locutor e um interlocutor” (HOAUISS, 2008, p.254). 

Discurso, para Verón (2005, p. 60), “não é apenas a matéria linguística, mas qualquer 

conjunto significante considerado como tal (lugar de investimento de sentido), quaisquer que 

sejam as matérias significantes em questão (linguagem propriamente dita)”.  

Destes conceitos podemos compreender que, na medida em que vise produzir um efeito 

significativo, qualquer interação se faz via discurso, entre elas: gostos, imagens, rituais e falas. 

Para Verón (2005), o texto, o que faz parte do discurso, é uma expressão equivalente ao 

que ele denomina de “conjunto significante”, que designa um pacote de matérias linguísticas, 

por exemplo, independentemente do modo de abordar a análise. Por outro lado, a análise 

discursiva, para ele, já implica que há um certo número de postulados que fazem com que um 

determinado texto não seja abordado de qualquer forma.  

O discurso baseia-se na linguagem humana, a utilização da língua efetua-se de forma de 

enunciados orais e escritos, concretos e únicos, ou seja, tudo o que pode ser falado ou escrito é 

chamado de discurso. Debate-se aqui então, alguns conceitos importantes para a análise do 

discurso. Começaremos por falar sobre o efeito de sentido, que nos leva a compreender que o 

sentido não está fixo em lugar nenhum, mas se produz nas relações dos sujeitos, levando em 

conta as condições de produção que é conceito básico na análise discursiva.  

Assim, “o discurso não é a língua, embora seja com ela que se fabrique discurso e que 

este, num efeito de retorno, a modifique” (CHARAUDEAU, 2006, p. 40). Embora o discurso 
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esteja sempre voltado para outra coisa que vai além das regras do uso da língua. O discurso 

resulta de uma combinação de circunstâncias em que se fala ou escreve, com a maneira pela 

qual se fala. Portanto, ele se torna “a imbricação das condições extras discursivas e das 

realizações intradiscursivas que produz sentido.” (CHARAUDEAU, 2006, p. 41) 

Todo discurso, antes mesmo de começar a apresentar o mundo, representa uma relação, 

ou melhor, representa o mundo ao representar uma relação. Charaudeau (2006) já dizia que o 

sujeito que informa, capturado as malhas do processo de transação, só pode construir sua 

informação em função dos dados específicos da situação de troca.  

No caso do discurso midiático jornalístico é um discurso que está em constante relação 

com o universo discursivo, pois se relaciona com formações discursivas de todos os tipos. 

Quando a mídia impressa põe em circulação (enuncia) os seus textos, ela está reproduzindo a 

sua leitura do mundo, os seus discursos; portanto, uma realidade construída por meio de todo 

esse complexo “jogo” de relações de formações discursivas de todos os tipos, e pelas lógicas 

que regem os dispositivos midiáticos. 

Ainda segundo Charaudeau (2006), foi a partir da midiatização, que a forma como as 

mídias jornalísticas disponibilizam informações e constroem as notícias modificou-se, assim 

como a relação de mediação destas com os demais campos sociais. O desenvolvimento de 

tecnologias de comunicação e informação ampliou as potencialidades produtivas para outros 

campos.  

Com isso, embora as mídias jornalísticas permaneçam a ocupar “o lugar” de visibilidade 

e produção de sentidos dos acontecimentos midiáticos, com a midiatização, este lugar necessita 

ser constantemente reafirmado, por meio de estratégias discursivas ou, como denominamos 

aqui, “estratégias de imagem”.  

Uma vez que toda a sociedade opera segundo muitas praticas discursivas, das mais 

simples as mais complexas, técnicas de análises foram criadas para estudar aquilo que os 

discursos trazem além dos textos, aquilo que vem nos contratos, além da forma discursiva, 

propriamente dita. Estes estudos se desenvolveram de tal modo que geraram a análise de 

discurso como disciplina nos seus aspectos teóricos e metodológicos. Nestas condições, a 

análise dos discursos é uma metodologia que tem por objetivo ir além da compreensão das 

mensagens. Ela tem mesmo é o intuito de entender o sentido real delas, que tem como base de 

pesquisa o discurso, seja ele, narrativo, político, pedagógico, poético, humorístico, jornalístico, 

religioso ou publicitário. Tem como proposta básica entender a relação da linguagem as 

condições de produção do discurso, que são, o falante, o ouvinte, o contexto da comunicação e 

o contexto ideológico. 
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Portanto, compreende-se que é por meio das condições de produção que definimos como 

que é o conjunto dos elementos que cerca a produção de um discurso. Então, algumas condições 

são: o contexto histórico-social, os interlocutores, o lugar de onde falam, a imagem que fazem 

de si, do outro e do assunto de que estão tratando. 

Como estamos dizendo ao longo desta parte – é algo também que a análise do discurso 

tem se ocupado – é a importância que vem tendo o estudo sobre as estratégias discursivas que 

organizam as relações entre produtores e leitores. Ou seja, estudando-se para além das 

mensagens em si, busca-se também compreender o que vêm a ser os “contratos de leitura”, 

enquanto operações de discursos sobre as quais se firma um pacto de lealdade, fidelização, 

simetria e de mutualidade entre, por exemplo, uma revista e seus leitores. Esta questão requer, 

portanto, que nós possamos dedicar algumas linhas sobre a noção de contrato de leitura. Para 

tanto, buscamos s em alguns autores a definição deste conceito. 

Eliseo Verón, é um dos principais formuladores do conceito de contratos de leitura. Há 

vinte e cinco anos, o autor afirmava a seguinte construção:  

O conceito de contrato de leitura implica que o discurso de um suporte de imprensa 

seja um espaço imaginário onde percursos múltiplos são propostos ao leitor; em 

uma paisagem, de alguma forma, na qual o leitor pode escolher seu caminho com 

mais ou menos liberdade, onde há zonas nas quais ele corre o risco de se perder 

ou, ao contrário, que são perfeitamente sinalizadas (VERÓN, 2004, p.216).  

 

Porém, o autor vai em frente e aplica esta noção a um material de revista temática de 

moda na França, cuja analise teve como finalidade entender que os contratos são estabelecidos 

logo na capa, onde o leitor tem seu primeiro contato com a publicação e onde já se podem 

encontrar traços de um estilo próprio do veículo e uma posição diante dos acontecimentos.  

Para Verón (2004), o importante entre um enunciado e outro é a relação que o emissor 

estabelece com o que ele mesmo quer dizer. Ele denomina este fato de interdiscursividade. O 

receptor constrói o sentido de acordo com sua cultura, crença e vivências, gerando assim 

diversos outros discursos, o que torna um processo de negociação constante entre o produtor e 

o receptor da mensagem. 

O autor salienta que, para que haja um contrato, os interlocutores têm de reconhecer a 

língua/o ato de enunciar uns dos outros. Os atos da fala colocam em prática as regras que 

regulam as relações entre os sujeitos, que são tanto os emissores, quanto os receptores das 

mensagens. Nos contratos enunciativos, por exemplo, não são relevantes apenas as modalidades 

do dizer/mostrar, mas também os modos de reconhecer os receptores. O reconhecimento, por 

parte do receptor, influencia os “modos de dizer” do enunciador.  
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O contrato permite que o dispositivo midiático construa um espaço imaginário de 

interação com o “assinante”, ou seja, o receptor, estabelecendo vínculos e fortalecendo esta 

relação de parceria, entre a esfera de produção/emissão e recepção. Assim, o contrato de leitura 

de um veículo de comunicação busca fidelizar a audiência, para prestigiar determinada 

programação, publicação ou atração. A abordagem do contrato de leitura, sugerida por Verón, 

constitui-se de uma ferramenta de análise da especificidade discursiva dos meios de 

comunicação. Esta abordagem está inserida no contexto dos estudos sobre a enunciação dos 

discursos, que fundamentam a prática da análise do discurso. 

Um autor brasileiro, Fausto Neto (2002), examinou esse conceito de contrato de leitura 

através de estudo das revistas semanais informativas brasileiras. Buscamos entender a 

construção de contrato das revistas, ISTO É SENHOR e Veja, relativo ao período de cobertura 

da Guerra do Golfo, de 1991. Em sua conclusão ele entende que o capítulo escrito pelo mesmo, 

sobre contrato, é um passo da semiologia do sentido que busca avançar a compreensão e no 

estudo das relações entre os meios e os usuários. Para ele de nada vale estudar a mensagem em 

si, “se não for levado em consideração os processos e regras que servem como “roteiros 

invisíveis” para a construção delas (mensagens), pelo fato de já estar imbricando o receptor.” 

(FAUSTO NETO, 2002, p. 221). O autor afirma, ainda, que o termo contrato de leitura significa  

Regras, estratégicas e políticas de sentidos que organizam os modos de 

veiculação entre as ofertas e recepção dos discursos midiáticos, e que se 

formalizam nas práticas textuais, como instâncias que constituem o ponto de 

vínculo entre produtores e usuários (FAUSTO NETO, 2002, p. 290) 

 Podemos dizer então, que o contrato de leitura é o modo de dizer/falar da mídia 

declarada nas mensagens que são endereçadas a um certo receptor. Ou seja, o contrato de leitura 

é o modo como essa mídia por meio de suas marcas enunciativas, se apresenta e fala com/ao 

receptor, buscando construir um espaço de interação e vínculo.   

É por meio da enunciação que os meios de comunicação manifestam sua identidade e 

as características do seu modo de falar, dando possibilidade ao receptor de criar processos de 

reconhecimento da sua presença. Estabelecem-se assim vínculos entre os indivíduos que 

participam do processo de enunciação. 

