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RESUMO 

 

Esse estudo pretende desvendar de que forma a cultura influencia o projeto gráfico de 
revistas. A proposta é achar características culturais em uma mesma publicação, porém 
em edições diferentes que almejam públicos de culturas distintas. Utilizando duas 
edições da revista Vogue dos países França e Estados Unidos, o estudo deve analisar o 
projeto gráfico dessas duas publicações, e após obter embasamento teórico sobre a 
cultura de ambos países, contextualizar os elementos do design usado pelas revistas com 
as culturas locais. Como parte do campo comunicacional, o projeto gráfico é 
determinante na maneira como o leitor interpreta a mensagem que foi escrita e disposta 
em uma mídia impressa. Esse estudo tende a discernir entre as diferenças no projeto 
gráfico das duas revistas e relacioná-las as suas culturas como influência direta na 
maneira em que o conteúdo foi diagramado. 
 

Palavras-chave: Projeto Gráfico, Cultura, Estados Unidos, França, Revista Vogue 
 

 

ABSTRACT 
 
 
The main purpose of this study, is to find out how culture directly influences the making of 
magazine layouts. The proposal is to find cultural characteristics in the same publication, but 
in different editions that target public of different cultures. Using two editions of Vogue 
countries France and the United States, the study should examine the graphic design of these 
two publications, and after getting theoretical about the culture of both countries to 
contextualize the design elements used by magazines with local cultures. As part of the 
communication field, graphic design is crucial in how the reader interprets the message that 
was written and arranged in a print. This study tends to discern the differences in the graphic 
design of the two magazines and relate them to their cultures as a direct influence on the way 
in which the content was laid out. 
 
Key-words: Graphic Design, Culture, United States, France, Vogue Magazine
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A relevância do projeto gráfico para o campo comunicacional e jornalístico ainda 

é subestimada pelos estudantes e profissionais da comunicação social. A principal prova 

disso é a carência de material acadêmico, bibliografia e publicações na área gráfica.  

 Para contribuir com os estudos na área gráfica e subsidiar o argumento em favor 

dos conhecimentos na área gráfica, este estudo se propõe a auxiliar como uma referência 

aos que buscam abordar a relevância do projeto gráfico para o campo comunicacional e 

para a transmissão de informação em mídias impressas. “O design gráfico se insere pelo 

fato de que a apresentação visual tem papel essencial em qualquer meio impresso que 

tenha como função primordial a comunicação” (VILLAS-BOAS, 2003, p. 37).  

 Assim, um dos principais objetivos desse estudo é provar a significância dessa 

área para a comunicação impressa.  

 
Pouco temos, em língua pátria, trabalhos dessa natureza. Na área de 
diagramação, quase todos os trabalhos conhecidos foram traduzidos ou 
adaptados de trabalhos estrangeiros, hoje refletindo fórmulas e conceitos 
aplicados nos países de origem (COLLARO apud NETO, 2000, p. 9). 
 

 Além disso,  o estudo pretende provar que, apesar de haver materiais publicados 

em outras línguas sobre o campo gráficos, eles podem não ser de completa relevância para 

os profissionais e estudantes brasileiros.  Isso se deve às diferenças culturais, que, além de 

influenciar o modo como o profissional da comunicação transmite a mensagem a seus 

espectadores, influencia como ele percebe e entende a informação passada. 

Para abordar os estudos gráficos, autores como Timothy Samara, Richardo Hollis 

e Jacklyn Sherman Rhoads são usados como referência. Além disso, Timothy Samara, 

entre outros autores de publicações sobre design de mídias impressas, concordam com a 

questão: a cultura é um fator de extrema importância para a projeção editorial. É preciso 

conhecer o público-alvo, seus costumes e hábitos para que a diagramação fique atrativa e 

tenha um impacto positivo no leitor. Logo, pretende-se fazer a conexão entre projeto 

gráfico e cultura e provar que mensagens, mesmo que subjetivas, possuem significado 

cultural e de grande valor para o leitor. 

Portanto, este estudo pretende estabelecer a relação entre cultura e  projeto gráfico, 

para que possa instigar mais profissionais da área do jornalismo impresso e acadêmicos 

brasileiros a se interessarem  no campo gráfico comunicacional. Esse trabalho visa, 
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também, provar o que é citado nas referências bibliográficas, que indicam essa influência 

e conexão direta da cultura com o projeto gráfico nas mídias impressas. 

Por meio de uma análise das edições francesa e americana da revista Vogue, um 

conceito em publicação de moda e cultura, que está presente em 23 países, e foi fundada 

há mais de 100 anos, este estudo propõe que a cultura é uma influência direta no projeto 

gráfico de uma revista, possibilitando que a comunicação com seu público alvo seja bem 

sucedida. 

Apesar de todas as edições nacionais pautarem assuntos direcionados à moda, alta-

costura e à cultura, cada país tem a sua própria visão dos assuntos, e precisa dispor a 

informação, na página, de maneira que seja de melhor entendimento para cada público de 

cada país específico. Além disso, um dos objetivos é explicar o motivo das diferenças 

entre o projeto gráfico das publicações nacionais, e o que motiva cada editor a projetar o 

material gráfico, dessa revista baseando-se nas características culturais. 

 Porém, primeiro, antes de iniciar a análise, é preciso conceituar o termo cultura,  e 

para isso, serão usados autores como Stuart Hall, Clifford Geertz e Mike Featherstone.  

Com termo cultura  examinado, parte-se para a definição  de características culturais que a 

serem consideradas para a análise. 

 Com base em autores como Amarolinda Zanela, e as suas análises culturais de 

França e Estados Unidos, são traçados os parâmetros de comparação e identificação das 

duas culturas para que assim seja possível encontrar as características culturais no projeto 

gráfico de cada revista. 

 Na fase de análise, além de apontar os elementos do design gráfico mais usados na 

revista, é proposta uma ligação desses elementos com as características culturais de cada 

país. Elas também são comparadas entre si para se obter um resultado mais apurado. Para 

isso, usa-se o método de análise de conteúdo que possui uma metodologia com caráter 

qualitativo, além de ser a mais indicada em trabalhos sobre informação gráfica. 

 As justificativas na escolha do tema, além de incluírem a relevância de estudos 

como este para a área de comunicação, também envolvem gostos pessoais da autora deste 

trabalho. O interesse pela diagramação e estudos culturais foram grandes aliados da 

curiosidade de saber mais sobre a conexão entre os dois, bem como a intenção de 

disponibilizar mais informação, na língua portuguesa, sobre projeto gráfico. 
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2 CULTURA 

 

O que é cultura? Afinal, essa palavra possui diversos conceitos e fomenta uma 

discussão que ultrapassa gerações. Sendo assim, é impossível encontrar uma definição 

objetiva, única e definitiva. O termo cultura pode ser usado em inúmeras situações, pode 

ser mencionado quando se fala das tradições de um povo, dos conhecimentos de um 

indivíduo sobre as artes ou sobre a identidade de alguém, referindo-se ao povo ou lugar 

de origem do indivíduo. 

 A obra que define essa palavra em poucos parágrafos e tem o maior alcance popular 

é o dicionário. Houaiss possui várias definições de acordo com cada disciplina. Dentro da 

antropologia, a palavra é definida como um “conjunto de padrões de comportamento, 

crenças, conhecimentos, costumes, etc. que distingue um grupo social" (HOUAISS, 2001, 

p. 888). 

Essa definição estabelecida pelo dicionário Houaiss (2001) é  similar com o 

conceito  de uma das primeiras definições feitas pelos estudiosos da antropologia. O livro 

Cultura, Inclusão e Diversidade de Silvia Cintra Franco menciona a definição 

estabelecida pelo antropólogo Edward Burnett Tyler, um dos pioneiros dos estudos 

culturais, para quem cultura significa: 

 
cultura é um todo complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a 
moral, o direito, os costumes e quaisquer outras capacidades e hábitos 
adquiridos pelo homem enquanto membro da sociedade (FRANCO, apud 
TYLER, 2006, p. 16). 

 

A definição da palavra cultura, para Tyler, é baseada em torno dos conceitos 

comportamentais. A cultura pode ser vista como a identificação do homem com o resto 

da sociedade, ou seja, os costumes e hábitos que se tornaram tradição de um povo, por 

serem praticados por um longo período de tempo. Esses hábitos são postos em prática 

pelos indivíduos daquela específica cultura, em seu dia-a-dia, pela tradição e pelo 

costume ensinado por seus antecedentes. 

Franco (2006) também inclui a contribuição de dois antropólogos estadunidenses, 

A.L. Kroeber e Clyde Kluckhohn, que afirmam que a cultura é uma abstração de 

comportamento: 

 
A cultura avança e evolui de comportamentos aprendidos; padrões de 
comportamento são adquiridos e transmitidos de indivíduo a indivíduo, de 
geração a geração, até se chegar a um sistema cuja essência é o significado que 
não pode ser aprendido apenas pelos sentidos" (FRANCO, 2006, p. 17). 
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Para explicar a teoria dos antropólogos americanos, Franco (2006) usa como 

exemplo uma situação típica no Brasil: Um turista pode chegar ao Rio de Janeiro e se 

deparar com uma bandeira rubro-negra. Ele pode imaginar que as cores possuem um 

significado, porém, ele não saberá exatamente qual. Já o torcedor Flamenguista, ao ver a 

bandeira, irá automaticamente relacionar as duas cores ao seu time. Isso, poderia ser 

diferente, se o turista enxergasse, em vez de uma bandeira rubro-negra, uma bandeira 

cujas cores estampadas são as do arco-íris, isso, porque o movimento de GLBT, de gays, 

lésbicas, bissexuais e transgêneros, faz uso dessas cores para identificá-los no mundo 

inteiro. 

"Assim, cultura é um ambiente criado pelo homem graças a sua capacidade de 

criar símbolos" (FRANCO, 2006. p. 18). Resumindo, a cultura é o sistema integrado de 

padrões de comportamentos aprendidos, e não uma herança biológica. Assim, o autor 

afirma: 

 
A sociedade humana é constituída por pessoas; a cultura, pelo comportamento 
dessas pessoas. A pessoa pertence à sociedade, mas não seria exato afirmar que 
pertence a uma cultura; ela manifesta a cultura de sua sociedade (FRANCO, 
2006. p. 18) 

 

O conceito cultura é essencialmente semiótico e a busca pela sua definição não 

deve ser encarada como uma ciência experimental à procura de leis, mas, sim,  um trajeto 

em busca do significado como uma ciência interpretativa.  A cultura não pode ser vista de 

uma forma generalizada, como um padrão de normas comportamentais, mas como uma 

rede de significados, que, para os indivíduos, dentro de uma mesma sociedade, são 

interpretados da mesma maneira (GEERTZ, 1989). 

“A cultura é pública porque o significado é” (GEERTZ, 1989. p. 9). O conceito 

cultura está baseado em pressupostos simbólicos, em seus próprios termos, passando a 

caracterizar o sistema de uma forma geral, e especificando as relações entre esses termos 

(GEERTZ, 1989). 

 
Quaisquer que sejam, ou onde quer que estejam esse sistemas de ‘símbolos’ 
‘em seus próprios termos’ ganhamos acesso empírico a eles inspecionando os 
acontecimentos e não arrumando entidades abstratas em padrões unificados 
(GEERTZ, 1989, p. 13) 
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2.1 CULTURA E IDENTIDADE 

  

A cultura é o fundamento da identidade. A pessoa dentro uma sociedade quer se 

identificar com os demais e também ostentar uma identidade aparente, que transcende o 

fator raça, mas que abrange a questão comportamental. Essa busca pela identidade 

cultural surgiu com a globalização. As pessoas, hoje, precisam de uma identificação, de 

uma cultura, de uma identidade.  

 
Anteriormente, as culturas permaneciam isoladas e protegidas pela geografia, apenas 
entrando em contato – não raro em conflito – em caso de guerras de conquista. Em 
virtude da intensa globalização que hoje vivemos, diversidade cultural e 
multiculturalismo tornaram-se assunto de nosso dia-a-dia.  (FRANCO, 2006, p. 41) 
 

As identidades nacionais são representações, ou seja, os cidadãos de um país 

participam da idéia da nação, a qual eles devem pertencer e honrar. As identidades 

nacionais não são fatores biológicos herdados. Elas são formadas no interior da 

representação que inclui as práticas e os significados produzidos que dão sentido àquilo 

que somos. Entendida como um processo cultural, a representação estabelece as 

identidades culturais e coletivas. Por um lado, a essência da identidade é a diferença, ou 

seja, o que difere um grupo de outro. Em outra visão, a identidade é o produto de um 

discurso político, social e de histórias particulares (WOODWARD, 2000). 

 A diferença é crucial na formação de identidades e é reproduzida por meio de 

processos simbólicos:  
 

Essa concepção de diferença é fundamental para se compreender o processo de 
construção de identidades, tendo sido adotada por muitos dos ‘novos 
movimentos sociais’ anteriormente discutidos (WOODWARD, 2000, p. 50). 
 

A diferença pode ser vista como algo negativo, pois pode separar culturas por 

meio da exclusão ou da marginalização. Por outro lado, a diferença pode ser comemorada 

como diversidade, que motiva e enriquece os movimentos sociais: 

 
Essa concepção de diferença é fundamental para se compreender o processo de 
construção de identidades, tendo sido adotada por muitos dos ‘novos 
movimentos sociais’ anteriormente discutidos” (WOODWARD, 2000, p. 50). 
 

 A identidade e a diferença precisam ser ativamente produzidas. É a própria 

sociedade que cria os significados e os símbolos: 
 

Elas não são criaturas do mundo natural ou de um mundo transcendental, mas 
do mundo cultural e social. Somos nós que as fabricamos, no contexto de 
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relações culturais e sociais. A identidade e a diferença são criações sociais e 
culturais. (SILVA, 2000, p. 77) 

 

Conforme Geertz (1989), as diferenças são secundárias. O que passa a ser visto 

como excentricidade são a exclusividade e a individualidade de cada cultura.  O homem 

não pode ser estereotipado e tachado sob um rótulo chamado cultura: 

 
quando vista como um conjunto de mecanismos simbólicos para controle do 
comportamento, fontes de informação extra-somáticas, a cultura fornece o 
vínculo entre o que os homens são intrinsecamente capazes de se tornar e o que 
eles realmente se tornam um por um (GEERTZ, 1989, p. 37). 

 

Os padrões culturais envolvidos não são gerais, mas são específicos. “Tornar-se 

humano é tornar-se individual, e nos tornamos individuais sob a direção de padrões 

culturais, sistemas de significados, que dão ordem, objetivo e direção às nossas vidas” 

(GEERTZ, 1989, p. 37). 

O homem não pode ser definido simplesmente por suas habilidades inatas ou pelo 

seu comportamento real , mas, sim, por sua carreira em seu curso característico. Devemos 

considerar que não há apenas uma cultura que modela a sociedade, mas sim vários 

indivíduos que se destacam pelas suas diferenças, dentro da sociedade, porém seguem os 

mesmos padrões comportamentais (GEERTZ, 1989). 

 “O conceito cultura é essencialmente plural” (KRAMSCH APUD TILIO, 1998). 

Isso quer dizer que não é possível obter uma definição de uma cultura única no mesmo 

país. Essa observação acompanha a interpretação de que em um país ou lugar há pessoas 

que pensam diferente, fazem parte de  faixas etárias diferentes e costumes e culturas 

diferentes (TILIO, 2009). 