O contrato de leitura é o modo pelo qual os meios de comunicação irão, através de suas 

marcas enunciativas, se apresentar e propor vínculo com seus receptores. As formas de 

enunciação dos meios manifestam suas identidades e suas peculiaridades no jeito de “dizer”, 

dando possibilidade ao enunciatário de criar processos de reconhecimento de sua presença. 

Fausto Neto (2002) reforça que, “a força do “contrato” estaria nas virtudes de suas 

operações enunciativas”, que traduzem os possíveis efeitos de interação e articulação entre a 
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oferta jornalística e o trabalho de apropriação do receptor. Tem-se um esforço por parte do 

aparelho enunciativo no sentido de construir esta parceria, de acordo com complexas estratégias 

discursivas. Conseguir manter um processo de comunicação está diretamente ligado a 

capacidade de interagir com o outro e também na maneira como essa interlocução acontece, 

estabelecendo assim um método de enunciação em que estabelece e confirma o diálogo.  

De uma outra concepção um outro autor europeu, conceitua de um modo distinto esta 

noção. Charaudeau (2009), fala em “contrato de comunicação” que pode ser explicado por duas 

instâncias, onde uma é a de produção midiática e a outra é a da recepção midiática. É a partir 

dessas instâncias que os processos de transformação e de interpretação do fato são construídos. 

Uma das finalidades do contrato é de situar o receptor num campo de interesses de questões, 

relacionadas às expectativas e efeitos, que são definidas por suas operações enunciativas.  

Os contratos envolvem sempre o fato de que estão a serviço de alguma estratégia, 

estratégia esta, que é definida comercialmente, editorialmente e jornalisticamente por uma 

publicação no sentido de atrair as atenções de uma comunidade de leitores para sua existência. 

Ou seja, sem a referência de uma estratégia, os contratos não funcionam, e para tanto o contrato 

se realiza pela força de um discurso (estratégias discursivas).  

É neste sentido que vamos mostrar em capítulo posterior as estratégias que as duas 

revistas, Vogue e L’Officiel , realizam via contratos para atrair a fidelização de mercados 

discursivos específicos. Portanto, antes porém de fazer a leitura dos materiais, insisto para 

terminar o capitulo com as noções de estratégia e estratégia discursiva.  

Freitas (2013) reconhece que as estratégias discursivas são opções previamente 

pensadas e feitas pelo enunciador ao elencar assuntos noticiosos, para ordenar a importância 

das notícias, selecionar as palavras, projetar as marcas discursivas (textuais e gestuais), a fim 

de construir uma identificação do telespectador e aproximá-lo da atração.  

Já Rosário (2004) cometa que, as estratégias estão ligadas à noção de jogo ou de 

atividades de guerra e estendem seu sentido para todos os âmbitos da vida em sociedade e, 

principalmente ao da comunicação. Estratégia, portanto, segundo ela, remete à organização de 

um plano de operações, de ações ordenadas para a vitória e, nesse sentido, ela é ação potencial, 

é planejamento, é virtualidade. 

Sodré (2006), salienta que a estratégia está diretamente ligada à tática para escrever e 

conseguir que o sentido desejado seja o mais próximo do real:  

Tem de calcular os aspectos de começo e de fim da ação e não se confinar ao 

detalhamento concreto da manobra a que se dispõe. Esta última cabe à tática, 

responsável pela contingência do agir e confinada ao tempo presente. 
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Estratégia e tática podem estar referidas a jogos de guerra, de comércio, de 

política, de entretenimento ou de comunicação (SODRÉ, 2006, p. 10).  

Mas há um autor que define estratégia discursiva como algo mais próximo de estratégias 

de convencimento. Ele faz a observação em seu estudo sobre televisão, mas que pode também 

ser utilizado nesta pesquisa que analisa revista, em função de os dois se tratarem de meios de 

comunicação, que desejam informar alguém de alguma coisa. Peruzzolo (1994) chama as 

estratégias discursivas de o “resultado final”, é o mesmo que deflagrar o discurso com os efeitos 

pretendidos, servindo de persuasão para que se convença o enunciatário da veracidade do que 

diz no seu texto. 

Já Charaudeau (2009) confere aos sujeitos uma dimensão ativa e estratégica. Um ato de 

linguagem se inicia no momento em que um sujeito motivado por um projeto de fala definido 

em termo de objetivos comunicacionais (factivo, “fazer-fazer”; informativo, “fazer saber”; 

persuasivo, “fazer crer”; sedutor, “fazer prazer”) toma a iniciativa da palavra. O contrato de 

comunicação reserva a esse sujeito uma margem de manobra dentro da qual ele pode escolher, 

com uma certa liberdade, as estratégias de fala (as formas de organização do discurso) que ele 

julgue mais apropriadas para influenciar adequadamente os interlocutores. 

Eco (1986), mostra a importância do leitor, e como ele mesmo denomina “leitor 

modelo”, é que para um texto possuir “vida”, ter uma valorização, alguém precisa fazer ele 

funcionar, ele precisa é que alguém mostra a importância que ele possui para o destinatário. 

Para que haja um “leitor-modelo” é preciso: 

(...) não apenas esperar que ele exista, mas significa também mover o texto de 

modo a construí-lo. O texto não apenas repousa numa competência, mas 

contribui para produzi-la. (ECO, 1986, p. 40) 

Esse apanhado de noções e conceitos que buscaram entender o modo com que as revistas 

se apresentam, falam, contatam e criam estratégias para se comunicar com o leitor é o que vai 

nortear a análise que será feita em L’Officiel e Vogue. Os autores nos ajudaram a entender de 

que maneira elas firmam vínculo com seu leitorado e buscam, por meio de seu contrato de 

leitura e de suas estratégias, conquistar novas fiéis leitoras. E por meio de suas manchetes de 

capas, suas cores, suas modelos, que entendemos de que maneira elas querem se mostrar para 

que possam ser vistas pelo público. Também será por meio das marcas, do tipo de papel, dos 

tipos de editoriais de moda, da quantidade deles e de que maneira que a editora quer apresentar 

a revista que entendemos a forma com quem estão tentando entrar em um outro universo de 

leitoras, que denominamos, classe econômica.  
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No próximo capítulo apresentamos os resultados das análises realizadas em três edições 

de Vogue e três edições de L’Officiel apresentando os “modos de ser” das revistas avaliados a 

partir do pressuposto da identidade, ou seja como o meio de comunicação, se mostra e/ou quer 

se mostrar para a sociedade a partir de suas características físicas/visuais. Seus “modos de 

dizer” através das linguagens que visam sempre a produção de um discurso, que é o principal 

fator para a informação e interação humana e a realização de comportamentos. Os “contratos 

de leitura” serão enfocados sob a perspectiva das estratégias discursivas adotadas por Vogue e 

L’Officiel para a fidelização de leitoras de diferentes classes sociais. 
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4 LENDO AS REVISTAS 

Este capítulo tem como objetivo ler as revistas L’Officiel e Vogue, na sua edição 

brasileira, do período de fevereiro, março e abril de 2014. Quando sublinhamos que estamos 

lendo as revistas, trata-se de um modo de compreender os periódicos para além do que faz o 

leitor comum, que nela faz um percurso segundo suas motivações e interesses. Nossa leitura 

está subordina ao nosso problema: “Como se organizam e funcionam as estratégias e operações 

discursivas através das quais as revistas L’Officiel  e Vogue definem seus leitores ideais e os 

seus leitores potenciais considerando as especificidades de cada uma delas?”. E também aos 

nossos objetivos: Estudar as estratégias que as revistas de moda L’Officiel  e Vogue estão 

utilizando para fidelizar suas leitoras, sejam leitoras ideais e leitoras potenciais; Fazer um 

estudo comparativo sobre as estratégias apresentadas pelas duas revistas para conquistar novas 

leitoras; Mostrar como L’Officiel  e Vogue estão em busca de leitoras da “Classe C”; Estudar 

os contratos de leitura por meio dos quais as revistas constroem vínculos com o universo das 

leitoras.  

 Segundo nossas metas, nesta leitura descreveremos seus contratos de leitura e as 

estratégias discursivas através das quais as revistas inserem um segmento discursivo novo 

conquistando-os para seu universo de seguidores. 

Não custa lembrar que a relevância de se estudar revistas femininas pode ser atestada 

não só pelo fato de que elas representam uma das indústrias mais lucrativas da mídia, que atinge 

um público considerável em vários países, mas também pelas informações e pressuposições 

importantes que veiculam sobre a identidade das mulheres na sociedade contemporânea. Ao se 

investigar os traços dos textos, ao se basear em autores que entendem de que maneira as revistas 

interpelam seus leites, pode-se compreender melhor, os discursos que permeiam essas 

publicações e sua relação com as diversas práticas sociais na contemporaneidade. 