Tilio (2009) menciona uma série de padrões que podem ser usados para 

caracterizar uma determinada cultura, sem generalizá-la, fazendo assim uma possível 

configuração: 

 
Cada cultura se caracteriza (...) por seu pattern, isto é, por uma certa 
configuração, um certo estilo, um certo modelo. O termo implica a idéia de uma 
totalidade homogênea e coerente. Toda cultura é coerente, pois está de acordo 
com os objetivos por ela buscados, ligados a suas escolhas, no conjunto das 
escolhas culturais possíveis. Ela busca estes objetivos à revelia dos indivíduos, 
mas através deles, graças às instituições (sobretudo as educativas) que vão 
moldar todos os seus comportamentos, conforme os valores dominantes que 
lhes serão próprios (CUCHE apud TILIO, 1999, p. 39) 
 

 Essa combinação de signos, como não pode ser generalizada ou rotulada pela 

heterogeneidade , deve ser compreendida por uma combinação de traços e signos. “Uma 
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cultura não é uma simples justaposição de traços culturais, mas uma maneira coerente de 

combiná-los. De certo modo, cada cultura oferece aos indivíduos um ‘esquema’ 

inconsciente para todas as atividades da vida.” (CUCHE apud TILIO, 1999, p. 40).  

Para que as culturas sejam entidades unidas, onde as coisas se relacionam, é de 

extrema importância prestar atenção em uma grande abrangência de dados, seja novela, 

jornais, revistas, filmes, televisão ou o comportamento de instituições, ou de grupos e 

indivíduos. Cultura é comunicação, e o mundo da comunicação pode ser dividido em três 

partes: palavras, objetos materiais e comportamento (HALL; HALL, 1990).  

A explicação é que palavras servem para narrar os processos políticos, 

diplomáticos e administrativos. Os objetos são insinuações ao poder aquisitivo, um 

indicativo de status. O comportamento serve para entender como os indivíduos se sentem 

e interagem entre si. Estudar essas três faces do mundo seria importante para desvendar 

um lado inexplorado do comportamento humano (HALL; HALL, 1990) . 

Cultura pode ser comparada a um computador que responde aos comandos que 

guiam os passos de cada indivíduo. Isso, inclui o que as pessoas fazem para sobreviver, 

crescer na vida, no aspecto profissional, ou como  elas obtêm satisfação no que elas 

fazem. Porém, o programa não funciona se alguns passos cruciais são omitidos, o que 

acontece quando, inconscientemente, aplicam as suas próprias regras na forma de se 

comportar (HALL; HALL, 1990). 

Cultura é um comando que responde às mensagens do sistema de uma forma lenta. 

Há formas rápidas de comunicação, cujas mensagens podem ser capturadas e entendidas 

imediatamente. Uma manchete é um exemplo de comunicação rápida. Cultura é definida 

como uma forma de comunicação lenta, pois é um processo que demora para ser 

conhecido totalmente. Na Europa, por exemplo, o processo para conhecer alguém é mais 

demorado do que em outros lugares. Uma relação pessoal no continente europeu é algo 

que demora a ser cultivado, ou seja, é preciso de tempo para conhecer bem alguém. Isso é 

o mesmo com a cultura. Os aspectos culturais de uma sociedade são conhecidos ao longo 

do tempo, como uma mensagem lenta (HALL; HALL, 1990). 

Stuart Hall traz à discussão alguns conceitos de cultura que envolvem a identidade 

nacional. Uma nação não é apenas uma entidade política, mas é um sistema de reprodução 

cultural que produz sentidos (SCHWARZ apud HALL, 1986). “Uma nação é uma 

comunidade simbólica e é isso que explica seu “poder para gerar um sentimento de 

identidade e lealdade” (SCHWARZ apud HALL, 1986, p. 49). 
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As culturas nacionais são teoricamente modernas. A lealdade e identificação  

surgiram nas sociedades ocidentais como cultural nacional. “Uma cultura nacional é um 

discurso- um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações 

quanto a concepção que temos de nós mesmos” (HALL, 2006, p. 50). 

 
As culturas nacionais ao produzirem sentidos sobre “a nação”, sentidos com os 
quais podemos nos identificar, constroem identidades. Esses sentidos estão 
contidos nas estórias que são contadas sobre a nação, memórias que conectam 
seu presente com seu passado e imagens dela são construídas (HALL, 2006, p. 
51) 

 
2.2 ANÁLISE CULTURAL 

 

Geertz (1989) observa que a análise cultural deve ser feita através do fluxo do 

comportamento, ou seja, da ação social, pois é nisso que as formas culturais encontram 

suas articulações.  
 

A análise cultural é (ou deveria ser) uma adivinhação dos significados, uma 
avaliação das conjeturas, um traçar de conclusões explanatórias a partir das 
melhores conjeturas e não a descoberta do Continente dos Significados e o 
mapeamento da sua paisagem incorpórea (GEERTZ, 1989, p. 14) 

 

No estudo da cultura, o símbolo ou conjunto de atos simbólicos devem ser 

relevados para chegar a uma análise do discurso social, como estudo interpretativo. 

Geertz (1989) afirma: 

 
o que ela interpreta é o fluxo do discurso social e a interpretação envolvida 
consiste em tentar salvar o ‘dito’ num tal discurso da sua possibilidade de 
extinguir-se  e fixá-lo em formas pesquisáveis. (GEERTZ, 1989, p. 15) 

 

Portanto, de acordo com Geertz (1989), a análise cultural consiste em combinar 

suportes universais com níveis sociais e psicológicos, necessidades subjacentes 

postuladas, visando mostrar que há coerência entre eles. No nível social, são analisados  

fatos como a necessidade humana de reproduzir, ou trocar bens e serviços para sua 

sobrevivência. No nível psicológico, fatores como o crescimento e realização pessoal. O 

método proposto por Geertz (1989) consiste em “olhar as exigências humanas 

subjacentes, de uma ou outra espécie, e tentar mostrar que esses aspectos da cultura, que 

são universais, são (...) modelados por exigências” (GEERTZ, 1989, p. 31)  

 A teoria de Geertz (1898) parte do princípio que culturas são definidas ou 

caracterizadas pelas maneiras como seus integrantes sobrevivem e convivem em 

sociedade.   
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Geertz (1989) menciona que esse método não é simplesmente aplicar os conceitos 

e teorias da biologia, psicologia  ou até mesmo sociologia à análise da cultura, mas é  uma 

colocação, comparando lado a lado os fatos supostos dos níveis culturais. Isso é feito 

dessa maneira, para talvez induzir uma relação de diferença entre culturas. Silva (2004), 

contribui para a discussão e cita a subjetividade e a consciência como termos-chave para 

contornar a análise cultural: 

 
Para mim, os Estudos Culturais dizem respeito às formas históricas da consciência ou 
da subjetividade, ou às formas subjetivas pelas quais nós vivemos ou, ainda, em uma 
síntese bastante perigosa, talvez uma redução, os Estudos Culturais dizem respeito ao 
lado subjetivo das relações culturais." (SILVA apud JOHNSON, 2004, p. 25) 
 

A subjetividade se refere aos objetos e comportamentos que movem a sociedade 

sem serem conscientemente conhecidos. Woodward (2006) diz que a subjetividade se 

refere à abordagem  dos pensamentos e emoções conscientes e inconscientes que 

constituem nossas concepções sobre quem somos. “Vivemos nossa subjetividade em um 

contexto social no qual a linguagem e a cultura dão significado à experiência que temos 

de nós mesmos, e no qual adotamos uma identidade” (WOODWARD, 2006 p. 55). 

Franco (2006) menciona o levantamento realizado em meados do século XX,  no 

qual antropólogos delimitaram a discussão em torno do termo cultura a 162 definições. 

Todas as definições eram similares com os conceitos propostos por Houaiss (2001) e 

Franco apud Tyler (2006), que cultura é um conjunto de normas comportamentais e 

costumes. 

Culturas podem ser influenciadas e moldadas com os tempos e os problemas que 

surgem em uma sociedade. Em virtude do comércio, ou pela proximidade de certos países 

ou povos, certas culturas podem ser influenciadas por outras, e, assim, passar por 

transformações durante o tempo, já que nenhuma cultura é essencialmente estática . Os 

antropólogos também distinguem a cultura real da cultura ideal. Ou seja: “Cultura real o 

que os membros de uma sociedade fazem nas atividades do seu dia-a-dia e como cultura 

ideal o que esses mesmos membros expressam verbalmente como um padrão de 

comportamento" ( FRANCO, 2006, p. 21). 

Essa divisão, entre cultura ideal e real, se refere aos valores em que a sociedade 

realmente acredita e aos valores que ela pretende passar para o resto do mundo como uma 

visão ou um posicionamento em determinado assunto. O aborto é um exemplo de cultura 

real e ideal no Brasil. O país condena a prática, porém, a cultura real embasada por 

estatísticas mostra que o crime é praticado tanto nas camadas mais pobres quanto nas 
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elites. Sendo assim,  a prática do aborto faz parte da cultura real do país (FRANCO, 

2006). 

 Cada, país de uma certa forma, seleciona seus padrões de comportamento e de 

percepção do mundo exterior. Algo considerado certo em um país pode ser julgado como  

errado em outro, o que gera a intolerância e a crítica a certos costumes. Porém,  tudo faz 

parte da concepção cultural, e não há uma verdade absoluta para estabelecer regras de 

comportamento. 

 A sociologia avalia a cultura como um guia comportamental dentro da sociedade. 

Se algum integrante desrespeita ou age de forma contrária, ele sofrerá conseqüências que 

foram estabelecidas pelos membros dessa mesma sociedade. A existência de padrões 

culturais nos dá segurança de que se agirmos da forma como deveríamos, receberemos 

aprovação social (FRANCO, 2006). 

O que deve se relevar, para concluir uma análise cultural, seria o conjunto de 

características compartilhadas dentro de um grupo, que distinguem este de outros grupos, 

ou “distorções hierárquicas dentro de grupos que valorizam um determinado conjunto de 

características de preferência a um outro conjunto de características” (FEATHERSTONE, 

1999, p. 69) 

Featherstone (1999) contribui afirmando que não há algo único que possa ser 

definido como cultura, mas, sim, culturas específicas de conotações que remetem a algo 

simbólico e emocional, em que todos os indivíduos da sociedade compartilham do mesmo 

significado. Há, também, a possibilidade de forjar elementos culturais, ou inserção de 

objetos estranhos dentro de uma cultura. Isso é um processo delicado, pois para algum 

objeto se tornar parte de uma cultura, precisa inserir-se em um processo que demora 

gerações: 
Se as culturas são historicamente específicas e especialmente limitadas, assim 
também acontece com as imagens e símbolos que alcançaram um apoio na 
imaginação humana e até mesmo as mais imperialistas entre essas imagens 
(FEATHERSTONE, 1999, p. 191) 
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3 CULTURA AMERICANA 
 

 “Não se aborda a civilização americana do mesmo modo que se aborda a de outras 

nações” (FICHOU, 1990, p. 7). Isso  é devido à idéia universal de individualismo e 

exclusividade, pelos quais os Estados Unidos são reconhecidos.  

 Os Estados Unidos são uma mistura de diferentes nacionalidades, e possuem forte 

influência dos ingleses e europeus. As leis americanas são baseadas nas inglesas, e muitas 

palavras da língua inglesa são de origem européia (HALL; HALL, 1990). 

Pelo seu tamanho e pela miscigenação de vários imigrantes, é quase impossível 

generalizar a cultura americana. Apesar da diversidade étnica, os Estados Unidos 

absorveram um pouco de cada cultura e as uniu formando uma única cultura, consistente e 

distinta. É fácil distinguir um americano pelo seu comportamento. Algumas 

características do cidadão americano são: ser amigável, criativo, extrovertido e otimista 

(HALL; HALL, 1990). 

 A cultura americana é focada no indivíduo. Os americanos sofrem muitas 

influências dos aspectos externos, preocupam-se com a aparência e importam-se com o 

que os demais indivíduos pensam. Porém, a devoção à liberdade que a cultura americana 

cultiva faz com que cada cidadão seja mais envolvido com sua própria vida, ao invés de 

se importar com o que acontece no mundo ou com o próximo. Essa sensação de liberdade 

é extremamente valorizada pelos americanos, e eles detêm a expectativa de serem livres 

para fazerem o que quiserem (HALL; HALL, 1990). “A maioria dos americanos acredita 

que o individualismo é positivo e uma das raízes da prosperidade de seu país” (ZANELA 

apud HOFSTEDE, 1991, p. 64). 

 Além da valorização da individualidade e da liberdade, a visão pragmática das 

coisas e o senso prático são características marcantes do povo americano (ZANELA, 

1999): 

 
Um exemplo disto é o de um termo puramente americano, o know-how, esta 
expressão foi cunhada em 1857, esclarecendo a natureza do norte-americano(...) 
não chegou à Inglaterra senão durante a Segunda Guerra Mundial. O know-how 
não é fácil de definir, mas implica um tipo específico de mentalidade, de largo 
alcance, empírica, que vê como aplicar o conhecimento fundamental para fins 
práticos e imediatos. Pensa em termos de técnicas e tecnologia, em modos de 
fazer as coisas e pô-las a funcionar com eficiência (ZANELA apud ALLEN, 
1972, p. 65) 

 

 A praticidade é algo muito valorizado pelo povo americano, pois o estilo de vida 

dos americanos é movido por muitos compromissos. O típico norte-americano não quer 
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esperar para ver resultados, ele quer tudo no mesmo momento e não se dispõe a esperar. 

Lembrando que sempre há variações de comportamentos dentro de uma sociedade, mas 

essas características podem descrever como é o estilo de vida da maioria dos americanos 

de classe média (HALL; HALL, 1990). 

 Os americanos também possuem tendência a distinguir muito bem as coisas: ou é 

preto, ou é branco, ou é contra ou a favor. Isso também é um resultado da característica 

americana de resolver os problemas muito rapidamente, sem olhar todas as alternativas 

que estão disponíveis (HALL; HALL, 1990). “Eles estão mais interessados na manchete e 

na linha final, do que no próprio conteúdo que preenche a história”(HALL; HALL, 1990, 

p. 149). 

 Ao contrário dos franceses, que são orientados para o passado, os americanos 

possuem uma linha de raciocínio que os direciona para o futuro (ZANELA, 1999).  Tendo 

rejeitado a Inglaterra e seus costumes, mesmo que sua sociedade seja baseada em muitos 

conceitos britânicos, esses precedentes históricos não interessam ao americano, que tem 

como vontade essencial encontrar o novo (FICHOU, 1990).  

 “Em vez de contemplar o passado, é preciso imaginar o futuro para agir sobre ele. 

A prospectiva, a antecipação, a ficção científica , que são histórias do futuro, são bem 

americanas” (FICHOU, 1990, p. 43). 

A aparência também é um item essencial na formação de opinião dos americanos. 

Aprovação e popularidade são muito presente na sociedade dos Estados Unidos. Todo 

indivíduo quer ser aceito e admirado pelos outros que o cercam e geralmente as pessoas 

são rotuladas como perdedores, “losers” ou vencedores, “winners”. Ou seja, é 

considerado um vencedor quem atingir os padrões esperados da sociedade em realização 

profissional e aparência (HALL;HALL, 1990). 

Essa contextualização do estilo de vida americana, que separa os vencedores dos 

perdedores, é também devido à valorização do sucesso econômico pelos americanos. 

A educação americana pela visão de Hall (1990) consiste em um sistema que 

exige muita memorização e pouco estudo. Também, não é comum os estudantes 

americanos se interessarem por uma língua estrangeira, e a comunicação do povo norte-

americano é considerada de baixo contexto. 
 

A comunicação norte americana é de baixo contexto, isto é, maior parte da 
informação é explícita, clara e específica, as pessoas emitem mensagens 
“econômicas”, sucintas. As regras e procedimentos são colocadas por escrito, 
de forma sucinta e objetiva (ZANELA apud HICKSON; PUGH, 2007, p. 65). 
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4 CULTURA FRANCESA 

  

 A principal característica do povo francês é ser orgulhoso de suas raízes. Esse 

orgulho nacional fez com que a França se tornasse um país assustadoramente auto- 

confiante intelectualmente e culturalmente, o que os demais países interpretam como 

complexo de superioridade (WILLIAMS, 2009). 