 Agora, passamos a fazer alguns comentários sobre os procedimentos que envolvem 

escolha e a leitura das revistas como objeto de análise. Para se fazer um trabalho interpretativo 

sobre contratos de leitura, é importante que tenhamos claro nosso problema e os objetivos da 

pesquisa, pois neste caso o que buscamos na análise é justamente saber os passos que as revistas 

dão no sentido de falar para o novo segmento de leitores, no caso, classe econômica que até 

então estava fora do circuito de consumo e dos próprios meios de comunicação. Para tanto, 

levamos em conta alguns critérios: 1. Facilidade de acesso as revistas e particularmente aos 

números (fevereiro, março e abril de 2014), pois a publicação destas, se aproximou ao momento 

em que estávamos planejando essa monografia. 2. Buscamos algo na revista que nos dissesse 
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como elas constroem marcas para outros tipos de leitores, publicidades e editorais com 

marcas/roupas/acessórios/peças que foram pensadas para uma classe econômica ou para uma 

mulher que não busca tão somente o luxo ligado ao valor. É sabido que essas revistas se dirigem 

normalmente a um perfil de mulher luxuosa da classe alta e que está em busca de roupas 

exclusivas (entendesse também por roupas extremamente caras), e que poucas pessoas do 

Brasil, quiçá do Mundo, tivessem o mesmo acesso que ela. Porém, em um pré-contato que 

fizemos junto a Vogue e L’Officiel,  observamos que essas publicações estão voltadas a um 

novo segmento de leitor, segundo mensagens que exteriorizavam uma clara intensão de 

envolve-lo na sua oferta de novidades, a cada edição. É diante disto que a revista elabora uma 

estratégia de oferta, de temas, e de contatos segundo contratos de leitura que aqui vão ser 

descritos. Esta descrição vai mostrar justamente como o processo midiático, por suas ações 

editorias, promove a mobilidade social das mulheres de classe econômicas mais baixas, 

transformando-as em personagens simbólicos de suas operações.  

Antes de começarmos as analises, é importante mostrar de que forma as classes são 

definidas no Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as 

classes sociais são classificadas consoante as faixas salariais e são representadas pelas letras: 

A, B, C, D e E. O instituto contabiliza as classes de acordo com o número de salários mínimos 

que entram na renda, por exemplo: 

 

Classe Salários Mínimos (s.m.) Renda Familiar (R$) 

* Tabela baseada no salário mínimo a R$ 724,00   

A Acima de 20 s.m. Acima de R$ 14.240 

B Entre 10 e 20 s.m. De R$ 7.240 a R$ 14.240 

C Entre 4 e 10 s.m.  De R$ 2.896 a R$ 7.240 

D Entre 2 e 4 s.m. De R$ 1.448 a R$ 2.896 

E  Até 2 s.m. De R$ 0 a R$ 1.448 

 

A leitura desses números possibilita inferir como as revistas lançam mão deles para 

buscar a construção de vínculos com leitores em potenciais e para tal providência isso requer 
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um tipo de contato que usa dos textos e que estão situados nos contratos de leitura de cada uma 

delas.  

Sendo assim, vamos mostrar a construção desse vínculo e o funcionamento do contrato, 

por meio dos materiais discursivos publicados nos números que foram eleitos para nossa 

análise.  

 

4.1 Informações e características gerais das revistas: Vogue e L’Officiel   

A moda ocupa um lugar relevante na mídia. Entre os fatores que contribuíram para essa 

realidade podemos citar as evoluções das revistas direcionadas ao público feminino e linhas 

editoriais que tratam do assunto. O mercado brasileiro de revistas aposta e investe nas leitoras 

desde o século XIX, aprimorando seus produtos na conquista de um público fiel. Para Scalzo 

(2004) fazer revista é manter uma relação de amor com o leitor e é com essa frase que a autora 

define seu livro Jornalismo de Revista. O jornalista de revista dirige-se a um conjunto 

heterogêneo de leitores, mas segundo a nossa análise, agora, o jornalista de revista se volta para 

um público específico tomando conhecimento de seu cotidiano, dos seus hábitos, e de suas 

motivações no sentido de oferta-las uma nova realidade simbólica que até então não tinham 

acesso.  

Sabemos que as revistas têm uma relação já há muito tempo com seus leitores e que ao 

longo de quase dois séculos, centenas de títulos foram lançados para diferentes tipos de 

mulheres/ consumidoras. Visando esse avanço no universo feminino, as revistas renovam seus 

contratos, visado novos vínculos, pois desde os primórdios, posicionaram-se como conselheiras 

e amigas, aperfeiçoando a relação com as leitoras por meio do melhor direcionamento de 

linguagem e conteúdo, por muitas vezes copiando e adaptando fórmulas internacionais. Seu 

sucesso está associado a pelo menos dois fatores, de um lado o crescimento da indústria de bens 

de consumo e de outros investimentos de pesquisa visando aperfeiçoamento de seus contratos 

de leituras com seus leitores e também as condições de acesso que as classes mais baixas têm a 

esses meios em decorrência na melhoria das condições de vida destes segmentos.  

Antes de entrarmos na leitura propriamente dita das publicações, algumas considerações 

sobre algumas características mais gerais dos contratos de leitura delas.  

Como consideração primeira, dizer que as duas são parecidas em seu conteúdo e 

escrevem diretamente para dois segmentos da estrutura de classe (A e B), a Vogue, por 

exemplo, é a revista feminina de moda mais importante, conceituada e influente do mundo 

publicada pela primeira vez na França em 1892 pela Conde Nast Publications. Mensalmente 
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mostra trabalhos de estilistas, escritores, fotógrafos e designers dentro de uma perspectiva 

sofisticada do mundo da moda, da beleza e da cultura pop. E atualmente, existem 21 diferentes 

edições da Vogue no mundo: Alemanha, Austrália, China, Espanha, França Itália, Rússia, 

Japão, Grécia, Coreia do Sul, México, Reino Unido, Taiwan, Brasil, Estados Unidos, Portugal, 

Índia, Turquia, Holanda, Ucrânia e Tailândia, além de ser vendida em mais de 90 outros países. 

A publicação tem uma circulação mensal mundial estimada em 2 milhões de exemplares. Em 

setembro de 2012 a Vogue americana lançou a edição com o maior número de páginas da 

história da revista, com 916 páginas, com a cantora Lady Gaga, na capa, que vendeu somente 

nos EUA 602 mil exemplares tornando-se a edição mais vendida da história da publicação. 

Já a revista francesa L’Officiel  foi fundada em Paris, em 1921, e vem sendo publicada 

ininterruptamente há mais de 90 anos, tendo como ingredientes uma mistura de moda, luxo e 

estilo. Testemunha e agente da história da moda, impulsionou a carreira de nomes como 

Cristóbal Balenciaga, Christian Dior e Yves Saint-Laurent, viu nascer o prêt-à-porter e 

acompanhou a expansão das marcas de luxo pelo mundo, migrando também para outros 

territórios. A principal publicação do grupo francês de mídia – Editions Jalou – publica outros 

nove títulos entre eles L’Officiel  Hommes, L’Officiel  Art, L’Officiel  Voyage. Atualmente a 

L’Officiel está presente em mais de 23 países e no Brasil, vem sendo publicada desde junho de 

2012 sob o comando da jornalista Erika Palomino e tem circulação de 20 mil exemplares.  

Apesar das duas demonstrarem como particularidade enfatizar contatos com segmentos 

A e B, cada uma dirige-se a sua “leitora ideal”, por meio de publicidades de marcas renomadas 

no mundo da moda, por abordar alguns temas com diferentes estilistas, exibe “em alto e bom 

tom” bons editoriais de joias, roupa, sapatos, estilos. Salientam também, tudo que há de novo 

no ramo e pode ser de fácil acesso em termos econômicos para leitoras da classe A. Fácil acesso 

afinal, deduz-se que, leitoras Classe A são as leitoras oficias de Vogue e L’Officiel que trazem 

dentro de seus exemplares, colares, roupas, sapatos que custam mais de R$ 10mil.  

Feitas estas observações sobre as características físicas e editoriais das duas publicações 

em um contexto mais geral, voltamos agora para a análise das edições brasileiras.  

4.2 Análises das edições brasileiras 

 

Antes de seguirmos em frente, são necessárias algumas informações de ordem 

metodológica. Primeiramente, como foi dito, trabalharemos um corpus homogêneo reunindo 

números das duas publicações, tendo sido escolhidos números dos mesmos meses e dos mesmos 

anos (fevereiro/2014, março/2014 e abril/2014). Em segundo lugar, elegemos como temática 
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da análise, também como foi dito acima, a descrição dos respectivos “contratos de leitura” de 

cada uma das publicações, a fim de que possamos saber como elas se dirigem e procuram o 

ingresso de leitoras do segmento C e D em suas páginas. Terceiro, para produzir a leitura dos 

“contratos’, levaremos em conta alguns conceitos que foram trabalhadas no capitulo 2, 

especialmente aqueles referentes aos “contratos de leitura”, “estratégias discursivas” e “modos 

de dizer”.  

Por que estes três conceitos? Quando recorremos aos “contratos de leitura” é no sentido 

de entrar na “mecânica editorial” e discursiva de cada publicação, por meio da qual elas se 

dirigem ao leitor no sentido de vinculá-lo à sua oferta, ou seja, através do contrato, que é o 

momento em que revista busca a construção de uma relação mais estável com o leitor. Para 

poder saber o tipo de contrato de cada uma delas, é essencial que levemos em conta que a revista 

põe em ação seus contratos através de estratégias discursivas; ou seja por meio de ações de 

linguagens, que tem como finalidade criar atmosferas que envolvem conselho, intimidade, 

cumplicidade, visualização de oportunidades etc. Essas estratégias são metas, mas para que elas 

possam ser de fato efetivadas, passam por táticas, ou seja, os “modos de dizer” de cada uma das 

revistas. Então, é justamente entrando na topografia delas, que lendo capas, editoriais, índices, 

editorias de moda, publicidades etc., que vamos encontrar marcas, pistas de como cada uma 

delas se dirigem aos seus leitorados.  