 Essa auto-confiança foi construída com  base nas lembranças de um passado 

glorioso tanto nas artes, como nas batalhas. A cultura francesa contemporânea é 

extremamente relacionada ao passado do país, as tradições são altamente valorizadas, e há 

uma certa aversão do público francês para aderir as novas “manias” ou modas. Os 

franceses estão sempre rodeados de marcas sobre o passado, como esculturas, 

monumentos, prédios, enfim, um lembrete vivo das conquistas históricas do povo (HALL; 

HALL, 1990, p. 87). 

 
outro valor cultural importante é o da auto-realização (que prevalece sobre a 
importância dada aos bens materiais), o que os franceses chamam de 
epanouissement personnel, o que é considerado muito mais importante que o 
senso de pertencer a uma comunidade ou grupo ( ZANELA apud BALIGH, 
2007, p. 62) 
 

 

Essa valorização das conquistas históricas,  automaticamente,  torna os franceses 

um povo com uma orientação temporal direcionada  ao passado. A França  é um país 

característico do “velho mundo” ( ZANELA apud HICKSON e PUGH, 1995, p. 62). 

 Historicamente, a França é uma referência mundial em arte e pesquisa. “Artistas 

encontram estímulo na França, e o país de uma certa forma, continua sendo a capital 

cultural do mundo, um centro para arquitetura, pintura, escultura, literatura, drama, moda 

e música” ( HALL; HALL, 1990 p. 93). 

 Hall (1990) menciona que a maioria das Universidades não são orientadas para 

ensinamentos da vida moderna ou problemas contemporâneos e modernos. Ao invés, a 

carreira acadêmica é direcionada à formação intelectual, política e científica. Os 

intelectuais são extremamente respeitados, pois a idéia e o pensamento são muito 

importantes para os franceses. Os franceses vêem o tempo como infinito e não possuem 

um deslumbramento pelo imediatismo como, por exemplo, os americanos. 

  Pode-se dizer, que a comunicação na França é de alto contexto, ou seja, a maior 

parte da informação está na pessoa e em pressupostos implícitos (ZANELA, 1999). “Tudo 
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depende de quem está falando, a expressão corporal é muito importante, os textos utilizam 

um vocabulário rico” (ZANELA apud HICKSON; PUGH, 1995, p. 63). 

 Outra característica marcante é o uso da lógica dedutiva, que tem o intelecto como 

base para decisões. Esse raciocínio dedutivo faz parte, também, da paixão pelo debate 

intelectual e pela filosofia. 

 A comunicação de alto contexto, característica dos franceses, é representada pela 

maneira “enfeitada” de falar ou apresentar um conteúdo. Ela é refletida, também, no estilo 

francês de apresentar livros e artigos são elaborados, e o que realmente interessa é o 

conteúdo. Eles preferem apresentações com um padrão, cujas imagens possam ser 

relacionadas para o melhor entendimento (HALL; HALL, 1990, p.  91).  

 Para um maior entendimento sobre as diferenças entre as culturas, Zanela (2007) 

arranjou uma tabela explicativa. Esta tabela está no Anexo 1. 
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5 PROJETO GRÁFICO 
 
 Teoricamente, a história do design gráfico começaria em torno de 1500. Porém, 

quase três séculos depois é que apareceriam os primeiros escritos sobre o assunto, que 

ainda não podem ser identificados por data ou fonte (PIVETTI, 2006). 

Foi em 1906, quando off-set1 foi aplicado por George Mann, que finalmente 

surgiu a possibilidade da modernização e inovação na paginação e no layout2. Artistas, 

assim como jornais e revistas se muniram desses recursos para romper com a harmonia 

clássica da estética . Eles procuravam uma identidade cultural que correspondesse às 

necessidades industriais gráficas (VILLAS BOAS apud MOTA, 1998). 

O uso do  projeto gráfico, como ferramenta,  começa a ser usado em plena era 

industrial e sua história foi marcada pelos avanços tecnológicos do século XVII,  quando 

a indústria percebe que a criação gráfica seria uma maneira de diferenciar seu produto 

impresso dos demais no mercado (PIVETTI, 2006). 

 
A história é longa e elucidativa. Para compreender o design é preciso observar 
os avanços tecnológicos e a cultura que o acompanha; o que significa pensar na 
sociedade a partir dos tempos de sua industrialização até os dias de hoje. 
Passando ainda pela introdução da cultura de massa e chegando àquela mais 
recente da globalização fiscal e da produção, esta última servindo-se dos meios 
eletrônicos de comunicação (PIVETTI, 2006, p. 16) 
 

 Segundo Hollis (2000), o design gráfico possui três funções básicas, que apesar 

dos avanços tecnológicos não sofreram mudanças. A primeira função, é identificar, ou 

seja, dizer com objetividade o que algo representa. Um  exemplo disso são letreiros de 

estradas, brasões e embalagens.  

A segunda se refere ao design de informação, cuja principal característica seria 

informar e instruir, como mapas e diagramas. A última função seria apresentar e 

promover, que tem como objetivo prender a atenção do leitor e tornar a imagem 

inesquecível. É  nessa função que os pôsteres anúncios publicitários se encaixam. 

Um projeto gráfico não consiste somente na diagramação de uma página e 

também não se refere somente às ilustrações de uma publicação. “Um projeto de design 

gráfico consiste num todo que é formado tanto por um texto diagramado e por elementos 

                                                        
1 Originalmente feita para impressão de livros, o processo de impressão litográfica off set foi o primeiro 
passo para a inovação da produção gráfica em massa (KILGOUR, 1998). 
2 Layout é a parte do design gráfico que lida com o arranjo e tratamento de estilo nos elementos. Nas mídias 
impressas,  os elementos que compõem o layout consistem principalmente em texto e imagens 
(JOHANSSON; LUNDBERG; RYBERG, 2007). 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tipográficos de maior destaque quanto por ilustrações, fotos, elementos acessórios como 

fios etc” (VILLAS-BOAS, 2003). 

 “O design gráfico se insere pelo fato de que a apresentação visual tem papel 

essencial em qualquer meio impresso que tenha como função primordial a comunicação” 

(VILLAS-BOAS, 2003, p. 37). O papel do design gráfico está diretamente interligado ao 

campo comunicacional, informacional e psicológico. Ou seja, a função primária de 

qualquer tipo de arte ou projeto gráfico seria comunicar determinada informação de forma 

clara e, ou,  interessante para o receptor. Os trabalhos gráficos mais primários, como 

placas e sinais, precisam ter tanto valor apelativo quanto o layout de uma revista, para 

chamar a atenção do leitor e informar com objetividade. O valor psicológico do design 

gráfico se refere à recepção e à percepção do público leitor e como este interpreta as 

mensagens, a partir do que foi disposto na página. 

  Por isso, o artista gráfico trabalha em um meio interdisciplinar. Para poder 

informar com sucesso, o designer precisa realizar inúmeras tarefas, como estudos de 

recepção, planejamento estratégico, estudos das mídias e entre outros para que ele possa 

apresentar uma boa comunicação gráfica. Assim, surge também a denominação design de 

comunicação, que ratifica a importância da clareza da informação (BERTOMEU, 2001).   

Em 1922, o pai do termo design gráfico, o americano Addinson Dwiggins, um 

designer muito bem sucedido, que produzia material publicitário em forma de pôsters e 

panfletos, afirmou que, para se fazer um bom projeto gráfico, é preciso usar o bom senso 

ao invés do senso artístico. O objetivo do designer de publicação, em sua opinião, seria 

produzir páginas que apresentassem a mensagem do veículo com clareza, dando 

importância e destaque ao que deveria (QUARK, 2002). 

Um produto de design gráfico consiste em reunir os elementos estético-formais. 

Morfologicamente, o design gráfico é uma atividade de ordenação de elementos 

(VILLAS-BOAS, 2003). “Já no aspecto funcional, são peças de design gráfico todos 

aqueles projetos gráficos que têm como fim comunicar através de elementos visuais uma 

dada mensagem para persuadir o observador, guiar sua leitura ou vender um produto” 

(VILLAS-BOAS, 2003, p. 13). 

  
Uma mensagem é composta tendo em vista um objetivo: contar, explicar, 
dirigir, inspirar, afetar. Na busca de qualquer objetivo fazem-se escolhas através 
das quais se pretende reforçar e intensificar as intenções expressivas, para que 
se possa deter o controle máximo das respostas (MOTA apud DONDIS, 2002, 
p. 3) 
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 A composição,  seja de qual for a substância visual, é fundamental em termos 

informacionais. “O que se propõe como projeto e planejamento gráfico é uma construção 

visual objetivada para a transmissão do conteúdo informativo na página” (MOTA; 

PASCHOARELLI; NASCIMENTO; SILVA, 2007, p. 3) 

 
Design é como procurar conchas em meio da areia. O cérebro humano procura 
imagens e pedaços de texto. Ele simplifica e grupa os elementos naturalmente. 
A maioria dos leitores não são inclinados a se esforçarem para cavar os 
significados ou importâncias da mensagem. Eles podem estar muito ocupados, 
ou podem estar desinteressados no conteúdo. Certamente, muitos leitores 
inconscientemente procuram razões para não pararem de ler (WHITE, 2002, p. 
5). 

 

 O projeto gráfico significa uma sofisticação do processo comunicacional.  Porém, 

essa sofisticação não é resultado dos meios tecnológicos modernos em quais ele é 

produzido, pois o design gráfico é uma ferramenta para auxiliar na compreensão da 

informação. É importante fazer com que as manchetes cativem a atenção do leitor e  o 

texto esteja em harmonia com as imagens para se obter um layout confortável para os 

olhos. O bom design incentiva e facilita a leitura, assim como a compreensão do conteúdo 

que é formado por imagens e demais elementos que fazem parte da matéria na página 

(WHITE, 2002) 
  

Esta sofisticação se relaciona ao desdobramento histórico de uma dada 
formação social que leva à exigência de intermediações para que a 
comunicação consiga alcançar seu(s) público(s) e, principalmente se relaciona à 
recorrência necessária a um aparato simbólico que codifique os objetivos 
traçados para a eficiência do projeto enquanto prática comunicativa (VILLAS- 
BOAS, 2003, p. 34) 

 

 No jornalismo, há dois tipos de leitura, a textual e a gráfica. O leitor tem a 

possibilidade de entender sobre o que se trata o texto da página, também, pela visão geral 

do projeto gráfico (JUCA, 2005, p. 83). Porém, para que o leitor possa ter uma sensação  

sobre o que o conteúdo trata pelo layout da página, as estruturas visuais que representam 

interpretações de experiências e formas de interação social precisam ser coerentes com as 

representações familiarizadas com a realidade do leitor. Significados pertencem à cultura 

muito mais do que símbolos semióticos sozinhos. Por exemplo, o que pode ser expressado 

no texto via certas palavras, pode ser expressado para públicos diferentes com cores ou 

composições visuais diferentes. Como os idiomas, a expressão visual no projeto gráfico 

também não é universal. Sociedades e culturas diferentes demandam projetos gráfico 

diferentes em suas publicações. (LEEUWEN; KRESS, 2006) 
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 Para representar melhor um conteúdo e dispô-lo na página, o editor de arte em 

conjunto com o designer deve entrar em consenso sobre o conceito e o objetivo da 

publicação. Samara (2007) cita três fatores relevantes que devem ser considerados para o 

sucesso de um layout.  

 O primeiro fator, que deve ser considerado, é o conteúdo da publicação ou 

conceito intrínseco, ou seja, a publicação deve ser diagramada de acordo com o seu 

caráter. O segundo fator seria o público-alvo da publicação e considerar as características 

culturais e hábitos de leitura do leitor ao qual o material é direcionado. O terceiro seria 

produzir a identidade e o posicionamento da publicação (SAMARA, 2007). 

 Se o designer seguir somente o primeiro fator fundamental para a execução de um 

projeto gráfico, o resultado pode ser um material com layout e visual interessante, mas 

pode ficar distante do conceito original da publicação, ou não ser bem sucedido ao 

transmitir as informações com clareza. Publicações com conteúdos diferentes, 

direcionadas a leitores distintos, não apresentam as mesmas características para dispor os 

elementos gráficos. É de responsabilidade da produção gráfica da publicação, torná-la 

atraente, adequando os estilos de tipografia e cores que combinam e se encaixam no 

conteúdo e sua mensagem. (SAMARA, 2007). 

 O segundo fator, que se trata de considerar as características e demandas do 

público-alvo, é responsável por definir o público demográfico, como idade, sexo,  e classe 

social,  o que definirá a forma de transmitir as informações. Como essa determinada 

população irá compreender a mensagem? Que elementos ou organização esta publicação 

precisa para que o público alvo compreenda a mensagem com clareza? Que informações o 

leitor espera deste material? As respostas dessas perguntas esclarecem que tipos de 

imagens, cores ou tipos possuem um maior impacto em determinado leitor, assim, 

também como tamanho e material usado para impressão que melhor se adapta ao estilo de 

vida do determinado público demográfico (SAMARA, 2007). 

Nas imagens, 1 e 2, é possível comparar a apresentação dos dois catálogos que são 

destinados para públicos-alvos diferentes. O uso predominante do preto na imagem 1, e o 

posicionamento informal da modelo, na página,  é comum em campanhas de marcas 

famosas e conceituadas no mundo da moda (SAMARA, 2007). 
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Figura 1 – Catálogo da Marca Takashimaya Fonte: Publication Design Workbook, SAMARA, Timothy, 

2007 
 

Já no catálogo da  marca J. Crew, imagem 2, o posicionamento da modelo, o uso 

das cores quentes e a cena retratada transparecem o apelo ao público de classe média 

(SAMARA, 2007). 

 

 
Figura 2 – Catálogo J. Crew Fonte: Publication Design Workbook, SAMARA, Timothy, 2007 

 

 Essas duas imagens demonstram a disposição do texto e do material imagético de 

dois materiais que possuem a mesma função: exibir um produto. As diferenças do 

público-alvo são notáveis pela disposição dos elementos.        

O terceiro fator envolveria o Branding ou gestão de identidade, em que a 

publicação escolhe a linha editorial da revista para se posicionar perante o mercado. 

Relevando os primeiros fatores, uma publicação deve construir sua identidade para se 

diferenciar dos demais produtos e construir sua leva de leitores fiéis. A gestão de 

identidade inclui a logomarca, as cores predominantes, o conteúdo abordado e o público-

alvo. Esse conceito é necessário especialmente para que o leitor reconheça a publicação 

sem precisar ler o conteúdo, ou ter a chance de visualizar a capa, mas, sim, apenas 

folhando as páginas (SAMARA, 2007). 
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Publicações, ou certamente todas as formas de comunicação visual podem ser 
‘descascadas’ para que os três conceitos possam ser distinguidos...uma 
publicação pode enfatizar qualquer um desses sobre o outro, causando efeito 
variante na percepção da audiência. Se a primeira função é enfatizada, a 
audiência acha o material confiável, quase transparente. Se a função secundária 
for enfatizada, a audiência pode se sentir parte da comunidade. Se a terceira 
função é enfatizada, é mais provável que a audiência considere o material uma 
jogada ou ligação a alguma determinada ação”(SAMARA, 2007, pg. 14) 
 

 Como se pode observar na figura 3, os três conceitos foram aplicados  na palavra 

fashion. Isso é um exemplo de como publicações concorrentes do mesmo gênero podem 

munir-se desses conceitos funcionais para distinguirem-se no mercado e construírem sua 

identidade (SAMARA, 2007). A utilização de elementos e tipos para distingui-las, será de 

acordo com o público-alvo e efeito que o material impresso pretende transmitir. 

 

 
Figura 3: Catálogo da Marca Takashimaya Fonte: Publication Design Workbook, SAMARA, Timothy, 

2007 
 

5.1 ELEMENTOS DO DESIGN 

  

 Antes de analisar o projeto gráfico de uma publicação, é necessário apresentar os 

principais elementos do design gráfico. Todos esses são reconhecidos nas mídias 

impressas para tornar a comunicação mais eficaz. 

  

5.2 TIPOGRAFIA 

 

 A tipografia é o maior e mais crucial elemento gráfico, pois é a parte do design 

usada para transmitir uma mensagem na forma de linguagem visual (BAINES; 

HASLAM, 2002 APUD RHOAD,2007) 

 Como elemento essencial em um projeto gráfico, a tipografia é mais do que 

simplesmente estilos de tipos combinados para formar palavras. Ela é tão importante para 

a estética do layout, em si, quanto os outros elementos. Logos, ou manchetes que se 
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mantêm consistentes com um tipo, tornam-se naturalmente reconhecidas pelo público 

leitor. 

 A tipografia da civilização ocidental consiste em um alfabeto e números. Cada 

uma dessas formas possui um papel e um significado semântico para formar palavras, e 

assim comunicar, que pode ser por meio de uma publicação impressa ou digital. 

Tipografia é uma arte que releva a importância de cada detalhe e cada espaçamento, para 

que o texto possa ser legível e agradável de ler (MEGGS, 1992). 

Basicamente, há duas variações de tipo: com e sem serifa. Serifas são os pequenos 

traços ou alongamentos na haste de cada letra. Em publicações impressas, as fontes com 

serifa são usadas para corpos extensos de texto, pois os traços tendem a guiar o olho 

através do texto e também o torna mais uniforme e continuo. Em títulos ou outros 

elementos que têm como objetivo chamar a atenção do leitor, as fontes sem serifa são 

usadas (RHOADS, 2007). O uso dos tipos é determinante para que o texto se torne legível 

a agradável. 

Entre as funções que as unidades de tipografia exercem em um projeto, estão os 

títulos ou manchetes, as legendas de fotos e o texto corrido. Cada uma tem sua função 

primordial e são importantes para o sucesso do projeto gráfico. O título, ou manchete, por 

exemplo, é a primeira informação que chega ao olhos do leitor e o caminho de entrada 

para o resto da informação. Estudos indicam que a cada dez pessoas que lêem um título 

ou manchete, somente duas seguem para o texto corrido (MEGGS, 1992). O que indica 

que não apenas o texto que possui todas as informações precisa estar bem localizado e 

legível, onde há uso de tipos há necessidade do bom emprego destes. 

 

5.3 COR 

 

“A cor constitui um fator importantíssimo na comunicação visual devido às 

associações que é possível fazer através das mesmas, criando novos valores, novos 

significados” ( KAWASAKI, 2007, pg. 38). 

 É inegável o efeito que a cor tem em um projeto gráfico. O avanço da tecnologia e 

a possibilidade de imprimir em cor e em grandes tiragens revolucionou o design gráfico, 

que passou a ter um maior impacto em transmitir suas mensagens ao público. Porém, o 

efeito que a cor transmite a cada pessoa depende muito das experiências empíricas, da 

cultura ou da percepção de cada uma delas, o que deixa o trabalho de escolher as cores 

para usar em um projeto mais difícil (KARG;SUTHERLAND, 2003). 
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Estudar o efeito das cores e quais devem ser usadas em um projeto gráfico é quase 

tão complexo quanto estudar psicologia ou comunicação em si. O que motiva alguém a 

escolher uma cor predileta? A maioria das vezes, porque é agradável de se olhar ou gera 

um impacto positivo. Quando se fala em cor, tudo é uma questão de percepção. Portanto, 

o público-alvo e o caráter da mensagem, que se quer passar, ditam a escolha das cores em 

um projeto (KARG;SUTHERLAND, 2003). 

 

5.4 ESPAÇO 

  

 O espaço branco não é nada em termos de significado, mas, para o design gráfico, 

é um elemento fundamental para uma boa organização e clareza do projeto. Esse elemento 

é a parte do papel onde o designer gráfico escolheu não colocar nada, ou seja, o espaço 

negativo, em que não haverá nada impresso. 

Presença de espaço branco, em um layout, é símbolo de classe, inteligência e 

fineza do estilo do design. Superlotação de elementos e a falta de espaço branco mostram 

vulgaridade, desorganização e mau gosto. Espaço branco não é nada sem seu valor 

semiótico, e o uso dele demonstra que a necessidade de fazer um layout com classe e 

inteligência é mais importante do que economizar dinheiro e papel. Economicamente 

falando, o uso do espaço branco é mais caro, pois, para diagramar todas as imagens e 

texto e ainda utilizar o espaço branco, é preciso imprimir em mais papel (BIERUT, 1994). 

 Um exemplo decorrente do uso do espaço branco pode ser visto nos perfumes 

mais refinados, que apresentam as embalagens mais simples. Geralmente, elas são 

compostas por uma caixa branca com apenas a logomarca do produto. Isso, na visão dos 

grandes designers, é o bastante para demonstrar a classe e a fineza do produto que está 

dentro, que, por si só, já atrai a atenção do consumidor (BIERUT, 1994). 

 Hoje, devido às inúmeras publicações disponibilizadas em bancas e lojas, os 

projetos gráficos precisam competir entre si para cativar a atenção do leitor. Por isso, a 

maioria dos veículos opta por colocar várias pequenas chamadas nas capas de suas 

publicações, para que, assim, sem nem precisar folhar a revista, o leitor já possa escolher 

qual assunto ele lerá se optar por comprar determinada revista. 

Nos impressos ocidentais e principalmente nas publicações direcionadas às classes 

média e baixa, há pouco uso de espaço branco, e esses são caracterizados pela 

superlotação de elementos. Isso, demonstra que o público-alvo dessas publicações não faz 
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idéia do que o uso deste elemento significa, ou até mesmo da sua importância para um 

design mais refinado (BIERUT, 1994). 

 

5.5 PROXIMIDADE E ALINHAMENTO 

   

 Esses dois elementos são fundamentais para a compreensão do conteúdo, pois eles 

são responsáveis por unir e ou espaçar os elementos no layout. O alinhamento condiz com 

a conexão visual que cada elemento da página possui com os demais, para possibilitar que 

o leitor consiga interligá-los e, assim, interpretar corretamente o conteúdo. “Segundo o 

princípio do alinhamento, nada deve ser arbitrariamente colocado em uma página. Cada 

item deve ter uma conexão visual com algo na página” (WILLIAMS, 2005, pg. 31). O 

alinhamento condiz com a linha que conecta os elementos de uma página. Todos devem 

ser alinhados com fim de estabelecer uma unidade visual. 

 A proximidade é a distância de todos os itens que pertencem juntos a uma página. 

Estes devem ser posicionados corretamente para não serem confundidos com outros 

elementos que não pertencem juntos. 

 A proximidade e o alinhamento de elementos em uma página condizem com a 

maneira que o designer disponibiliza esse conteúdo para que o leitor, com clareza, consiga 

selecionar, por exemplo, qual imagem pertence a qual matéria, e, se ao virar a página, 

aqueles elementos ainda fazem parte do conteúdo anterior, ou se pertencem a um novo 

material.  
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6 REVISTA VOGUE  

 
Vogue reflete as mudanças na sociedade e na moda, englobando cultura 
popular, arte, política, esporte, design. Somos todos influenciados pelo que 
vemos e pela época que vivenciamos. É vibrante, é sério - e é divertido. (...) 
Para mim  coordenar uma edição de Vogue é como coordenar e receber os 
convidados para um grande jantar. Eu sempre tento convidar algumas pessoas 
influentes que não necessariamente se conheçam e que venham de mundos 
diferentes. Você precisa de um extraordinário fotógrafo, como Irving Penn, 
Annie Leibovitz ou Mario Testino, um grande escritor da qualidade de Julia 
Reed, Joan J. Buck ou John Powers, que podem discutir de política a cinema. 
Acrescente uma bela e inteligente mulher como Nicole Kidman ou Uma 
Thurman e um fabuloso especialista em gastronomia como Jeffrey Steingarten. 
Quando você introduz todos eles, neste mix, a conversa se transforma em algo 
apaixonante, interessante, divertido, provocativo, inesperado. A vida é tudo isto 
e Vogue deve ser assim também (WINTOUR apud ANGELOTTI e OLIVA 
apud ELMAN, 2008, p.26) 

 
 
 O que se encontrava no mercado de revistas femininas, antes mesmo da primeira 

edição de Vogue ser lançada nas bancas dos Estados Unidos, eram gazetas que falavam da 

alta sociedade, direcionadas ao público unissex. O mercado das revistas cresceu no século 

XIX e no começo do século XX (ELMAN, 2008). “A imprensa feminina estava no centro 

dos debates, pois seu conteúdo abrangia pela primeira vez um espaço privado e 

direcionava-se a um público até então parcialmente inculto” (ELMAN, 2008, pg. 25). 
 Fundada em Nova York, em 17 de dezembro de 1892, a revista Vogue America 

seria a nova publicação sobre moda e alta sociedade para a elite. O fundador Arthur B. 

Turnure queria publicar um jornal com os retratos das celebridades e personalidades 

americanas. A indústria da moda nos Estados Unidos – jornalismo de moda, confecções 

prontas para vestir e propaganda – juntaram-se em uma só revista que seria a 

correspondente de moda e estilo internacional para as norte- americanas (HILL, 2005). 

No início, o conteúdo era direcionado para ambos os sexos e, como o próprio 

Turnure declarou, a revista mostrava o lado “festivo da vida”. Em 1983, um anúncio na 

revista Cosmopolitan, descrevia a revista Vogue como a salvação da classe média, quando 

o assunto era moda: 
 

Vogue é o novo caderno semanal de moda, devotado para o lado social da vida. 
É diferente de qualquer outro jornal que existe. As ilustrações são retratos da 
sociedade nova-iorquina, e cada detalhe é rigorosamente preciso para mostrar o 
que prevalece no modo de homens e mulheres se vestirem” (HILL, 2005, p. 8). 

 

A alta sociedade era a principal inspiração da revista que buscava ser um guia 

cultural para a elite norte-americana, com críticas de filmes, dicas de como se comportar 

em eventos sociais, teatro, música, exibições artísticas e literatura. Como o próprio diretor 
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da revista fazia parte da elite americana, isso lhe garantia o privilégio de entrar e 

fotografar as melhores festas, casas e coquetéis para os artigos da revista. A coluna social 

chamada Society Snapshots – Fotografias da Sociedade – era como uma coluna social, 

estampada de fotos dos amigos e conhecidos de Turnure.  

 Os artigos sobre moda e alta costura não seguiam a linha do jornalismo de moda 

de hoje, reportando tendências e mostrando as novas modas. Na época, a revista Vogue 

mostrava dicas de como se vestir e se portar em eventos da alta sociedade. As colunas 

sobre moda da época eram chamadas de Of Interest to Her – Do Interesse Dela – e As 

Seen by Him – Como Foi Visto Por Ele –  em que tecidos, acessórios e demais detalhes 

sobre as produções eram comentados (HILL, 2005). 

Depois de alguns anos, a revista começou a focar-se exclusivamente para a moda. 

As ilustrações mostravam mais tendência e começaram a ser especialmente detalhadas, 

com legendas que descreviam as roupas com objetividade. Em 1898, um anúncio da 

Vogue na revista Life afirmava: 

 
Mulheres que vão a eventos sociais com frequência sabem como se vestirem 
apropriadamente. Elas sabem exatamente o que vestir em todas as ocasiões. 
Esse conhecimento não é comum para quem não frequenta eventos sociais, 
mora longe das cidades grandes ou não tem acesso as melhores lojas ou 
costureiros... Vogue responde as perguntas e descreve o melhor da moda com 
dicas usáveis” ( HILL, 2005, p.8) 
 

Assim, a linha editorial de moda foi crescendo e colunas como Seen in the Shops 

– Visto nas Lojas – davam dicas de moda pronta para vestir disponíveis em lojas. As 

matérias feitas para o espaço As Seen By Him foram diminuindo e transferidas para as 

últimas páginas. Às vezes, eram reduzidas para uma simples coluna e isso marcou uma 

grande mudança, já que, antes, a seção ocupava duas ou três páginas. 

Outra mudança, na linha editorial, veio em 1899 quando Rosa Payne, uma 

fabricante de tecidos estampados sugeriu para os diretores da revista, que eles fizessem 

um segmento sobre estampas. A idéia foi aprovada e, toda a semana, a revista Vogue 

apresentava uma nova estampa de tecido. Os leitores também poderiam mandar $ 0,50, 

junto ao cupom recortado da revista para receber tecido para a confecção de roupas. No 

início, Payne conseguia cortar o tecido à mão, mas a demanda para as estampas que 

vinham de leitores da Vogue aumentou, e o departamento comercial da revista teve que 

suprir essa necessidade. 
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A idéia de vender tecidos estampados, pela revista, fugia completamente da 

missão editorial da revista Vogue. O fato de que alguns leitores não podiam comprar 

tecidos feitos à mão era inadmissível para a elite americana, o público-alvo da revista.  

No começo do século XX, a revista começou a adquirir um caráter mais feminino 

ao invés de uma gazeta social. Em 1909, o advogado e publicitário, experiente em 

jornalismo de revista, Condé Montrose Nast comprou a revista Vogue e em sua fase 

inicial da direção, ele não negava sua francofilia e deixava isso evidente nos conteúdos 

que seriam abordados na publicação (DAVIS, 2006). 

Na época, a linha editorial da revista seguia as tendências de moda francesa e 

abordava a alta-costura do país europeu, sendo, assim, a bíblia para os americanos se 

informarem sobre as novidades do mundo da moda na França. O mais importante é que os 

leitores americanos da Vogue dependiam da revista para encontrar dicas de como adaptar 

as tendências francesas ao dia-a-dia americano, sem parecer com tal (DAVIS, 2006). 

Depois da entrada de Nast, a trajetória da revista estava fadada a mudar, porém a 

elite norte-americana ainda era o público fiel da publicação. No desenvolvimento da 

revista, o publicitário apresentou uma influência significativa nas artes, no design, na 

fotografia, na ilustração, e na inovação estética dos seus editoriais. Nast foi quem 

conduziu a revista ao sucesso, para que ela se tornasse uma publicação ícone na cultura e 

no jornalismo de moda que é até hoje (ELMAN, 2008, pg. 26). 

 Com Nast como editor e diretor, a revista semanal, passou a ser publicada 

quinzenalmente, e o preço de cada edição subiu de $0,10 para $0,15, assim, aumentando 

também o custo da assinatura. Esse aumento no custo serviria para cobrir as novas 

despesas da publicação. A revista, então, passou a contar com mais cor na capa, mais 

páginas foram reservadas para a publicidade, e mais artigos sobre moda e sociedade. Em 

conteúdo, a revista começou a ser mais uma publicação dirigida ao público feminino, do 

que uma gazeta social, o que era a idéia inicial de Turnure (ANGELETTI, OLIVA, 2006). 

 Em 1920 com o sucesso de Conde Nast, na Vogue America, a demanda por uma 

revista similar na França cresceu. Em 15 de junho do mesmo ano, a Vogue Paris surgiria, 

nas bancas da cidade francesa, exclamando: ‘On Parles Français` – Em Língua Francesa –   

A revista seria, desde então, o guia parisiense de moda americana, contando com o bom 

gosto dos produtos refinados da França (DAVIS, 2006). 

 A revista, em sua primeira edição na França, prometia ser “ a mais perfeita, mais 

moderna, e mais elegante publicação que o leitor francês terá a alegria de folhear, ler e 

contemplar” (DAVIS, 2006, pg. 203). Com o lançamento da revista na França, Vogue não  



 31 

se tornou somente a primeira publicação exportada, mas a primeira com edições distintas 

nos dois países, em idiomas diferentes, além de serem produzidas localmente. O que 

seduzia os leitores dos dois países era que a revista fazia uma mistura de culturas. A 

maneira como a moda  era retratada, nas duas revistas transparecia, influências dos dois 

países. Mesmo que as revistas fossem publicações diferentes, muitas vezes, o conteúdo de 

algumas editorias, assim como as ilustrações, fotografias e os artigos eram os mesmos. 