Para ler os dois conjuntos, examinamos em primeiro lugar cada subconjunto 

distintamente, descrevendo todas as marcas de Vogue e L’Officiel. Foi realizado um trajeto 

descrevendo todas estas unidades que compõem cada subconjunto: editorial de moda, editoriais 

das revistas, capas etc., buscando conhecer os contratos de cada uma. 

Tendo concluído a leitura de cada subconjunto, sistematizamos os resultados e, em 

seguida, realizamos uma comparação entre eles. Tal comparação tem por finalidade, além de 

reiterar as características de cada um dos contratos, colocá-los em contato, a fim de que 

possamos saber como as duas estratégias convergem e quais aspectos elas divergem igualmente. 

É fundamental destacar que é na descrição destas marcas sobre a identidade das revistas – 

“modo de ser” – e nos procedimentos de como dizer, que conseguiremos identificar os contatos 

que as revistas traçam com seus leitores.  

Neste item e nos subsequentes, vamos analisar dois subcorpus, um de L’Officiel  

(Fevereiro/2014, nº 18 – Março/2014, nº19 e Abril/2014, nº20) e um de Vogue (Fevereiro/2014, 

nº426 – Março/2014, nº427 e Abril/2014, nº 428). É no decorrer desta análise que conheceremos 

na sequência: a identidade das revistas – “modo de ser” -; o modo com que elas se comunicam 
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com os leitores – “modo de dizer” – e entenderemos os traços que se fazem dos processos 

através do quais as revistas, via “contratos”, contata os leitores.  

4.2.1 Descrevendo o “modo de ser” 

 

Inicialmente, através do exame das características físicas, fazemos a leitura do sumário 

das duas revistas. Primeiramente, definimos a noção de sumário, por nós compreendida como, 

um enquadro especial no qual cada uma das revistas estrutura a organização da topografia na 

qual serão incluídos os assuntos tratados nas edições. Trata-se uma espécie de oferta feita ao 

leitor, para que ele desde aí já vá entrando no universo de cada uma delas. Antes ainda de 

descrever os sumários, fazemos registro de algumas informações preliminares sobre as 

publicações.   

O número de fevereiro, da L’Officiel contém 194 páginas, da Vogue, 226. A edição de 

março da L’Officiel , 210 e a da Vogue, 354. Em abril L’Officiel publica sua edição com 226 

páginas, já Vogue com 370, o que, em termos numéricos, revela que a segunda é veiculada 

sempre com maior número de páginas. Com relação as páginas publicitárias verificamos que 

em fevereiro as páginas publicitárias de L’Officiel  representam 11% do conteúdo da revista e 

em Vogue 19%. Nas páginas de março, L’Officiel tem representação publicitária de 16% e 

Vogue 42% e em abril L’Officiel  possui 15% de páginas publicitárias e Vogue 36%, o que 

mostra que além de mais páginas, a revista Vogue também possui mais publicidade.  

Em média, cada edição oscila entre valores de R$ 14 a R$ 18. Em ambas as revistas o 

sumário é precedido por, pelo menos, 20 páginas de anúncios publicitários, o que significa que 

a leitora, assim que abrir a revista não trava um contato direto com a apresentação do conteúdo 

da edição. O formato físico prevê que, muito possivelmente sendo a leitora uma consumidora 

de bens ali veiculados, procura antecipá-los enquanto ofertas que, neste caso, são priorizadas 

em relação aos próprios conteúdos tratados naqueles números.  

O índice em L’Officiel segue um padrão mais homogêneo, pois sempre traz grandes 

seções, dedicadas À La Vie (A Vida), La Mode (A Moda), Bijoux (Acessórios), Beauté (Beleza) 

e Style (Estilo). Já o sumário da Vogue, que vem com nomes em inglês de matérias e de seções, 

tem como principais assutos: Shops, Fala-se de, Estilo, Joias, Fashionista, Beleza, Modas, 

Feautures, Living, Miss V e Last Look. Como se observa a maioria dos títulos de L’Officiel  

estão em francês e os títulos de Vogue mesclam palavras em português e inglês. No âmbito das 

grandes seções temos matérias publicadas cujos conteúdos se aproximam a cada uma das seções 

anteriormente citadas. Na L’Offiicel alguns são: NUANCIER EM VIOLETA (Style), O 
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FENÔMENO THELURE (Style), UNDERWEAR HIPPIE (Style), JOIAS ELICADINHAS 

(Bijoux), NOBLESSE OBLIGE (La Mode), SPEED RACER (La Mode), ATRAVESSADA 

(Style), entre outros. E na Vogue: AND THE OSCAR GOES TO (Fala-se De), DEPOIS DA 

HASHTAG (Beleza), TON SUR TON (Beleza), LADY’S ONLY (Joais), BLOW KING (Fala-

se De), DOLCE VITA (Beleza), HE’S BACK (Features), EAST MEETS WEST (Estilo), 

CIGANA DO HIGH (Modas) etc. Esses exemplos citados mostram que os títulos das matérias 

de ambas não são autoexplicativos, são apresentados em caixa alta e alguns em língua 

estrangeira. 

Com relação ainda aos sumários em ambas as revistas eles não se restringem a apenas 

uma página, conforme ocorre nas revistas de modo geral. Eles se desdobram em muitas páginas 

e na prática essa aplicação tem como finalidade induzir, de fato, a entrada de cena do leitor na 

espacialidade das revistas.   

Em Vogue, ainda no sumário, à menção sobre a matéria de capa, recebe um outro 

destaque, sob o nome de “Nossa Capa” (Figura 3). Chama a atenção para a modelo, o fotógrafo, 

produção de moda e a marca das roupas que ela está vestindo. Diferentemente do que acontece 

em L’Officiel , que a marca da roupa que a modelo está vestindo na capa, é dito na própria 

capa. Ou seja, as duas publicações ainda que priorizem no sumário o destaque para suas 

respectivas capas, o fazem de modo distinto.   
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Figura 3 - Vogue nº427, p 35 

Saindo do sumário para um outro lugar da topografia da revista – seção das reportagens 

– observa-se que estas, tanto em uma quanto na outra, contêm no máximo quatro páginas, 

povoadas de muitas ilustrações, o que e leva a crer que a moda é mais fotográfica e visual, do 

que textual.  

As grandes divisões das duas revistas, trazem entre os temas, principalmente o da moda, 

e outros como: comportamento, acessórios, maquiagem, bem estar e dietas. Por exemplo, na 

seção Style da L’Officiel, por exemplo do mês de fevereiro, são apresentados os editorias de 

moda, onde se trata, por exemplo: sobre o estilo de bolsa que é tendência e é também, mostrado 

um pouco sobre o estilista Valentino. Já na seção Living da Vogue de março, destaca-se um 

guia sobre ótimas refeições prontas para que as leitoras não tenham trabalho na hora de preparar 

seus lanches. A seção La Vie de L’Officiel  de abril, traz uma exposição que conta a vida da 

estilista Zuzu Angel. E em Beleza de Vogue abril, uma lista de itens de beleza a preços baratos 

para as leitoras comprarem na Europa. 

Percebe-se que as revistas são verdadeiros balcões de informações utilitárias. É possível 

perceber que não somente moda é um tema que atrai mulheres, afinal dentro de ambos os 

periódicos são apresentados outros tipos de matéria que não tratam somente sobre roupas, 

sapatos e bolsas. Um bom exemplo didático sobre o que afirmamos a cima nos é dado pelo nº 
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18 da revista L’Officiel, que traz uma matéria falando de novos espaços no Rio de Janeiro para 

quem quer aproveitar a cidade maravilhosa e também, uma reportagem que explica os pontos 

turísticos da Disney. Podemos afirmar que, nas edições estudadas, a moda é, contudo, seu 

“norteador”, isto é, torna-se o principal tema editorial e, certamente, por onde estão as condições 

econômica que as mantem financeiramente.  Afinal, a maioria das matérias é construída por 

editoriais de moda que apresentam à leitora os melhores looks de algumas coleções, bem como 

de alguns serviços como lavagens, acabamentos e modelagens, as roupas/acessórios/sapatos 

que trazem a feminilidade à tona, entre outras ofertas. 

Descrevendo as características da seção Editorial de ambas as revistas, chamamos a 

atenção para o fato de que seus respectivos textos são assinados por duas editoras (a editora de 

Vogue – Daniela Falcão e L’Officiel – Erika Palomino).  Os editorias abordam sempre uma 

certa atitude motivacional, ou seja, trazem conteúdos que tratam de temas que são apresentados 

em cada edição, mas sempre com apelos dirigidos aos leitores no sentido dos mesmos entrarem 

nos assuntos que são tratados por cada número. Abaixo procuro melhor esclarecer esta 

observação através de dois fragmentos de cada uma das publicações.  

Em L’Officiel: “Time. É uma das palavras mais importantes no fazer moda. Trabalho 

em equipe, junção de talentos, criação. Acreditamos na força do coletivo para um resultado 

cada vez melhor, onde o processo é igualmente importante. Essa é a nova vigésima edição, 

número redondo, bonito de ver – e de ler. Moda é imagem, mas conteúdo também, obrigada. 