Para os leitores franceses, a revista prometia uma versão adaptada e não traduzida da 

versão norte-americana. Enquanto isso, a edição nacional francesa, apesar de publicar 

informações sobre o estilo americano de arte e moda, nunca ignorou os ideais da cultura 

européia (DAVIS, 2006). 

Os leitores americanos também vibraram com a instalação da redação francesa, 

que possibilitou a constante troca de informações e envio das tendências francesas para a 

Vogue America. Os gostos e valores americanos e franceses eram compartilhados nas 

duas edições nacionais da revista. Noticiando as tendências na arte, na moda e na alta 

sociedade, não atualizava somente as mulheres dos dois países sobre o que acontecia do 

outro lado do Oceano Atlântico, mas, sim reportava a existência de uma única cultura de 

moda internacional. Nem a agenda cultural, que reportava os acontecimentos nas artes de 

cada país, se restringia aos eventos locais. Matérias e artigos sobre as artes nos Estados 

Unidos estampavam as páginas da edição francesa, e vice e versa (DAVIS, 2006). 

Mas foi durante os anos 70 que a revista decidiu rever os seus valores e o foco de 

seu conteúdo. A época foi o marco da independência feminina, quando a mulher passou a 

sair de casa para trabalhar e conquistar o seu lugar no mercado de trabalho. Então, a partir 

dessas circunstâncias, a revista que servia como um guia para o público feminino, 

precisou mudar também. Vogue se tornou mais jornalística, passou a incluir mais artigos 

sobre saúde e artes para a ‘mulher inteligente’ ( ANGELETTI; OLIVA, 2006). 

 A revista Vogue, hoje, está presente em 23 países. Dez destes, possuem 

publicação própria, incluindo os Estados Unidos e a França. Nos outros treze, como Índia 

e  Brasil, a publicação é licenciada e segue normas da editora Conde Nast International 

quanto ao projeto gráfico, à nomenclatura das seções e ao número de páginas (ELMAN, 

2008). 

 Apesar da expansão da Vogue pelo mundo, e o sucesso e o reconhecimento das 

edições nacionais, como a italiana e a francesa, é a editora Anna Wintour, da  norte- 

americana, a referência mundial na indústria da moda e nas publicações. Ela, que já foi 

escolhida como editora do ano em 2004, expandiu a marca para lançar a Teen Vogue, 
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uma versão para adolescentes e jovens, a Men’s Vogue, uma versão para o público 

masculino e a Vogue Living, sobre decoração. Além disso, foi a própria Wintour que 

serviu de inspiração para a personagem principal da ficção longa-metragem Diabo Veste 

Prada (ELMAN, 2008).  

A era Anna Wintour, que iniciou em 1988 e se prolonga até hoje, revolucionou o 

editorial da revista. Pela primeira vez, após a editora tomar posse, se viu uma modelo 

usando jeans em uma capa de Vogue. Ela aprecia a valorização das imagens acessíveis à 

mulher comum. À frente da revista de moda mais poderosa do mundo que, em suas 

palavras, é uma testemunha que reporta a moda e também, uma protagonista da indústria 

(ANGELETTI; OLIVA, 2006). 

 
Refletimos o que nós vemos, mas também ajudamos a criar o que vemos. 
Cobrir as coleções e a direção da moda é terrivelmente importante, mas o que 
fazemos fora é crucial: apoiamos jovens talentos através do CFDA/ Vogue 
Fashion Fund, nosso trabalho no Costume Institute of the Metropolitan 
Museum of Art, ouvindo os varejistas, aconselhando os designers e negócios e 
incentivando inter-relações em cada nível da indústria. Nos somos uma força 
real na moda. Para mim, esta parte vital da vida da revista é quase tão 
importante quanto o que colocamos nas páginas, porque apóia a moda do jeito 
que ninguém mais apóia (WINTOUR apud ANGELETTI; OLIVA, 2006, p. 
251) 
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7 METODOLOGIA 

 

Os objetos escolhidos para compor este estudo são seis edições da revista Vogue 

de dois países diferentes. As edições de setembro de 2008 e março de 2009 das revistas 

Vogue America e França. Como a revista Vogue segue o calendário da Moda, as edições 

mais importantes das revistas são lançadas nos meses de março e setembro, quando 

começam as estações e os lançamentos das novas coleções, nos dois hemisférios, seja 

onde for.  

O que leva à escolha destes dois países é a tradição da indústria da moda em 

ambos. A Vogue nasceu nos Estados Unidos, e o segundo país, para o qual ela foi 

exportada, foi a França. No começo, a Vogue era uma revista que reportava as tendências 

na moda e na cultura, em ambos os países, a conexão dos dois com a revista Vogue é a 

mais forte de todos os países em que a revista está presente. Além disso, após observar 

várias edições nacionais da revista, foi notada uma diferença, entre as duas, que refletia o 

conceito e o caráter de cada uma. Assim, a Vogue America, que é referência no mundo 

inteiro, com a maior tiragem de todas as edições e a revista francesa, que é  um ícone no 

mundo da moda foram escolhidas para este estudo. 

Tradicionalmente, para a revista Vogue, o mês de setembro é o mais importante do 

ano. As capas das próprias revistas do mês já anunciam que são edições especiais. Na 

edição francesa, a única chamada na capa, diz: ‘Special Mode’ ou traduzindo, modo, ou 

edição, especial . Na Vogue America, a chamada de ‘798 pages of Brilliant Fall Fashion’,  

ou 798 páginas de moda brilhante de outono, retrata a grandiosidade e a importância da 

edição. 

Na Vogue America, a edição de setembro ou março pode conter 700 páginas, ou 

mais, e a maioria dessas é composta por anúncios publicitários. No documentário, The 

September Issue – A Edição de Setembro – é retratada a importância dessa ‘bíblia’ para 

indústria da moda e seus consumidores. O jornalista Philip Sharwell, em uma reportagem 

para o site do jornal britânico The Telegraph, de circulação diária e um dos mais vendidos 

no Reino Unido, diz:  
 

O longa metragem que contém cenas atrás das câmeras, segue Srta. Wintour e 
sua equipe por oito meses em 2007 enquanto eles montam edição de Setembro 
de Vogue – tradicionalmente, a mais importante do ano, em que a revista está 
carregada com anúncios direcionados aos consumidores do outono. 
(SHERWELL, 2009, p.1) 
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 Considerando a sua importância, a última edição de setembro, disponível no 

mercado, foi escolhida como objeto de estudo. Já a revista de março tem uma distância de 

seis meses de qualquer publicação do mês de setembro. Assim, essa distância de meio ano 

seria o suficiente para notar qualquer mudança no conteúdo da revista, e também é o 

meio-termo entre a edição de setembro de um ano para o outro. Para que houvesse um 

parâmetro de análise mais apurado, foi decidido analisar duas publicações, de cada edição 

nacional, para que as características notadas na revista, pudessem ser confirmadas, ou não, 

com embasamento em mais de uma edição.   

 Com poucos recursos bibliográficos disponíveis sobre o projeto gráfico da revista 

Vogue, e por ser um estudo com poucos precedentes, é preciso procurar uma metodologia 

de análise que supra essa carência de bibliografia, afim de se ter mais liberdade para 

seguir orientações empíricas. Sendo assim, a análise de conteúdo foi escolhida como 

método de pesquisa para o estudo. De acordo com Duarte; Barros (2005), depende do 

pesquisador se a análise irá valorizar o aspecto qualitativo ou quantitativo. Para este 

estudo, que tem como objetivo denotar as diferenças entre os projetos gráficos  e 

conceituar as características das revistas, uma análise qualitativa deve ser realizada. Como 

cita Capelle; Melo; Gonçalves (2005), os enfoques qualitativos buscam observações de 

qualidade, ausência ou presença de certas características ou conjunto destas na mensagem 

analisada, para se alcançar interpretações mais profundas. 
 

Minayo (2000) acredita que a grande importância da análise de conteúdo 
consiste, justamente, em sua tentativa de impor um corte entre as intuições e as 
hipóteses que encaminham para interpretações mais definitivas, sem, contudo, 
se afastar das exigências atribuídas a um trabalho científico (CAPELLE; 
MELO; GONÇALVES, 2003, p. 4) 

 

A análise de conteúdo, que se ocupa, principalmente, de analisar mensagens, tem 

um perfil que se encaixa nas necessidades que este estudo possui. Ela é uma técnica 

híbrida: 

 
Na visão de Krippendorf (1990), a análise de conteúdo possui atualmente três 
características fundamentais: (a) orientação fundamentalmente empírica, 
exploratória, vinculada a fenômenos reais e de finalidade preditiva; (b) 
transcendência das noções normais de conteúdo, envolvendo as idéias de 
mensagem, canal, comunicação e sistema; (c) metodologia própria, que permite 
ao investigador programar, comunicar e avaliar criticamente um projeto de 
pesquisa com independência dos resultados (DUARTE; BARROS, 2005, p. 
286). 
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 Esse método, como todos os outros, possui regras e etapas, mas sua principal 

característica é a flexibilidade dada ao pesquisador para criar ou utilizar essas etapas, 

como ele julgar necessário para o seu estudo (DUARTE; BARROS, 2005).  

Duarte;Barros (2005) também discorrem sobre a análise de conteúdo, que tem   

como tendência apropriar-se de outros métodos para fazer uma parceria. Neste estudo, é 

possível munir-se do método comparativo, que possui uma estrutura coerente para se 

encaixar no sistema de avaliação das revistas.  
 

O método comparativo que tem sido usado principalmente nos estudos de 
jornalismo gráfico para avaliações na área da morfologia e do conteúdo. 
Envolve a comparação de determinados aspectos em diversos jornais ou 
revistas, através de quantificação dos elementos que se pretende comparar. Para 
isso usam-se escalas de referência, que permitem enquadrar homogeneamente 
os aspectos estudados.” (MELO, 1970, p. 103).  

 

Para escolher as seções que seriam analisadas, deve-se considerar alguns critérios. 

Como as edições nacionais da revista Vogue não possuem exatamente todas as mesmas 

seções, foram escolhidas as editorias que eram comum entre as duas. Assim, valendo-se 

do mesmo conteúdo, pode-se interpretar e encontrar as diferenças, com mais exatidão, da 

disposição gráfica que cada edição utilizou para comunicar-se com o seu público.  

Ao decidir quais itens seriam analisados e comparados entre as revistas, o item 

capa foi o primeiro a ser escolhido. Primeiro, não é preciso compará-las profundamente 

para enxergar as diferenças entre as capas das duas edições nacionais da revista. Elas são 

visivelmente notáveis e fáceis de serem apontadas, tornando isso mais um motivo para 

alimentar a análise que tem o objetivo de identificar como cada revista comunica o seu 

conteúdo ao seu público. 

 Como a capa da revista é a primeira impressão que o leitor tem da publicação, 

seria inevitável analisar as diferenças entre as duas. Afinal, a capa é o elemento mais 

importante em poder de persuasão que uma revista tem. É o que motiva a compra e 

determina a escolha de uma publicação em vez de outra. 

De acordo com Taylor (2006), somente a capa de uma revista já é uma mídia, ela 

tem a capacidade, por si só, de se ‘auto-vender’. A capa de uma revista é o meio mais 

poderoso de propaganda que a publicação possui. Quando estamos lendo uma revista, o 

que o mundo ao redor vê é a capa. A capa de uma revista diz muito além dela própria, 

mas também tem muito a dizer sobre quem a compra. 

Pinheiro (2007) cita McCracken (apud Herbelen, 2004, p. 104), ao falar que a capa 

é “uma espécie de lente representativa da edição”, além, também, de refletir a própria 
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postura da publicação, “posicionando o público, a quem se dirige, favoravelmente quanto 

ao seu conteúdo” ( PINHEIRO, 2007, pg. 63). 

Ao escolher o índice e a seção Carta ao Leitor, o fator comum foi considerado. O 

índice é algo indispensável em uma revista e está presente em todas as edições da Vogue. 

Isso facilita o acesso rápido à informação e precisa ser bem explicativo, para que o 

público-alvo possa entender com clareza onde o conteúdo está localizado dentro da 

publicação. 

A Carta ao Leitor também é uma seção comum, em que a grande maioria dos 

meios impressos reserva um espaço para o editor da publicação dirigir-se ao leitor sobre 

algum assunto. Esse espaço geralmente trata sobre a produção da revista, os motivos que 

levaram a equipe editorial a fazê-la daquela maneira, ou simplesmente a opinião editorial. 

Enfim, é o espaço de interação do editor da revista com o seu público-alvo. Sendo assim, 

essa seção é de extrema importância para a análise da publicação, pois cada revista, ao se 

comunicar com o seu leitor, dispõe o conteúdo de uma maneira diferente para que seja de 

fácil entendimento para o seu determinado público. Ou seja, a Carta ao Leitor precisa ter 

uma identidade para que o leitor possa reconhecer a seção ao passar por esta. 

Outro item que será analisado é o conteúdo interno da revista que é apresentado 

pela imagem da capa. Além de analisar a disposição gráfica da capa, é preciso saber à que 

remete a imagem principal, que será responsável por vender a revista. O conteúdo que é 

anunciado pela imagem de capa é o principal de uma revista, pois mostra o que a 

publicação valoriza o bastante para expor. Por isso, é importante analisar como as revistas 

Vogue America e Paris projetam o material de maior importância da revista. O conteúdo 

anunciado pelas chamadas não será analisado, mas somente o que é anunciado pela 

imagem de capa. O critério comum, também, justifica a escolha desse item.  

A última editoria, de beleza, é equivalente nas duas edições nacionais da revista 

Vogue. Nessa seção há amostra e dicas de cosméticos, dicas de beleza, maquiagem e 

produtos. Também foi notado um uso diferenciado na disposição dos elementos: há 

imagens recortadas, textos curtos, maior uso de fios e cores. é importante analisar como a 

revista dispõe esses elementos e notar as semelhanças e diferenças entre elas. 
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8 PROJETO GRÁFICO DA REVISTA VOGUE AMERICA 
 
 
8.1 CAPA 
 

Na capa da edição de setembro 2008, da Vogue norte-americana, a logomarca 

Vogue, em preto, é posicionada na parte superior da revista. Esse posicionamento da 

logomarca já é um padrão para todas as Vogues e considerado tradicional para maioria 

das revistas no mercado. Porém, por se tratar de uma edição especial, uma tarja vermelha 

diagonal cruza as letras V e O da logomarca da publicação. Nessa faixa, há uma chamada 

para uma matéria. Na imagem, a celebridade internacional, Keira Knightley, está de pé, 

com as mãos na cintura, usando uma blusa azul, com textura brilhosa e, ao fundo, um 

papel prata texturizado é contrastante com a figura da atriz.  

A logomarca da revista foi posicionada acima do cenário, mas a imagem da 

modelo foi posicionada sobre a palavra Vogue. O número 798, que condiz ao número de 

páginas da edição, e faz parte de uma chamadas, tem o corpo quase do mesmo tamanho 

que a logo da revista e está posicionado imediatamente abaixo das letras V e O da palavra 

Vogue. Há pouco uso de espaço branco, e as chamadas são sobrepostas acima da imagem 

da atriz. Somente o tronco, a cabeça e o braço esquerdo foram preservados, sem serem 

cobertos por nenhuma chamada. Há uma vasta mistura de cores e tons na capa dessa 

edição: o prata, o azul, o vermelho e o preto são as cores que mais se destacam. Na 

tipografia das chamadas, todas usam a mesma fonte sem serifa, e a maioria está em 

maiúsculo. 