Proporcionamos informação e um jornalismo de primeira que encontra aqui um serviço para 

leitora nenhuma botar defeito. Tanto na reportagem das tendências já disponíveis para o 

consumo imediato, quanto na análise das tendências dos desfiles internacionais feitas pelo 

inabalável Redator-Chefe de Moda Luigi Torre, em seu périplo carnavalesco por Milão e Paris 

da temporada de inverno 2014. Para heave-users de maquiagem ou mesmo para quem não quer 

errar, a seção de beleza dessa edição está especialmente deliciosa, trazendo também os detalhes 

da parceria da MAC com o estilista Pedro Loureço e a trajetória do mago Mauro Freire, que se 

confunde com a da moda brasileira_ e dos cabelos das mulheres deste País.” (PALOMINO, 

L’Officiel, 2014, p. 28) 

 Percebe no editorial escrito por Erika Palomino a ideia de união da equipe, de 

valorização do trabalho coletivo e a sugestão de que a revista atende a todos os públicos. Além 

disso, a editora apresenta em seu texto as principais matérias da edição. 

Em Vogue: “(...) melhor assim, Vogue adora desafios, e rimar samba com lareira e 

chimarrão foi uma tarefa que movimentou e animou toda equipe neste início de 2014. O clima 

geral da edição é de festa, mas a nossa festa poderia acontecer igualmente em Gstaad, no baile 
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da Vogue e até em cima de um trio elétrico. Duvida? Então corra para a página 154 e veja no 

editorial Colombina Gótica, clicado por Zee Nunes e Pedro Sales, como vestidos com toques 

couture encaram tanto a passarela do samba quanto festinhas privadas numa estação de sky.” 

(FALCÃO, Vogue, 2014, p.25) 

Como foi dito sobre o editorial de L’Officiel, também no da Vogue percebe-se a ideia 

da produção coletiva, da versatilidade da revista e a apresentação das principais reportagens.  

Os editorias da revista L’Officiel são clean, a página é branca, com escritos em preto, 

inicia com uma serifa e o texto é corrido com assinatura digitada da editora. Já em Vogue, o 

editorial é precedido do título: editorial, Por Daniela Falcão, possui título: “Gente de faz”, 

“Supresa!” e “Sinfonia Fashion” com a assinatura digital da editora assim que o texto termina. 

Outra característica que difere as duas é que, Vogue traz, em seus editoriais, muitas fotos que 

ilustram as matérias que as leitoras podem encontrar na revista. As frases de L’Officiel são 

curtas e, em Vogue, longas, o que entende-se que as leitoras de Vogue são mais 

intelectualizadas, e as de L’Officiel  mais populares, mas não perdendo a característica de que, 

mesmo sendo mais “popular” elas entendem a linguagem estrangeira que a revista traz para 

dentro de si.  

Em relação aos editorias de moda, na L’Officiel , a fast fashion1 aparece mesclada com 

as grifes mais caras (Figura 4).  

 

 

Figura 4 - L’Offiicel nº 18, p. 75 

Podemos ver na página 75 da edição nº18 uma combinação de camisa de algodão 

Dudalina no valor de R$ 249,90 e um tricô Red.Valentino por R$ 1.580 e na edição nº2, na 

página 167 podemos ver uma saia de lã com flores de acetado Vitorino Campos no valor de R$ 

                                                                 
1 Fast Fashion é o termo utilizado por grandes magazines para produção rápida e contínua de novidades, 

podendo gerar para essas grandes redes um aumento de faturamento. Um movimento importado de marcas da 

Europa, como Zara, H&M e Forever 21, essas são exemplos de lojas que aderiram ao Fast Fashion. Grandes 

redes de vareja brasileiras como C&A, Renner, Riachuelo, Marisa e Hering aderiram à tendência.  
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3.617 com moletom Adidas por R$ 179,90. Enquanto que na Vogue, geralmente, o primeiro 

editorial é denominado “Classe Econômica” e apenas nele é que encontramos a moda fast 

fashion também mesclada com roupas e acessórios de marcas mais caras (Figura 5).  

 

 

Figura 5 - Vogue nº 426, p. 49 

 

Na página 86 da edição 427, aparece um top F. Kawallys de R$ 200 com uma saia CD 

+ Carina Duek de R$ 228. Nos demais editoriais desta revista encontramos um blazer Pedro 

Lourenço de R$ 2.448 na edição 428, em que também traz um casaco 7/8 de pele da estilista 

Diane Von Furstenberg por R$ 11.340. Outra diferença entre as revistas é que Vogue apresenta 

ao menos dois editorias de moda a mais que L’Officiel em cada revista.  

 Todos os editorias de ambas as revistas se apresentam com um título, uma linha de apoio 

e um pequeno texto por página que traz a marca e os valores do que a modelo está anunciando. 

(Figura 6)                                                                                                                                           
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Figura 6 - L’Offiicel nº 20, p. 150 

 
 

4.2.2 “Modos de dizer” das capas 

 

Neste item vamos tratar de descrever o “modo de dizer” das publicações, e para tanto 

seguir o seguinte roteiro: inicialmente fazemos observações sobre as capas e, em seguida, 

enfatizaremos de modo especial o modo de dizer e os contratos de leitura das seções editoriais 

de moda. Por quê? Porque entendemos que é na seção editorial de moda, por se tratar de um 

item muito importante das revistas, onde cada uma delas de fato concentra as características de 

cada uma das estratégias eleitas por elas no sentido de atrair vínculos com leitores, mas 

especialmente atrair aqueles segmentos que pelas revistas são disputados. Conforme dissemos 

no problema de pesquisa, as revistas buscam incluir no elenco de seus consumidores mulheres 

que se encontram no universo de consumidores tipo C e D. Um esforço de atrai-las para o 

universo de suas leitoras para justamente por ofertas, apelos, acenos, abordagens de temas, 

serviços que são trazidos à tona nas edições e particularmente nesta edição.  

Verón enfatiza que “a capa pode mostrar de um modo simultaneamente condensado e 

preciso a natureza do contrato, ou então, ser mais ou menos incoerente com este último” 

(VERÓN, 2004, p. 221).  
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A capa da L’Officiel apresenta o nome da modelo enquanto que a capa da Vogue, 

ocasionalmente o faz. Em todas as revistas a modelo está olhando para o leitor, em uma foto 

posada feita em estúdio, num plano médio, como se estivesse o interpelando. Os fundos de capa 

da L’Officiel são monocromáticos, enquanto de Vogue são policromáticos. A Vogue apresenta 

o preço da revista em outros países, por exemplo: Portugal € 5.0, França € 8.90 e o endereço do 

site. A L’Officiel Brasil tem um subtítulo “DE LA COUTURE ET DE LA MODE DE PARIS” 

que é enunciado em francês, como se o universo dos seus leitores falasse preferencialmente esta 

língua. O mês, em L’Officiel é apresentado somente na lombada, enquanto em Vogue é escrito 

na capa e na lombada.  

As duas apresentam algumas chamadas de capa que fazem referência às reportagens da 

revista da edição. Estas chamadas, em L’Officiel são coloridas e na Vogue são 

predominantemente em pretos e brancos. A L’Officiel não usa subtítulo em estrangeiro, já a 

Vogue utiliza. (Figura 7) 

 

 
Figura 7 - Vogue nº 426 

Em ambas a cor do título da revista varia de acordo com o layout da capa. (Foto 8 e 9).  
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Figura 8 - Vogue nº 427 

 

 

Figura 9 - L’Offiicel nº20 
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As duas revistas chamam, em suas capas, matérias que não estão diretamente 

relacionadas à moda. Estão ligadas a temas como: saúde, maquiagem, acessórios, viagens, entre 

outros. Isso mostra que são temas que possivelmente interessam – por serem mais utilitários – 

para mulheres de segmentos de C e D.   

Da mesma forma como nos editoriais, as capas também trazem características que 

mostram a que tipo de leitoras são endereçadas, e isso é produzido por meio das chamadas de 

capa, que em L’Officiel são curtas e em Vogue longas, o que remete a mulheres mais cultas na 

segunda revista, mas em ambas são afirmativas. Por exemplo: “Os novos nomes da moda” 

(L’Officiel, nº19), “70 acessórios que são puro desejo” (L’Officiel , nº20), “Turma de 2014, da 

saia midi à moda college, um manual para você tirar 10 em estilo” (Vogue, nº428), “A volta de 

Tufi Duek, o estilista retorna aos ateliês para fazer a grife da filha crescer e aparecer” (Vogue, 

nº426).  

 

Figura 10 -Vogue nº428 

Os dois periódicos, por meio de suas chamadas de capa, tentam vender os produtos que estão 

contidos dentro da revista. São com títulos diretos e afirmativos que eles levam as mulheres a 

propor o consumo dos produtos: “As bolsas e sapatos que todas querem” (L’Officiel , nº19), 

“50 looks que vão definir suas compras de inverno” (L’Officiel  nº18), “A invasão belga e a 

nova parceria quente do fast fashion” (Vogue, nº427).  
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Figura 11 - L’Offiicel nº18 

 

Figura 12 - L’Offiicel nº19 
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Todas as capas apresentam em letras maiores o título do principal editorial de cada 

edição: “Leve & Chic”, “Metal & Romance”, “Esporte Couture”, “Street Couture”, “Vista 

Arte” e “Tribos”. Esses títulos também são do tema que será tratado na revista, um exemplo 

disso é o “Esporte Couture”, que mostra que o que estava na moda naquele determinado mês, 

era misturar peças esportivas com de luxo. Uma das diferenças entre Vogue e L’Officiel  é que, 

nesta chamada principal, Vogue traz como suporte uma linha de apoio para complementar o 

título e já deixar a leitora mais interessada no assunto, ou deixar aquela leitora que não sabe 

exatamente sobre o que se trata, informada sobre o mesmo. Por exemplo: “Street Couture: Cara 

Delavigne leva sua irreverência aos morros do Rio e mostra que high-fashion combinado com 

esporte nunca deu tanto samba” (Vogue, nº426). “Vista Arte: É hora de pintar bordar” (Vogue, 

nº427). “Tribos: dark, artsy ou folk. Qual é a sua?” (Vogue, nº428).  