O vermelho, uma cor quente, usada em algumas das chamadas, contrasta com as 

cores frias como o prata. O contraste causado por essa mistura é uma das maneiras  mais 

atrativas de fazer um layout de uma página (WILLIAMS, 2005). Além disso, Samara 

(2007) cita o poder que a cor vermelho tem em fisgar a atenção do leitor, por isso, é 

geralmente usada em títulos e manchetes. 

As fontes sem serifa são utilizadas para títulos ou chamadas, pois em blocos largos 

de texto, ela pode dificultar a leitura. Fontes sem serifa também representam um estilo 

tipográfico pós-moderno.  

O mais notável, na capa desta edição, é o seu uso de chamadas em fontes pesadas. 

A nova tendência internacional em revistas, principalmente, nas norte-americanas, é o uso 

de tipos pesados, na capa, para atrair a atenção do leitor. Os editores dessas revistas, hoje, 

dão muita importância à tipologia e à disposição de chamadas (COLLARO, 2000). 
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 A mistura de texturas da imagem de fundo, o uso de várias cores nas chamadas, 

diferentes corpos de texto, e todos eles em fonte de caixa alta, sem serifa tem como 

objetivo atrair a atenção do leitor. Como a capa é a primeira impressão que o leitor tem ao 

ver a publicação e tem a capacidade de se auto-vender, é comum na cultura americana, e 

nas demais revistas do mercado, esse apelo ao consumidor com estilo publicitário. “As 

revistas de hoje possuem na capa um apelo publicitário maior. A primeira página é, 

essencialmente, impactante e atraente, a fim de vender o produto impresso” (KELMA; 

VELLOSO, 2005, p. 87). 

Como menciona Fichou (1990),  esse apelo à publicidade é comum na cultura 

americana e cita um exemplo: Nas eleições americanas, os candidatos para ganharem, 

recorrem a técnicas publicitárias, como se estivessem vendendo o candidato como um 

produto. “Eles recorrem há muito tempo a técnicas repugnadas por outros países” 

(FICHOU, 1990, p. 101). 

Essa prática pode ser útil na hora de o leitor escolher entre revistas em uma banca, 

pois, assim, ele sabe os principais conteúdos da revista Vogue, só por ler as chamadas da 

capa. Apesar de ser prático para venda, em quesitos de estética, pode não ser o mais 

recomendável. A quantidade de elementos em uma mesma página, o que indica falta de 

espaço branco, o que é valorizado no design gráfico refinado, demonstra a preocupação 

com o aspecto comercial e funcional da revista ao invés do conceitual. Pois como cita 

Bierut (1990), os produtos reconhecidos no mercado como os mais refinados e 

importantes, não precisam de superlotação de elementos e informação em sua 

embalagem, o logo é suficiente. A eficácia, a preocupação com métodos eficazes e úteis, 

especialmente na hora de comercializar um produto, é característico da sociedade 

americana, e é demonstrada na capa da revista Vogue com esse uso abrupto de elementos 

em uma só pagina. 

 
A eficácia – é uma qualidade que é reconhecida universalmente nos americanos 
e que se liga estreitamente a seu pragmatismo. A ideologia pouco importa, e o 
que é estético vem depois do que funciona: enquanto os franceses, por exemplo, 
apreciam antes de tudo a forma, o cenário (FICHOU, 1990, p. 100). 
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Figura 4 – Capa da Revista Vogue America de setembro, 2008 

 

 Na edição de março de 2009, da Vogue America, a capa não possui um grande 

número de chamadas, e o layout é mais limpo. A logomarca Vogue continua na parte 

superior, em preto, e recebe mais destaque já que a modelo não está completamente 

sobreposta acima dela. No cenário da imagem, predominam os tons de marrom e amarelo. 

A predominância desses tons  é quebrada pelo vestido em tom de roxo da modelo de capa 

da edição, a primeira dama dos Estados Unidos, Michelle Obama. As chamadas também 

são mais discretas, em comparação à outra edição. São todas em branco e nenhuma tem 

corpo maior ou do mesmo tamanho que a logomarca da publicação. Novamente, vê-se o 

uso predominante da fonte sem serifa e maiúscula. De acordo com Samara (2007), o 

marrom remete a imagens de madeira ou terra e é conhecido por transmitir uma sensação 

de conforto, confiança e segurança. As associações com esses elementos da natureza 

podem passar um sentimento de atemporalidade e valor. 

A capa de março, apesar de não ter tanto valor apelativo e publicitário, também 

utiliza as chamadas como ferramenta de persuasão para o leitor. O que marca nas capas da 

edição americana é a utilização de táticas modernas para atrair o leitor. O uso de várias 

chamadas, que contêm informações sobre o conteúdo da edição, torna a capa destas 

revistas temporal. As personalidades que estampam a capa das revistas americanas são 

escolhidas pelo seu impacto na época em que a revista é produzida. De acordo com 

Ageletti; Oliva (2006), para uma celebridade ser estampada na capa da revista Vogue 

America,  ela deve estar em ‘alta’ no momento. 
 



 40 

 
Figura 5 – Capa da revista Vogue America de março 2009 

 
 As chamadas de capa também são indícios de momentaneidade. Na edição de 

setembro, a palavra Fall – outono –  diz qual estação a revista foi lançada. Já na edição de 

março, a chamada Michelle Obama, The First Lady the World’s Been Waiting For – 

Michelle Obama, a primeira dama que o mundo esteve à espera –  já comunica ao leitor, 

sem que ele precise olhar a data de publicação, o período em que a revista foi lançada.  

Isso reflete uma característica da cultura americana, que de acordo com Fichou (1990), é o 

desapego ao passado. O povo americano, ao contrário de povos como, por exemplo, o 

povo francês, não valoriza os conceitos do passado. A sociedade norte-americana tem um 

deslumbre com o futuro. O que é presente, para eles, hoje, não terá o mesmo valor 

amanhã. Isso pode ser devido à nova vinda de imigrantes e novas culturas, que estão 

sempre se combinando para formar uma nova ‘panela de pressão’, o que pode influenciar 

a sociedade americana a encontrar sua identidade no presente e no futuro, ao invés do 

passado. “Em vez de contemplar o passado, é preciso imaginar o futuro, para agir sobre 

ele. A prospectiva, a antecipação, a ficção científica, que são histórias do futuro, são bem 

americanas” (FICHOU,1990, pg. 43). 

De acordo com Samara (2000), a posição em que a modelo é colocada na 

imagem, sua iluminação, assim como as cores predominantes, podem influenciar na 

percepção que o público-alvo tem. Em ambas as capas, porém, especialmente na edição 

de março, em que Michelle Obama, aparece escorada em um sofá, mostra ao leitor uma 

imagem de uma mulher acessível, o que pode ter mais apelo e ser de mais fácil 

identificação com a classe média. 
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8.2 ÍNDICE 

  

 Os índices da edição de setembro e março estão divididos em três páginas, todas 

diagramadas em quatro colunas. Em todas as páginas, o título Vogue, junto ao mês da 

publicação, é posicionado ao lado esquerdo superior da página. Para a palavra Vogue, a 

logomarca da publicação é usada em vermelho, já para o mês, o mesmo tipo da logomarca 

é utilizado, porém, em itálico e em cor preto. Esse título também é posicionado da mesma 

forma na edição de março, 2009. 

 As imagens selecionadas para o índice são prévias dos conteúdos internos. Há uma 

chamada, em cima de todas as imagens, em tipo com serifa, em itálico, que alternam entre 

as cores preto ou branco, o que varia dependendo do fundo da imagem. O título de cada 

seção está em tipo pesado, vermelho, sem serifa em minúsculo. O texto explicando cada 

matéria está alinhado à esquerda, em cor preta, com tipo serifado. Os números indicando a 

página ficam à esquerda. 

 A diagramação do índice da edição de setembro contém três imagens principais, 

cada uma posicionada em uma página. Todas interferem no espaço de três  das quatro 

colunas. Na primeira página, a imagem está localizada no canto inferior esquerdo, e 

preenche quase a metade da coluna. Na página dois, a imagem possui dimensão muito 

próxima da anterior, porém está localizada no canto superior direito. Na terceira página, 

vê-se, pela primeira vez, uma imagem recortada de um sapato amarelo, e a as três colunas 

que contornam a imagem. O que se nota é a diagramação tradicional, simétrica, 

caracterizada pelo uso das quatro colunas. Este é um exemplo de um índice tradicional 

que dispõe a informação de maneira linear, destacando as principais matérias com 

imagens e chamadas sobrepostas acima dessas. 
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Figura 6 – Índice da Vogue America de                                       Figura 7 – Índice da Vogue America 
            setembro, 2008. Página 1                                                          setembro, 2008. Página 2 
 

 
Figura 9 – Índice da Vogue America de setembro, 2008. Página 3 

 

 Na edição de março, o layout da primeira página possui uma imagem que ocupa por 

inteiro as primeiras três colunas. As cores dessa imagem são neutras, nenhuma tem a 

função de atrair diretamente a atenção do leitor. Por isso, ao olhar para a página, as 

palavras em vermelho têm tendência a se destacar mais. A quarta coluna desta página é 

preenchida com texto. A diagramação da segunda página é muito similar à primeira, com 

a exceção de que a imagem principal é em tons sépia e não preenche inteiramente as três 

colunas, mas, aproximadamente, a metade. 
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 No layout da página um do índice de março, uma única imagem ocupa por inteiro as 

primeiras três colunas. As cores dessa imagem são neutras, nenhuma tem a função de 

atrair diretamente a atenção do leitor, então, as palavras em vermelho, têm tendência a se 

destacar mais. A quarta coluna dessa página é preenchida com texto. A diagramação da 

segunda página é muito similar à primeira, com a exceção de que a imagem principal é 

em tons sépia e não preenche inteiramente as três colunas, mas aproximadamente a 

metade. 

Na página três, a imagem de chamada está no mesmo lugar, como na página dois. 

Porém, essa imagem possui cores mais vivas. Na parte inferior da página, onde constam 

as informações de produção da capa da edição, um fio vermelho e espesso, corta as 

quatro colunas do índice. Ao lado do fio, uma reprodução da capa é posicionada na quarta 

coluna. O texto sobre a produção da capa, que fica abaixo do fio, é diagramado em duas 

colunas e possui um título que fica em destaque em vermelho. 
 

                                               
Figura 10 – Índice da revista Vogue America,                        Figura 11 – Índice da revista Vogue America, 
              Março, 2009. Página 1.                                                             Março, 2009. Página 2     
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Figura 12 – Índice da  Vogue America de março, 2009. Página 3 

 

 
8.3 CARTA AO LEITOR 

 

 A Carta ao Leitor, da revista Vogue America, ocupa três páginas. A primeira 

página, tem o título da seção ‘Letter from the Editor’ ou Carta do Editor, no canto 

superior esquerdo da página. Nota-se que não há intenção em chamar a atenção do leitor 

ao nome da seção, mas, sim, simplesmente, identificá-la, pois, de uma forma simples e 

limpa. O corpo da fonte não é exagerado, e não tem letras maiúsculas.  

  A primeira página da seção conta com duas imagens e um bloco de texto. A 

primeira imagem ocupa a metade da página, e é uma reprodução do mesmo ensaio da 

imagem de capa. Aqui, nota-se o primeiro uso de legendas, em que elas não são 

localizadas nas partes inferiores da imagem, mas, sim, em uma caixa de texto sobreposta 

acima da imagem. De acordo com Lupton; Phillips (2008), uma imagem sozinha sem 

palavras, fica aberta a interpretações, então, para dar sentido à imagem. Os autores, 

também, citam exemplos do uso de linhas e caixas para separar o texto da imagem de uma 

forma apropriada.   

 O título da carta está em letras maiúsculas e sem serifa, e há uma impressão de que 

ele foi colado na página, tanto que há uma linha de recorte ao redor e título que fica em 

um fundo branco. 
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Figura 13  – Carta ao Leitor da Vogue America de           Figura 14 – Carta ao Leitor da Vogue America de 
               setembro, 2008. Página 1                                                              setembro, 2008. Página 2 
 

Os pintores cubistas popularizaram a colagem no início do século XX. 
Combinando pedaços de papel impresso com seus próprios desenhos e 
superfícies pintadas, eles criaram uma técnica artística que influenciou 
profundamente o design e a artes plásticas. Como os cubistas, os designers 
modernos utilizam a colagem para justapor camadas de conteúdo, produzindo 
superfícies que oscilam entre planaridade e profundidade, positivo e negativo 
(LUPTON; PHILLIPS, 2008, p. 128). 

 

 Como vemos nas figuras 13 e 14, no início do bloco de texto, que ocupa uma 

coluna, um capitular em vermelho, em corpo exagerado, que em sua posição, não respeita 

os limites da imagem. 

 Na  página dois (figura 14), também vemos o trabalho da combinação de imagens 

que não respeitam os limites da outra. O texto é dividido em duas colunas, porém a maior 

imagem, é posicionada desde a borda da página e invade o espaço de texto da segunda 

coluna. O texto da segunda coluna, contorna a imagem maior, e uma menor, com a 

largura da segunda coluna, é colocada exatamente respeitando os limites daquela coluna, 

porém, com uma espécie de moldura, ela é sobreposta acima da imagem maior. 

 Novamente, vemos a capitular, posicionada informalmente. As caixas de legenda,  

na imagem maior, está metade para fora, e, na menor, está sobrepondo a imagem. No 

canto superior esquerdo, novamente, há o nome da seção, porém, nessa página, o fio 

divisório é mais fino. 

 Na terceira página, as duas colunas de texto ocupam a metade inferior da página. 

Em cima delas, a organização de três imagens não invade o espaço designado para o 

texto. Há uma imagem maior, e duas menores que parecem estar coladas na página, 
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assim, avançam os limites da imagem maior. Novamente, há uso de capitular, e o nome da 

seção continua localizado no canto superior esquerdo da imagem. No final da segunda 

coluna, a assinatura da editora aparece. 

 

 
Figura 14 – Carta ao Leitor da revista Vogue America de setembro, 2008. Página 3 

                                                      

 Analisando a Carta ao Leitor, da edição de março, podemos dizer que não há um 

layout padronizado para todas as páginas dessa seção. Essa edição, que foi diagramada em 

duas páginas, se vê o uso das duas colunas, em que na primeira página é ocupada por uma 

imagem, e na segunda, o texto divide seu espaço com outra imagem. Aqui, a capitular 

também possui um ar informal, com liberdade para atravessar os limites das imagens ou 

colunas, porém, ela está em preto.  

O título, que na edição de setembro fica posicionado quase no meio da página, 

aqui está na parte superior e em vermelho. Seu posicionamento nesta edição é mais 

tradicional. A segunda página, também possui duas imagens, em tamanhos diferentes, e 

novamente se vê a informalidade na hora de juntá-las na capa.  

 A Carta ao Leitor é a primeira seção em que notamos o uso assimétrico de 

justaposição de imagens e elementos no espaço da página. Como foi mencionado, há uma 

sensação de que as páginas estão sendo construídas manualmente, a partir do recorte e da 

colagem de imagens e texto em um plano. 
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Figura 15 – Carta ao Leitor da  Vogue                                           Figura 16  – Carta ao Leitor da Vogue              
         America de março, 2009. Página 1                                        America de março, 2009. Página 2 
 

 Como o conteúdo está sempre mudando, essa abordagem assimétrica permite que   

o editor de arte possa relacionar os elementos dependendo dos valores referentes, espaço e 

dimensão de cada imagem. Essa assimetria, proposta pelo projeto gráfico da revista, 

propõe um desafio maior para o leitor quando ele está folheando a publicação. O contraste 

entre cores e formatos retratados nas imagens mostra um forte contraste, que é usado para 

chamar a atenção do leitor (SAMARA, 2007). 

 

8.4 CONTEÚDO DE CAPA 

 

 Em setembro, a conteúdo de capa é um ensaio fotográfico com a atriz Keira 

Knightley. Não há reportagem, e todas as páginas, exceto duas, são completamente 

ocupadas pelas imagens.  

 Analisando as duas primeiras páginas, na imagem 17, em que a mesma imagem 

ocupa a ambas, a torna uma página dupla. Há uma grande variação de cores, nessa 

imagem, tons de laranja, amarelo e preto. A roupa da modelo combina com o fundo da 

imagem, onde há várias formas horizontais. Na segunda página, uma faixa branca é 

utilizada como margem para a inserção de um parágrafo pequeno de texto. Para a cor do 

título, novamente, vemos a cor vermelha para maior destaque.   
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Figura 17 –  Matéria de capa da Vogue America de setembro, 2008. Páginas 1 e 2 

 

 Durante o ensaio, não há interrupções com anúncios publicitários. Apesar de as 

primeiras duas páginas serem repletas de cor, há uma variação. Quando o cenário e o 

contexto em que a modelo se encontra se referem a épocas mais antigas, e isso é notável 

pelos trajes e ambientes, as fotografias são mantidas em preto e branco. Essa ausência de 

cor remete à sensação de fotografias antigas, quando ainda não era possível capturá-las 

em cores. Na página dupla, 11 e 12, em preto e branco, o título em vermelho se destaca. 

 

 
Figura 18 – Matéria de capa da revista Vogue America de setembro, 2008. Páginas 11 e 12 

 



 49 

O texto inserido no espaço branco, está alinhado à esquerda. A legenda que está 

localizada abaixo utiliza um tipo diferente. 

 Quando duas imagens diferentes são colocadas em sequência, elas são contrastantes, 

como mostra a imagem abaixo com as páginas 10 e 11. 

 

 
Figura 19 – Conteúdo de capa da revista Vogue America de setembro, 2008. Página 10 e 11 

 

 De acordo com Samara (2007) há contraste nessas duas imagens devido aos ângulos 

e enquadramentos diferentes. Em fotografias publicitárias, isso é feito para atrair a 

atenção do consumidor. Na figura 19 que mostra a página 10, a imagem é composta por 

linhas verticais, incluindo a linha feita pela posição em que a modelo se encontra. As 

cores se restringem a tons de amarelo e marrom, tendo como único elemento realmente 

chamativo, o sapato da modelo. 

 Já na imagem da página 11, vários ângulos e linhas cortam a imagem 

horizontalmente. Uma forma retangular de cor preta atravessa a imagem, e o chão, com 

suas cores quentes, contrasta com o azul do céu. Quanto ao conteúdo da imagem, nota-se 

que o posicionamento da modelo e sua roupa não combinam com o ambiente da foto. 

 Já o conteúdo da edição de março se resume em oito páginas e, cinco, são ocupadas 

completamente por imagens sem o uso de margens na página. Como se pode observar, 

nas páginas 1 e 2 na figura 20, uma fotografia foi disposta em duas páginas. As cores 

predominantes da imagem são amarelo e marrom. O título, as legendas e a introdução são 

em branco. Os tons em marrom, como citado por Samara (2007), remetem a 

atemporalismo e aconchego. Já, Farina; Perez; Bastos (2006), aborda o amarelo com uma 
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cor conectada à prosperidade, à riqueza e à divindade, por associação ao dourado. 

 

 
Figura 20 – Conteúdo de capa da Vogue America de março, 2009. Páginas 1 e 2  

 
 A terceira e a quarta páginas acomodam o texto que é diagramado em duas colunas. 

Em ambas, uma imagem ao meio das páginas força o texto a contorná-las. As legendas, 

não são em formato de caixa acima das imagens, e sim, abaixo delas. A capitular é usada 

somente no início do texto em cor preta. Não há nada que indique o nome da seção, a não 

ser na página um. 

 

 
Figura 21 –  Conteúdo de Capa da Vogue America de março, 2009. Páginas 3 e 4 
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 Esse conteúdo apresenta um formato característico de reportagem. A divisão do 

texto em duas colunas e as imagens de página inteira preservam o caráter original de 

diagramação de uma reportagem (AMBROSE; HARRIS, 2005). 

 Nessa diagramação tradicional de reportagens, não se vê o uso do espaço branco 

como elemento. A página toda é preenchida, e há uma simetria nessa diagramação, pois as 

colunas e as fotos são bem posicionadas e nenhum limite é ultrapassado (COLLARO, 

2000). Das outras quatro páginas desta reportagem, três são ocupadas completamente por 

fotos, e uma possui texto diagramado em duas colunas, contornando uma imagem no 

meio, exatamente como é feito nas páginas 3 e 4. 

 Durante a análise da seção conteúdo de capa, dois estilos de diagramação foram 

percebidos. Na edição de março, a posição do texto em duas colunas e as páginas 

devotadas somente a imagens remetem ao estilo original de reportagem (AMBROSE; 

HARRIS, 2005). Isso pode ser relacionado à cultura americana de baixo-contexto, em que 

a informação precisa ser diagramada de uma forma que o público possa identificar 

indutivamente que essa matéria é uma reportagem sobre a primeira dama, Michelle 

Obama. 

 Já o ensaio, da edição de setembro, possui conotações com anúncios publicitários, 

pela ausência de moldura, que tem consequências particulares sobre o imaginário do 

espectador. As fotografias não possuem uma delimitação, insinuando que há mais para se 

ver da imagem do que aquilo que está sendo mostrado. Esse corte leva o leitor a construir, 

imaginariamente, o que não se vê no campo visual da representação, mas o que o 

completa: o fora de campo (JOLY, 1996). 

  

8.5 EDITORIA DE BELEZA, SAÚDE E FITNESS 

 

 Na página um da seção de beleza da revista Vogue America de setembro, os 

elementos possuem contorno, remetendo a pedaços de papel cortado e colado. A imagem 

principal está posicionada ao fundo, e em cima, três colunas de texto estão sobrepondo 

essa imagem. O texto de introdução que é sobreposto acima da imagem possui um fundo 

branco com contorno quadrado, rústico. Até mesmo o título da seção que está no canto 

superior direito possui esse fundo branco ‘recortado’. A sensação remetida é de 

informalidade, pois não há um acabamento na diagramação. 

 Quanto ao conteúdo da imagem, o posicionamento da modelo e as cores vivas assim 

como o ambiente, são naturais e transmitem uma sensação de acessibilidade ao leitor. 
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Figura 22 – Editoria de beleza da Vogue America de setembro, 2008. Página 1 

 

 Todas as páginas da editoria de setembro possuem as características de uma 

colagem. Na página 3, no canto inferior esquerdo, a imagem das modelos, em tons 

dourados, é recortada sem acabamento, as pontas da imagem estão desiguais. O layout 

dessa página é poluído e remete à sensação de que os elementos foram apenas jogados na 

página, como uma colagem informal. Os limites dos elementos não são respeitados, e a 

informação pode ser comprometida por essa superlotação de itens em uma página só. 

 

 
Figura 23 – Editoria de beleza da Vogue America de setembro, 2008. Página 3 
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 A página 8 é a continuação de uma reportagem, e esta é apresentada com uma 

diagramação mais tradicional e linear. Contudo, ainda há uso de colagens e recortes, 

como se pode observar no olho do texto, que está sendo contornado pelas duas colunas, e 

o fundo vermelho, que traz mais destaque para o texto. Abaixo do título da seção no canto 

superior esquerdo, o título da matéria também aparece recortado com fundo vermelho. 

 

 
Figura 24: Editoria de beleza da Vogue America de setembro, 2008. Página 8 

 

 A editoria de beleza, da edição americana de março, é composta por 18 páginas, 

sendo que 12 são somente anúncios publicitários. Na primeira página, da edição de 

março, já podemos notar a tendência de dispor itens na página como se fossem recortados 

e colados à mão. Na página um, a imagem da modelo é contornada por uma margem, 

diferente do comum, considerando o layout das demais editorias da revista. O título da 

seção ‘Beauty Health and Fitness’ se destaca no canto superior como se tivesse escrito 

acima de uma camada branca.  

O texto da página, um parágrafo, na parte inferior da página, está em fonte preta 

sobre um quadrado branco. A capitular também parece estar colada, pois ela invade o 

limite da camada branca. Porém, não são todos os textos que possuem essa camada 

branca destinada ao texto. O título da matéria está em vermelho, em fonte light. A 

legenda da imagem, também, em fonte light, porém, em cor branca para se tornar legível, 

ao contrastar com o fundo vermelho. A fonte light, usada nessa página, equilibra a 

estrutura da página, já que os demais elementos são pesados. 
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Figura 25 –  Editoria de Beleza daVogue America de março, 2009. Página 1 

 

 A continuação da matéria, da página um,  na página seguinte e o texto é diagramado 

em três colunas. No canto superior direito da página, contornando as colunas, cinco 

imagens de tamanhos diferentes estão justapostas. Acima da composição de imagens, uma 

legenda em fonte preta, sobre uma camada branca também remete à impressão de uma 

colagem manual. 

 Na segunda matéria da seção de beleza de março, nota-se uma diagramação 

completamente assimétrica, em que as imagens são todas recortadas. Vemos a proposta 

do designer, que seria realmente, passar a impressão de que o layout foi feito 

manualmente. O bloco de texto é inserido em uma camada de fundo branco, posicionado 

no meio da imagem. A sensação é que depois que todos os objetos foram recortados e 

colados na página branca, a camada de texto foi inserida. Ao redor, cada objeto tem sua 

própria legenda, e várias são coladas em cima de uma camada branca e inseridas ao lado 

do objeto. A figura 26 ilustra esta descrição. 

Além da composição assimétrica e muito contraste entre os objetos, devido aos 

seus formatos e cores diferentes, os tons predominantes nesta composição, são os 

vermelhos e rosas. 
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Figura 26 – Editoria de Beleza da Vogue America de março de 2009. Página 4 

 

Podemos comparar a página três, da edição de março, a uma obra de arte 

encontrada no livro Fundamentos do Design, por Lupton; Phillips (2008). 

 

 
Figura 27 -  ‘La Lutte Continue’ de Jan Van Toorn, 1989  

 

 A obra da figura 27 mostra uma mistura de mídias. Em formato de cartaz, essa 

colagem foi feita pelo artista Jan Van Toorn, e publicada em, 1989, para comemorar o 

centenário da declaração dos direitos humanos. O artista utilizou pedaços de mídia 

impressa, como jornais e revistas, e os misturou com imagens feitas à mão (LUPTON; 

PHILLIPS, 2008). 



 56 

 
Van Toorn, provoca surpresa e tensão ao apresentar fragmentos de palavras e 
imagens, trabalhando primeiramente com técnicas de colagem manual e 
processos mecânicos. Ele habitualmente recorta ou cola as imagens num 
determinado ângulo , a fim de indicar informalidade e mudança (LUPTON; 
PHILLIPS, 2008, p. 130)  

  

 Esse recurso, utilizado  pelo holandês Van Toorn, expressa a proposta  do designer 

que é deixar os elementos transparecerem a falta de acabamento. Isso serve para dar a 

sensação de algo malfeito ou rústico, que expõe as etapas da criação. Esse recurso é muito 

utilizado pelos designers contemporâneos (LUPTON; PHILLIPS, 2008). 

 Depois de analisar as 5 seções, da duas edições da Vogue America, pôde-se 

observar características no projeto gráfico da revista que demonstram a influência da 

cultura americana. De acordo com uma reportagem, no site da CNN, pela jornalista Hilary 

Whiteman, a tiragem da edição da revista americana é de 1, 3 milhões. O alto número de 

cópias pode significar o almejo a um grande público e não só a elite, já que ela era o alvo 

da revista nos anos iniciais de sua produção. Isso demonstra uma característica forte do 

pensamento americano, em que é valorizado o sucesso material e econômico, por isso, a 

revista possui alta tiragem e apela à um público maior para poder vender mais e, assim, 

consagrar-se economicante (ZANELA, 1999). 

 Como menciona Collaro (2000), a tendência de tornar a aparência das revistas mais 

impactantes e objetivas, munindo-se de imagens contrastantes e tipos pesados e 

chamativos, surgiu, nos Estados Unidos, para agilizar o processo de compra de uma 

revista, o que indica que o olhar americano para a revista é torná-la um produto com fins 

lucrativos, mesmo que isso comprometa o visual limpo e conceitual. 

  Zanela (1999) também menciona que os americanos não são indecisos na hora de 

consumir e tomam decisões rapidamente. Eles, também, são atraídos pela indução, ou 

seja, pela idéia apresentada exatamente como ela é, sem uso de mensagens sutis. Pode-se 

notar que essa característica influencia a diagramação das reportagens, por serem mais 

tradicionais. Assim, com facilidade o público americano pode identificar que o material se 

trata de uma reportagem, pois está acostumado a vê-la assim. Esse método mais direto e 

objetivo, para diagramar uma reportagem, é visto no conteúdo de capa da edição de 

março, na reportagem sobre Michelle Obama. 

 Os elementos contemporâneos na diagramação, assim como o uso de cores quentes, 

nas capas, tendem a atrair os consumidores. Ao analisar o conteúdo das imagens, foi 

observado um apelo publicitário. Na edição de março, em que a personalidade de capa é a 

primeira dama, Michelle Obama, o uso dos tons amarelos e marrons, assim como a 
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posição em que ela se encontra transmitem esse ar de acessibilidade ao leitor.  

 Já o uso de tendências modernas  do design, como a colagem, também são indícios 

da orientação temporal seguida pela sociedade americana, que valoriza o presente e 

almeja o futuro (ZANELA, 1999). 
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9 PROJETO GRÁFICO VOGUE PARIS 

 

9.1 CAPA 

   

 A revista Vogue Paris, edição de setembro 2008, das três revistas analisadas, foi a 

única em que a logo Vogue se destaca completamente. Não há interrupção, a modelo de 

capa fica diretamente atrás da logomarca. A cor predominante da capa é roxo e dourado, e 

a modelo está com uma roupa roxa com capuz e pulseiras douradas que se destacam na 

imagem. O enquadramento da foto mostra a modelo do busto até a cabeça. A logomarca 

Vogue, para combinar com as pulseiras, é em dourado e as letras foram cobertas por um 

material brilhoso.  

 A única chamada da capa está centralizada na parte inferior e diz Spécial Mode -  

edição especial. A fonte é com serifa e em branco. O Spécial é em itálico, e o Mode está 

em letras maiúsculas.  

 

 
Figura 28: Capa da revista Vogue Paris de setembro, 2008 

 

 Já a capa da edição de março da revista Vogue Paris, é muito similar à anterior, 

porém, a logomarca Vogue tem a sua letra G coberta pela cabeça da modelo, e é em cor 

branca. O branco se destaca com o fundo cinza da imagem que não possui cores vivas ou 

quentes. A imagem é composta por uma modelo que está com roupas em que predominam 

as cores cinza, branco e preto. A única chamada que anuncia o conteúdo especial Coco 

Chanel, diz, ‘Spécial Coco Chanel: Une Allure Au Present’, em branco com fonte sem 
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serifa em letras maiúsculas. Somente a palavra Coco Chanel, em vermelho, uma cor 

quente, está em fonte serifada, sendo que a palavra Chanel, ainda, é em itálico. 

 

 
Figura 29 – Capa da revista Vogue Paris de março, 2009. 

 

 O aspecto dessas duas capas é limpo, não há uma grande variedade de elementos e 

há pouco uso de cores, assim como somente uma chamada. Há uma essência de 

atemporalismo em ambas as capas, que se deve, principalmente pela imagem escolhida, 

que não possui nenhuma personalidade famosa ou com relevância temporal, ou chamadas 

que tenham como identificar a época em que a revista foi publicada. As modelos também 

não vestem roupas que refletem os tempos modernos. Para essa publicação francesa 

conceitual, isso caracteriza a importância do passado para os franceses, de acordo com 

Hall;Hall (1990).  