 

4.2.3 “Modos de dizer” e “contrato de leitura” dos editoriais de moda 

 

Neste item analisaremos os editorias de moda, que são os eixos norteadores de ambas 

as publicações. Como é sabido, o que estamos chamando de editoriais de moda, para JOFILLY 

(1991), é um espaço em que a revista revela, por meio de uma matéria jornalística temática e 

do uso dominante de imagens unidas com pequenos textos informativos e descritivos, em que 

todos os elementos convergem na emissão de uma mensagem de um ou mais estilos que são 

propostos, como modelo, roupas, acessórios, maquiagem, penteado, locação, postura, cores, 

tratamento gráfico, diagramação e texto. 

 Nelas, vamos encontrar as características enunciadas por cada uma delas, visando atrair 

os leitores, especialmente os de classe C e D. E, por este motivo, vamos estudar aqui 

particularmente os modos de dizer, pois é neste aspecto que os contratos de leitura mostram 

suas eficácias.  

Nas duas publicações, a maioria dos editorias de moda apresenta sempre um parágrafo 

para explicar o tema da seção: “Sportin’: Parkas, capuzes, casacões. Polainas, shorts, t-shirts 

com números. Grafismos. Recortes. Vazados e gilets em couro ou algodão. Um body, um maiô, 

um colete. O vocabulário do esporte se mistura ao da moda, numa luta em que a grande 

vencedora é a mulher de muitas qualidades e sofisticação. Afinal, o novo estilo sugere luxo com 

informalidade.” (L’Officiel , 2014, nº19, p.128)  
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Este paragrafo reúne um conjunto de utilidades e produtos que estarão presentes no 

editorial. Os produtos mencionados são destinados a consumidores das diferentes classes 

sociais e podem ser encontrados e comprados tanto em estabelecimentos comerciais para classe 

A/B e C/D. O que supõe dizer um universo heterogêneo de leitores. 

Vogue abre o seu editorial: “Cobertura Urbana: alfaiataria oversized repleta de 

grafismos trabalhistas que despontaram na última temporada de desfiles masculinos, inspira 

looks de pegada street arrematados por maxi echarpes com cara de cobertor” (Vogue, nº427, 

2014, p.296) 

Diferentemente da L’Officiel que anuncia produtos em um elenco imenso, um editorial 

de Vogue é um texto no qual se vende as virtudes e qualidades de uma alfaiataria feminina, 

voltada para classe A.  

 Cada editorial de ambas as revistas trata de assuntos distintos, um exemplo disso é: 

“Modo de usar jeans”, “Os novos florais das marcas internacionais”, “Coleções nacionais de 

inverno e dança”, “Sportin”, “Lamês e brocados”, “Coleção do estilista Valentino”, “Coleção 

da Miuccia Prada”.  

 Nesse exemplo, podemos dizer que ambas não deixam explícito se os títulos, os 

materiais, são destinados a classes distintas.  

 Seguindo na análise dos editorias de moda e seus “modos de dizer”, tanto na L’Officiel 

quanto na Vogue os temas tratados nos próprios editoriais chamam atenção para a matéria de 

capa, que mostra o que realmente será a “grande” abordagem da revista. Um exemplo disso é a 

edição nº 20 da L’Officiel, cujo título principal da capa é Metal & Romance, o primeiro 

editorial chama-se Tipo Rápido e a chamada do editorial é: “Entre com a gente na onda dos 

metalizados e da nova sensualidade, marcada no couro e no corpo. Pense também fetiche e 

plissados. Do outro lado o romantismo que emerge da alta costura e que permite o jogo como 

o esportivo e com o prêt-à-porter, enquanto o formalismo urbano reinterpreta o minimalismo. 

Vem, vem, vem.” (L’Officiel , nº20, p. 127). A rigor o editorial é uma espécie de texto-convite 

que através de diferentes apelos dirige-se ao leitor para traze-lo para mergulhar nos temas que 

são abordados nas respectivas seções.  

Na Vogue nº 426, cuja chamada de capa é Street Couture e o título do editorial De Cara 

Com A Rua, tem uma breve explicação sobre o que será tratado e o porquê da escolha da 

manchete da revista: “O morro Dona Marta serve de cenário para Cara Delevigne vestir peças 

statement da temporada que, usadas com outras de DNA atlético, imprimem o streetwear 

couture que é a tendência da vez” (Vogue, nº 426, p. 140). 
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Para atrair a atenção do leitor, as revistas se valem de algumas estratégias. Como 

estamos tratando de editorial de moda, analisaremos agora quais são estas estratégias que fazem 

o leitorado ir até uma determinada matéria. Tanto L’Officiel quanto Vogue se valem da capa, 

do editorial da revista e do sumário para apresentar as principais reportagens. Além disso ambas 

possuem seções específicas de temas, em que dividem os temas em Moda (Vogue), La Mode 

(L’Officiel ), Bijoux (L’Officiel ), Last Look (Vogue). A capa da revista, que possui uma 

manchete que leva a leitora à um editorial, em ambas, esta chamada refere-se ao primeiro 

editorial que é apresentado na revista.  

Em Vogue, que conta com um editorial de moda denominado Classe Econômica, 

nenhuma das três edições estudadas traz na sua capa uma referência a este editorial. Ela promete 

mas não publica.  

As matérias (editoriais de moda) em Vogue e L’Officiel são publicitárias, pois querem 

vender os produtos (roupas, bijuterias e/ou joias, acessórios e sapatos) às leitoras. Em função 

disso, que na extremidade da foto, parte inferior, trazem sempre o valor de cada produto. 

(Figuras 13 e 14) 
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Figura 13 - L’Officiel  nº 18, p. 156 
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Figura 14 - Vogue nº 428, p. 299 

O valor atribuído a mercado em L’Officiel, (Figura 13) é acessível às classes sociais 

mais modestas, oferece-se um chapéu por R$ 160. Já em Vogue anuncia-se uma bolsa no valor 

de R$ 32.550. (Figura 14)  

De um modo distinto, a L’Officiel  em seus editorias de moda, oferece os produtos para 

classes econômicas que se misturam aos produtos de luxo. Diferentemente, em Vogue, observa-

se que apenas no editorial denominado “Classe Econômica” é que os produtos que fazem 

referência a esta classe estão concentrados e devidamente informados. Podemos dizer que esta 

é uma operação dos “contratos de leitura” de cada uma delas, ou seja: as leitoras Classe C de 

L’Officiel  leem a revista como um todo e/ou os editorias de moda. E as de Vogue, pertencentes 

as classes sociais mais baixas lerão e/ou interessarão apenas pelo editorial que contem produtos 

que elas podem consumir. Significa dizer que a revista define a relação que quer estabelecer 

com suas leitoras regionalizando o espaço de oferta dos produtos que é feito em suas páginas. 

E a leitora parece compreender perfeitamente estas estratégias.  

Uma das marcas claras do contrato de leita de L’Officiel é que, no contexto da maioria 

de suas matérias, essas aparecem vinculadas com produtos que são consumidos por mulheres 
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das classes econômicas, como por exemplo Boticário, Natura, Riachuelo, Dudalina, entre 

outros, e é por meio dessas matérias que elas buscam conversar com este tipo de 

leitoras/consumidoras. É também através de textos mais curtos que elas buscam criar vínculos 

com estas mulheres na medida em que dirigem pra elas mensagens mais simples visando fazer 

compreende-las, as dicas que são ofertadas nestas matérias/produtos. Os exemplos que seguem 

afirmam o que descrevemos: “O uso de tônicos também é mega necessário, já que favorece a 

hidratação – segundo na nossa listinha de tem-que-fazer – e retira os últimos resíduos da 

maquiagem e do demaquilante. Em terceiro lugar, “a hidratação”, que serve para devolver à 

pele o equilíbrio entre água e óleo, conta Ana Lia”. (L’Officiel, nº 18, p. 95).  É em L’Officiel 

, com palavras como mega (em mega necessário), que percebe-se uma aproximação e 

intimidade com qualquer tipo de leitora, pois é no texto acima que temos palavras fáceis e 

conhecidas no vocabulário de qualquer público. 

Diferentemente de L’Officiel, Vogue utiliza palavras mais refinadas e mais complexas, 

exatamente para um público que previamente já entende do assunto: “Guarde bem o nome deste 

novo ativo anti-idade: Projeline. É um trio de aminoácidos sintetizados em laboratório para 

atacar a projerina, proteína humana responsável pelo envelhecimento de células da pele, muito 

estudada por pesquisadores da síndrome que envelhece Brad Pitt no filme O curioso caso de 

Benjamin Button.” (Vogue, nº426, p. 130). Isso nos mostra que Vogue traz matérias e palavras 

mais refinadas, mais detalhados e em inglês, que as mulheres de classe A e B estão acostumadas. 

Como dito anteriormente, Vogue apresenta produtos para classes sociais mais baixas apenas no 

editorial “Classe Econômica”. Ou seja, a revista define um território no qual as mulheres 

possam se entender com ela.  

Em uma outra situação na qual o contrato de leitura de L’Officiel revela os meios 

através dos quais ela deseja manter um vínculo com leitoras das classes C e D, é aquela na qual 

matérias trazem um guia para explicar o que está na moda. Mas sem conter preços e marcas 

afim de que as leitoras tenham livre escolha de consumir as tendências da moda/roupas de 

acordo seus recursos econômicos. (Figuras 15 e 16) Ou seja, a estratégia do contrato de 

L’Officiel parece ser mais democrático, pois induz a mulher ao consumo mas facetando-a a 

fazer conforme suas condições financeiras.  
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Figura 15 - L’Officiel  nº 18 

 

Figura 16 - L’Officiel  nº18 

De um modo contrário ressalta-se o contrato de Vogue, o mesmo estilo de matéria, já 

aparece com as marcas e valores dos produtos apresentados, o que representa uma orientação 

mais fechada de compra à mulher. (Figura 17) 
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Figura 17 - Vogue nº 426 

Em um outro tipo de estratégia do seu contrato de leitura L’Officiel estabelece um outro 

modo de aproximação da mulher pertencente ao universo econômico mais popular. Para tanto 

introduz em cada edição o horóscopo do mês, o qual estão inseridos em páginas específicos, 

sem nenhuma relação com o tema de moda. Ali, a mulher vê presente um tipo de informação 

cujo teor não está necessariamente em outras revistas do padrão de moda. (Figura 18)  

 



67 
 

 

Figura 18 - L’Officiel  nº18 

 

Em ambos os periódicos são apresentadas dicas de peças que estão na moda e que, 

possivelmente a leitora queira usar, então em Vogue estes produtos possuem preços mais altos, 

considerando que as mulheres que leem a revista possuem um poder aquisitivo maior. Já em 

L’Officiel , na mesma página em que apresentam produtos de marcas como Gucci e Dior, o 

mesmo produto, com uma estampa que “faz o mesmo efeito” para a tendência é da Riachuelo, 

por exemplo. (Figuras 19 e 20).  
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Figura 19 - Vogue nº427 
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Figura 20 - L’Officiel  nª 18 

 
 

Significa dizer que os contratos de leitura das duas revistas lidam sempre com a 

preocupação de destacar de modo a associar os produtos com valores financeiros e algum tipo 

de dica outra que distinga outros consumidores. Uma prova disso é o que assinalamos abaixo, 

que também passa por esta estratégia prevista nos contratos: na revista Vogue há muitos 

produtos cujo preço é apresentado em dólar ou euro, o que significa que eles são produtos bem 

menos acessíveis às classes sociais mais baixas. (Figura 21) Já em L’Officiel  todos os preços 

que são apresentados são em real, o que faz com o leitor já identifique as condições da sua 

acessibilidade econômica ao produto. (Figura 22) 
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Figura 21 - Vogue nº 428 

 
 

 
Figura 22 - L’Officiel  nº18 
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A L’Officiel, para se aproximar das leitoras, se auto designa também, por meio de um 

apelido, “LOFF”, algo que visa facilitar a identificação com a revista, já que a pronuncia do seu 

nome original tornar-se-ia mais difícil, para leitoras mais populares. Entretanto ela se utiliza 

deste apelido apenas na seção “Contributeurs” (Contribuintes), também para passar a ideia de 

que a equipe de produção da revista é uma grande família em que os estrangeiros/mesmos 

externos/convidados são bem vindos, repassando uma ideia de união e agregação. (Figura 23) 

Trata-se de um modo de enlaçar o leitor ao universo da publicação, inserindo-o num universo 

de uma grande família. 

 

 
Figura 23 - L’Officiel  nº19 

 
 

 Também as revistas definem o perfil de seus públicos através de uma oferta de temas 

que são oferecidos em escalas diferentes em suas páginas. Vogue, na seção “Fala-se De” trata 
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de diferentes colunas de arte, cultura, livros, fotografia, televisão e música, enquanto que a 

L’Officiel não trata destes assuntos, priorizando apenas a moda (roupas, acessórios, sapatos, 

beleza). Neste caso ela atrai leitoras mais focada nos temas especificamente de moda, ou seja 

aquelas que não buscam na revista algo mais, porque certamente não dizem respeito aos seus 

interesses culturais.  (Figura 24) 

 

Figura 24 - Vogue nº427 

Conforme já mostramos no item em que examinamos as estratégias discursivas das 

capas, em que são apresentadas as fotos das capas de L’Officiel  e Vogue, uma outra 

característica que percebemos que poderia tornar a Vogue mais popular, é o fato dela apresentar 

na capa e nas reportagens internas imagens de modelos e atrizes famosas, tanto brasileiras 

quanto estrangeiras, este aspecto pode fazer com que as pessoas se identifiquem, na condição 

de consumidoras com este tipo de atrativo, pois afinal as pessoas se alimentam do mundo das 

celebridades.  
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4.2.4 De olho na mulher classe c/d, mas sem perder o foco 

 

Este item trata de fazer algumas indicações sobre como aspectos dos contratos de cada 

revista se manifestam nas publicidades que são veiculadas por cada uma delas. Elas procuram 

se dirigir ao universo daquelas mulheres do segmento C e D, porém sem perder o foco de que 

a grosso modo elas conversam predominantemente com leitoras de classe A.  

Neste item, descreveremos algumas publicidades veiculadas nas duas revistas, através 

dos números que foram aqui estudados. Lembremos inicialmente, que Vogue apresenta um 

percentual maior de páginas publicitarias, comparada as de L’Officiel . Faremos uma 

apresentação sobre as diferenças e semelhanças dos anúncios publicitários apresentadas em 

ambas, destacando que, nas revistas destinadas a públicos A e B há também publicidades para 

públicos C e D.  

Sabe-se que propaganda é uma divulgação de produtos, serviços e ideias, que tem como 

intuito induzir o público a uma atitude dinâmica favorável, no caso comprar/consumir. Em 

relação as publicidades que são apresentadas em Vogue e L’Officiel podemos afirmar que em 

ambas as revistas as marcas mais caras são apresentadas antes do sumário. Por exemplo, Dior, 

Prada, Louis Vuitton, Lacoste, Dimmy, Miu Miu, Dolce & Gabbana e Gucci. Em ambas 

também há publicidades de produtos mais caros e mais baratos em todo corpo da revista. Tais 

como: Riachuelo, Lupo, Havaianas, Natura, Contém 1g, Boticário, entre outras. Elas são 

apresentadas também com marcas como: Swarovski, Dior, Valentino, Gucci, Carmem Steffens, 

Le Lis Blanc, Giorgio Armani. (Figura 25, 26, 27 e 28)  
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Figura 25 - L’Officiel  nº20 

 

Figura 26 - Vogue nº426 
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Figura 27 - Vogue nº426 

 

Figura 28  - Vogue nº427 

Podemos inferir que L’Officiel busca um público cujo foco seja consumo de moda, seja 

A, B, C ou D, o considerando assim um específico mercado discursivo. Não é o caso de Vogue 

que, por seu turno, define como seu horizonte de consumo um leitorado muito heterogêneo, a 

quem oferece roupas, moveis, modas, finanças, comida, carros, restaurante. (Figura 29 e 30)  
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Figura 29 - Vogue nº 428 

 

 

Figura 30 - Vogue nº428 

Para distinguir as estratégias dos contratos que especificam o perfil de mulheres de um universo 

de classe A/B (Figuras 31, 32, 33 e 34) daquelas C/D (Figuras 35, 36, 37 e 38), trazemos abaixo 

exemplos bastante ilustrativos:  
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Figura 31 - Vogue nº426 

 

Figura 32 - L’Officiel  nº19 
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Figura 33 - L’Officiel  nº19 

 

Figura 34 - L’Officiel  nº19 
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Figura 35 - L’Officiel  nº 20 

 

Figura 36 - Vogue nº 427 
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Figura 37 - Vogue nº 428 

 

Figura 38 - L’Officiel nº18 

Vimos neste capítulo que o contrato de ambas as revistas é diferentemente estabelecido 

com leitoras de classes A, B, C e D. Enquanto Vogue é uma revista que trata de diferentes 

temas, apresenta publicidades de produtos quase que exclusivamente de alta costura e uma 

linguagem mais intelectualizada, L’Officiel  oferece às leitoras consumidoras produtos somente 
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de moda, com publicidades exclusivamente para consumo de roupas e acessórios e uma 

linguagem mais acessível para classes incipientes no consumo de moda, ou seja para pessoas 

que ainda não conhecem o assunto.   Estes e outros aspectos serão amplamente comentados nas 

Considerações Finais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta fase final, tratamos de consolidar algumas considerações relacionadas com o nosso 

problema de pesquisa, cuja formulação introdutória questiona: “Como se organizam e 

funcionam as estratégias e operações discursivas através das quais as revistas L’Officiel e 

Vogue definem seus leitores ideais, bem como seus leitores potenciais, considerando as 

especificidades de cada uma delas?”. Para dar conta desta pergunta estruturamos nosso trabalho 

segundo alguns passos: visitamos no capítulo Revisão da Literatura autores que escrevem sobre 

o jornalismo de moda cujos ensinamentos possibilitaram a importância deste objeto de estudo 

e do fenômeno que tem centena de milhares de mulheres, suas leitoras. Também deles 

apreendemos informações técnicas editoriais, mercadológicas, uteis para compreensão do 

alcance da nossa proposta de monografia.  

Entretanto para compreender as possibilidades de respostas do nosso problema de pesquisa, 

se tornava necessário também eleger alguns conceitos que nos pareceriam relevantes para 

construir uma resposta a nossa pergunta. Assim sendo,  levantamos como os principais 

conceitos norteadores desta pesquisa as noções de: identidade/tipo da publicação do universo 

estudado – “modos de ser” - e , - modos de dizer -  formas de enunciação através das quais as 

revistas estudadas falam com seus leitores, estes dois conceitos ao lado da noção de “contrato 

de leitura” foram essenciais para que compreendêssemos compreender a natureza das revistas, 

as formas de relacionamento/vínculos estabelecidas com os leitores, em síntese o que fazem as 

revistas para manter relações com suas usuais leitoras, mas também para buscar a adesão de 

leitoras de outros segmentos de mercado, integrando-as ao seu universo editorial, de consumo 

etc.  

Foram esses conceitos que nos levaram a ler duas revistas de um mesmo universo editorial 

voltado para mulheres, ambas que buscam um mesmo segmento de consumidoras A e B, mas 

utilizando de procedimentos diferentes para o tipo C e D. Então, foi a partir destes cuidados que 

nós escolhemos edições de um mesmo período, junto às quais estudamos os seus respectivos 

contratos. Para que se atualize o que chamamos de contrato, sintetizamos construções de autores 

diferentes aqui consultados: leitura é o modo de dizer/falar da mídia declarada nas mensagens 

que são endereçadas a um certo receptor. Ou seja, o “contrato de leitura” é o modo como as 

revistas por meio de suas marcas enunciativas, se apresentam e falam com/ao receptor, 

buscando construir um espaço de interação e vínculo.   

Passamos então, no capítulo três, à análise das revistas, selecionando para tanto como 

unidade de trabalho as capas, sumários, os editoriais das revistas, editorias de moda e 
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publicidades. Estes elementos foram escolhidos pois é por meio das capas que as revistas se 

apresentam para as leitoras, ela é a primeira impressão que o leitorado tem de sua edição. Os 

sumários foram selecionados, pois entendemos que ali está concentrada a estrutura e 

organização tipográfica dos assuntos tratados em cada uma delas. Já no editorial de moda, que 

consideramos o item mais importante desse perfil de revista, é onde ambas depositam as 

características de cada uma das estratégias eleitas por elas no sentido de atrair vínculos com 

leitores, mas principalmente atraia aqueles segmentos que por elas são disputados. E é no item 

publicidades que elas fazem indicações sobre como aspectos dos contratos de cada revista elas 

se manifestam para consumo e venda para cada classe econômica.  

  Em relação a comparação sobre as estratégias desenvolvidas pelas duas revistas para 

conquistar leitoras em termos de novos segmentos socioeconômicos, podemos afirmar que 

Vogue e L’Officiel apresentam semelhanças e diferenças, mas segundo diferentes modalidades 

de modos de enunciar.  Antes disso vale mencionar que elas são diferentes em alguns aspectos 

do seu modo de ser – identidade, especialmente na sua estrutura física. Por exemplo, no caso 

Vogue possui um número de páginas maior, ela é também a revista que possui o maior 

percentual de publicidade. Embora ambas apresentem uma pequena diferença de preço, de 

aproximadamente R$3, podemos pensar que a leitora potencial escolheria uma revista com 

maior número de páginas e por um valor um pouco maior, pesando assim que está consumindo 

um produto com mais informações, porém essa escolha também acarreta em uma compra maior 

de publicidade.  

 Mesmo sendo a mais conhecida, por completar em 2014, 38 anos no mercado brasileiro, 

no seu “modo de dizer” é recorrente aos seus estrangeirismos, o que mostra que a leitora de 

Vogue já compreende sua linguagem. Diferente do que acontece em L’Officiel, que está há 

apenas dois anos em circulação, e, por meio das explicações das frases e palavras, elas buscam 

novas leitoras, ou fidelizar as suas, até que provavelmente daqui uns anos, ela não precise mais 

facilitar a leitura. Ambas trabalham estrangeirismos, ainda que em francês e inglês, 

distintamente a Vogue é diferenciada pois fala mais focada para seu leitorado, explicitamente 

A/B, enquanto L’Officiel, apresenta elementos que tentam cativar a presença e existência do 

leitor C/D.  

Enquanto a Vogue recorre à diversidade de matérias e publicidades de produtos de 

preços diferenciados, no seu “contrato de leitura” L’Officiel se destaca por ser uma revista 

exclusivamente de moda e de utilizar no seu “modo de dizer” estrangeirismos apenas para 

termos que não possuem tradução para o português.  
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Para atrair leitoras da classe C e D, com menor poder aquisitivo, desenvolve “contratos 

de leitura” – modo pelo qual os meios de comunicação irão, através de suas marcas 

enunciativas, se apresentar e propor vínculo com seus receptores – e estratégias discursivas 

diferentes. Como foi dito sobre o editorial de L’Officiel , também no da Vogue percebe-se a 

ideia da produção coletiva, da versatilidade da revista e a apresentação das principais 

reportagens.  

O índice em L’Officiel segue um padrão mais homogêneo, pois sempre edita grandes 

seções, dedicadas À La Vie (A Vida), La Mode (A Moda), Bijoux (Acessórios), Beauté (Beleza) 

e Style (Estilo). Já o sumário da Vogue, que traz nomes em inglês de matérias e de seções, tem 

como principais assuntos: Shops, Fala-se de, Estilo, Joias, Fashionista, Beleza, Modas, 

Feautures, Living, Miss V e Last Look. O que mostra que são temas mais fragmentados e 

identificados com seu leitorado.  

Os dois periódicos, por meio de suas chamadas de capa, tentam vender os produtos que 

estão veiculados no “corpo” de cada uma. São com títulos diretos e afirmativos que eles levam 

às mulheres ao consumo dos produtos. E é normalmente nos editorias de moda que isso 

acontece. Todos os editorias de moda de ambas as revistas se apresentam com um título, uma 

linha de apoio e um pequeno texto por página que traz a marca e os valores do que a modelo 

está anunciando. 

Enquanto a Vogue se utiliza de modelos famosas, L’Officiel distribui na revista 

produtos mais baratos em todos os editorias de moda, além de apresentar uma matéria em que 

traz tendências para leitoras e dicas sem influencia-la com marcas na hora da compra. 

Diferentemente de L’Officiel, Vogue foca mais a expectativa de consumo de suas leitoras, se 

preocupa em fazer apenas em um único editorial de moda denominado “Classe Econômica”.  

Há duas características que também podem fidelizar L’Officiel e suas leitoras da classe 

C e D: o fato de ser uma novidade no mercado e utilizar-se de um apelido para identifica-la 

com um nome cuja pronuncia se torna melhor– “LOFF”-.  

Ambos os periódicos utilizam-se de capa, sumário e editorial para apresentar suas 

matérias, visando orientar leitoras de diferentes classes para comprar a revista e deliberar sobre 

o que cada uma das publicações dirige para elas, leitoras.  

O fato de ambas recorrerem a estratégias editorias próximas, faz com que as revistas de 

moda independente de preço, tenham quase a mesma caracterização. Mas é através de sutilizas 

aqui mostradas que apresentam suas estratégicas diferenças. 
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Ainda na comparação entre as duas, percebemos que a Vogue dá prioridade para alta 

costura, o que dificulta a acessibilidade da leitora, principalmente de classes econômicas mais 

baixas, ao produto e a reprodução (em moda o termo utilizado é inspired) dele. 

 L’Officiel possui claramente um conjunto de estratégias para vender moda para classe 

C e D, mas a Vogue chama um maior público pela diversidade de matérias apresentadas 

atingindo públicos de diferentes classes sociais.  

A Vogue explora diferentes assuntos e diferentes temas como saúde, beleza, moda, 

comportamento, dietas, cultura erudita, enquanto a L’Officiel se concentra em moda, beleza e 

viagens. Isso mostra que ambas exploram o consumo através de diferentes produtos que são 

indiretamente vendidos.  

As duas revistas falam diretamente para um perfil de leitor. Vogue, que está há muitos 

anos no mercado, tem um tipo de linguagem mais intelectualizada que é própria para suas 

leitoras. Já L’Officiel, como está à procura de um nicho, tem investido em produtos e 

publicidade para classe C e D, sem esquecer que possivelmente isso explique a linguagem 

básica e de fácil conhecimento que utiliza característica para um público incipiente no mundo 

da moda.  

Em termos de jornalismo de moda, o estudo aqui realizado nos mostra que possui uma 

linguagem própria, que precisa ser explicada para atingir novos consumidores, que os preços 

dos produtos que são apresentados podem ser um influenciador para a conquista de novos 

leitores, que a produção de uma edição tende a ser apresentada no editorial como uma produção 

conjunta e afetiva entre os membros internos e externos. Além disso, dependendo do público 

que ser que atingir, outros temas devem ser incluídos, a publicidade é fundamental para manter 

a revista em circulação, pois o público que lê sobre moda ainda é pequeno no Brasil e se vale – 

muito – da aparência, que a identificação da leitora consumidora com o produto oferecido é 

fundamental, para que o vínculo se torne ainda maior.  

Fazer esta pesquisa bibliográfica e documental, sem dúvida, nos ensinou a importância 

da curiosidade comparativa, do planejamento e organização de dados, da relação teoria x 

resultados encontrados e a necessidade de elaboração de conhecimentos inovadores para a 

profissão de jornalista. 
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