 Os franceses são orientados e educados para sempre lembrarem do passado e 

contextualizarem o presente com os feitos das épocas antigas. Essa referência ao passado 

é espelhada nos layouts atemporais que assim como obras de arte clássicas, atravessam 

gerações, possibilitando que tanto os povos modernos, quanto antigos possam relacionar 

com essa arte. Como se pode comparar na figura 29, as capas da revista Vogue têm mais 

similaridades com as capas da década de 30 da revista Vogue America, quando as 

ilustrações eram pintadas à mão e pareciam obras de arte. As chamadas, naquela época, 

eram discretas, dava-se destaque para a logomarca Vogue e o enquadramento da modelo 

era muito próximo, assim como nas edições de setembro e março. 
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Figura 30 – Capa da revista Vogue America em 1930 pelo artista plástico Carl Erickson.  

(ANGELETTI; OLIVA, 2006, p. 54) 
 

 Essa simplicidade de elementos, na capa, reflete a forma francesa de apelar ao 

público com recursos visuais artísticos e layouts limpos. De acordo com Hall; Hall 

(1990), nos anúncios publicitários franceses, o nome da marca em exibição é suficiente 

para vender o produto, já que a maioria dos franceses conhece e é familiarizado com o 

que compra.  

 
O design dos anúncios franceses são visualmente atraentes e a atenção do 
consumidor é reforçada pela repetição. Isso é compatível com a orientação de 
vida francesa, e reflete a sensibilidade à estética, cor e design (HALL; 
HALL,1990, p. 127). 

   

 Quando se usa a reprodução de obras de arte ou fotografias conceituadas em um 

material impresso, evita-se o uso de texto acima delas para preservar sua essência. 

(AMBROSE; HARRIS, 2009). Isso demonstra a valorização da imagem e das artes pelo 

povo francês, que também não precisa de chamadas ou mistura de elementos para ser 

atraído para  a publicação.  

 

9.2 ÍNDICE 

   

 Nos índices tradicionais, os itens são listados em ordem crescente. Em ambas 

edições da revista francesa, o índice lista primeiro as páginas consideradas mais 

importantes: o conteúdo de capa.  Isso é padrão para as duas revistas, que diferem 
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somente na diagramação do texto, que pode ser feita com texto corrido alinhado à 

esquerda ou em duas colunas. Na edição de setembro, o índice ocupa três páginas, e na 

primeira página, o texto é diagramado ao centro e alinhado à esquerda. Nas duas páginas 

seguintes, o texto é diagramado em duas colunas. 

 

                          
Figura 31– Índice da Vogue Paris de                                              Figura 32 – Índice da Vogue Paris  
             setembro, 2008.  Página 1                                                         de setembro, 2008. Página 2 
 

 
Figura 33 – Índice da Vogue Paris de setembro 2008. Página 3 

 

 Na edição de março, o texto corrido é alinhado, à esquerda, no centro da página. 

Mas além dessas diferenças, as demais características, como as cinco fotos, uma ao lado 
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da outra que formam uma sequência  horizontal,  na parte superior das páginas, é padrão 

paras as duas edições da revista francesa. 

 Essas imagens na horizontal pertencem ao conteúdo interno da revista, porém não 

há texto acima de nenhuma delas, apenas um número, em corpo pequeno ao canto 

esquerdo. Outro padrão, para as duas revistas, é o posicionamento da logomarca Vogue, 

que fica abaixo dessa linha horizontal de imagens e de dois fios pretos de espessuras 

diferentes. O fio mais grosso possui um corte ou afunilamento e, segundo Lupton; Phillips 

(2008), cortar ou modelar uma forma sugere movimento e leveza.  

 Em ambas as edições, na primeira página do índice, na parte inferior da página, há 

uma caixa preta afunilada que contém as informações, sobre a capa, com texto em cor 

branca. Ao lado dessa caixa, uma reprodução da capa da edição. Na segunda página, há 

uma continuação dessa caixa afunilada, porém, sem nenhum texto acima. 

 Na descrição dos itens, o nome da editoria de cada seção fica em letras maiúsculas à 

esquerda, e as demais são alinhadas abaixo. O número correspondente à cada seção fica 

ao lado do nome da matéria, em letras maiúsculas. Uma breve descrição abaixo das 

matérias é em letras minúsculas e algumas possuem demarcação em itálico.  

 Uma espécie de caixa preta, na parte inferior da primeira página, tem a mesma 

finalização que o fio que separa a palavra Vogue e o início do índice.  

 

                      
Figura 34 – Índice da revista Vogue Paris de                            Figura 35 – Índice da revista Vogue Paris de 
              março, 2009. Página 1                                                                 março, 2009. Página 2 
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9.3 CARTA AO LEITOR 

 

 A Carta ao Leitor é a primeira seção da revista, é encontrada nas edições francesas 

logo após o índice. 

  Em ambas as edições o índice é composto somente por uma página, é nessa seção 

que vê-se o uso da primeira capitular estilizada que a revista usa nas editoria.  

 Nessa seção, há uma letra ‘e’ capitular ao canto superior esquerdo. Um fio preto que 

surge dessa capitular estilizada, serve de apoio para o nome da edição que está em letras 

maiúsculas. Novamente, se vê o fio afunilado que remete movimento.  

 Na edição de setembro, dez imagens ocupam a maior parte da página, sendo que 

três são posicionadas na parte superior, três na parte de baixo e quatro ao lado esquerdo. 

O texto, também, é alinhado à esquerda e corrido. Novamente, as imagens não são 

arranjadas, uniformemente, não possuem dimensões iguais, e algumas se sobrepõem. 

Cinco dessas imagens são em preto e branco, já as outras cinco, em cores, não se 

destacam perante as demais, pois as cores das imagens são frias e escuras, variando em 

tons de cinzas, pretos e branco. 

 A assinatura da editora está em cima de uma imagem, em preto, ao lado do texto, ao 

invés de estar no fim da carta como seria a forma tradicional. 

 

 
Figura 36 – Carta ao leitor da Vogue Paris de setembro, 2008. Página 1 

 

 No índice da edição de março, a metade superior da página é ocupada por várias 

reproduções de capas da revista Vogue Paris. Posicionadas de uma maneira desuniforme, 
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cada imagem possui um tamanho diferente, algumas se sobrepõem, e o fio divide as 

imagens do texto. O texto é alinhado a esquerda, e o modo itálico destaca certas palavras. 

No final do texto, as iniciais da editora, Carine Roitfeld, tornam a carta mais pessoal, e a 

assinatura deixa o layout com uma aparência de carta.  

 

 
Figura 37 –  Carta ao leitor da Vogue Paris de março, 2008. Página 1 

  

 Em ambos os índices, o texto e os demais elementos fixos da página, como fios e 

capitulares, são em preto e branco.  

 

9.4 CONTEÚDO DE CAPA 

 

 Na edição de setembro, o conteúdo principal, que é anunciado pela capa, é formado 

por sete ensaios fotográficos, sendo que em dois também há uma matéria. Todos os 

ensaios ao todo somam 61 páginas. 

 Na página um, a palavra Vogue em preto, em fonte estilizada, ocupa praticamente as 

dimensões da página. Abaixo da palavra Vogue, um texto alinhado na base, em corpo 

pequeno, serve como introdução.  
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Figura 38 – Conteúdo de capa da Vogue Paris de setembro, 2008. Página 1 

 

 As imagens que compõem o primeiro ensaio são em preto e branco e sangram nas 

bordas. Porém, ainda há uso de leves molduras e espaços brancos, que, apesar de não 

contornarem toda a imagem, delimitam um lado da página, como é visto na ilustração 39. 

 

 
Figura 39  – Conteúdo de capa da Vogue Paris de setembro, 2008. Página 5 

 

 Como na ilustração 40, a imagem ocupa duas páginas e uma coluna branca, na 

página esquerda, contém a legenda que é alinhada na base. Os diagramadores também 

usaram duas páginas inteiras, em branco, para inserir uma legenda de imagens que não 
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continham limites ou molduras e sangram na página, como mostra a ilustração 41.  

 

 
Figura 39 – Conteúdo de capa da Vogue Paris de setembro, 2008. Páginas 6 e 7 

 

 No segundo ensaio, as fotografias, em preto e branco capturadas em estúdio, 

remetem à sensação de que a modelo está flutuando no ar, pois não há conotação que 

indique chão ou espaço. As legendas são em preto e localizadas aos lados. O próprio 

espaço branco serve como moldura para a imagem, como mostra a ilustração 42. 

 

 
Figura 39 – Conteúdo de capa da Vogue Paris de setembro, 2008. Página 24 
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 No próximo ensaio, as páginas da direita e da esquerda se complementam. O 

diagramador justapôs as imagens para que somente uma ocupasse duas páginas. Há uma 

moldura branca que enquadra as duas imagens juntas. As legendas e títulos são 

sobrepostas acima das imagens. Apesar de não ser um ensaio em preto e branco, todas as 

imagens possuem cores frias e tons de marrom, cinza e preto. As páginas que contêm 

cores vibrantes, como o amarelo, são as duas primeiras do ensaio, como se vê na figura 

40. 

  

 
Figura 40 – Conteúdo de capa da Vogue Paris de setembro, 2008. Páginas 32 e 33 

 

 As próximas seis páginas são dedicadas a uma reportagem sobre casa e decoração. 

Novamente, nota-se o uso de molduras que enquadram ambas as páginas. Nas duas 

primeiras, uma imagem que ocupa uma página inteira, e quase metade da outra, possui 

uma moldura mais grossa no lado direito, que possui o título da matéria e a introdução. 

 Nas próximas páginas, nota-se uma diagramação simétrica. A figura 41 mostra uma 

página em que duas fotos, uma acima da outra, com o mesmo tamanho, são separadas por 

uma moldura que as contorna e também as separa. As duas imagens possuem muitas cores 

quentes foram enquadradas de uma forma artística, e a superior, parece quase abstrata. A 

página que contém texto é dividida em duas colunas, em que o texto é alinhado à 

esquerda. Na segunda coluna, o primeiro parágrafo é em corpo maior e separado dos 

demais por um fio grosso e afunilado, o qual é usado durante toda a diagramação da 

revista. As duas últimas páginas possuem o mesmo layout que as primeiras. 
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Figura 41 – Conteúdo de capa da Vogue Paris de setembro, 2008. Páginas 46 e 47 

 

 Após a matéria ilustrada na figura 41, outro ensaio com fotos coloridas sem uso de 

moldura alguma preenchem 12 páginas. As duas primeiras e as duas últimas são ocupadas 

por somente uma imagem. As demais não se co-relacionam devido ao tema do ensaio pois 

cada fotografia representa uma cena diferente do cotidiano de uma pessoa. Localizados 

nos cantos das páginas, um número com fonte que remete aos relógios digitais indicam a 

“hora” em que a foto foi capturada. Apesar da legibilidade ser comprometida em algumas 

páginas, esses números sobrepostos acima da imagem são todos em laranja.  

 No próximo ensaio, a primeira página é dedicada ao título e à introdução, em corpo 

grande e preto com fundo branco sem alinhamento algum.  É uma seção com apenas seis 

páginas, porém, mistura o uso e a ausência de moldura. A primeira página da direita não 

possui nenhum limite, já as duas próximas se tornam uma só pela composição da imagem, 

emoldurada. Nas duas últimas, uma é contornada com moldura branca, e a outra não 

possui limites e invade as margens da página. As legendas são sobrepostas acima das 

fotografias.  

 A última reportagem que conclui os conteúdos de capa, é toda em preto e branco. A 

primeira página é dedicada somente ao texto que apresenta três tamanhos de corpo 

diferentes, em preto e branco. Também nota-se o uso de muitos fios. Um é especialmente 

grosso e afunilado na ponta. As próximas três páginas são preenchidas com fotografias 

que sangram as margens. No final, as últimas duas páginas envolvem texto e imagem. A 

fotografia ocupa toda a página direita e parte da página esquerda. Uma coluna branca, 
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com texto, preenche a outra parte da página, que possui texto alinhado à esquerda. 

Também há texto sobreposto acima da imagem, em fonte branca. 

 Na edição de março, imagens em preto e branco intercaladas por fotografias com 

muita cor recheiam a edição especial sobre a estilista Coco Chanel. O primeiro ensaio 

fotográfico, feito com a mesma modelo da imagem de capa, ocupa 18 páginas. Há muito 

pouco material escrito, a não ser nas legendas e na primeira página, onde há uma 

introdução. O mais notável, na diagramação dessas 18 páginas, é o uso do espaço branco.  

 Nas páginas dois e três, do conteúdo de capa, a foto que fica na página à direita na 

figura , é em preto e branco e possui uma moldura que contorna a parte superior inferior e 

esquerda. Na página da esquerda, ao contrário de muitas revistas, o texto não foi 

sobreposto sobre a imagem. Uma página totalmente em branco, que somente tem a sua 

parte inferior ocupada por um texto de oito linhas alinhado na base, o que, de acordo com 

Ambrose; Harris (2009), não é um método convencional para posicionar o texto, mas 

adiciona mais dinamismo à página. Com muitas palavras em itálico, o texto contém suas 

primeiras cinco linhas em preto e as demais, em vermelho. Não há alinhamento correto, as 

frases começam em pontos diferentes, assim como terminam.  

 

 
Figura 41 – Conteúdo de capa da Vogue Paris de março, 2008. Páginas 2 e 3 

 

 Em todas as páginas, desse primeiro ensaio, as imagens são emolduradas e, em 

algumas, a legenda é sobreposta acima delas.  

 A reportagem, na figura 42, que é localizada logo após o primeiro ensaio, possui 

uma diagramação pouco convencional, porém, característica da edição nacional francesa. 
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O layout não utiliza colunas, e o texto é em blocos alinhados à esquerda. Quando há texto, 

as imagens na mesma página são inseridas ao lado, seguindo uma orientação vertical. 

Nenhuma das imagens está em um formato padrão, uma sobrepõe a outra. As páginas que 

contêm somente imagens são intercaladas igualmente com as que possuem texto.  São 10 

páginas, e cinco, apresentam somente conteúdo imagético. 

 Nas páginas que são preenchidas totalmente por imagens como a página 24 na 

figura 41, há uma moldura ao redor, evitando que elas sangrem da página. Ao separar o 

espaço do texto das imagens, temos a impressão que há uma linha imaginária dividindo-

os, pois nenhum dos elementos, a não ser as imagens que se sobrepõem em alguns pontos, 

invadem o espaço dos demais. Isso é característica de uma composição simétrica, pois os 

pesos dos elementos são balanceados e determinam equilíbrio.  

 
A composição simétrica tem como propriedade a serenidade, dando ao layout 
uma fisionomia ponderada, estática, muito utilizada em reproduções serenas, 
sérias, necessitadas de respiração e respeito pelo receptor (COLLARO, 2000, p. 
113) 
 

 
Figura 41: Conteúdo de capa da Vogue Paris de março, 2009. Páginas 24 e 25 

 

 Já nos outros quatro ensaios, há fotografias que sangram na página sem o uso de 

uma moldura, utilizando o espaço da própria  imagem para inserir o texto. Também, 

notam-se algumas tendências da edição de setembro, como fotografias nas quais a modelo 

está em um fundo branco em que não há como distinguir os limites da página e uso de 

moldura nas fotos em preto e branco. Finalizando o conteúdo de capa, as duas reportagens 

são diagramadas em um estilo similar às reportagens da edição de setembro. 
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 Concluindo, na edição de setembro, das 61 páginas de conteúdo de capa, 39 não 

possuem nenhum tipo de cor. Esse número inclui as imagens em preto e branco e as 

páginas onde há somente texto.   

 Em março, as páginas, da 271 à página 341, são preenchidas com cinco ensaios 

fotográficos e uma reportagem. Já, na edição de setembro, 91 páginas repletas de 

fotografias e matérias completam a publicação especial. 

 No conteúdo de capa, que foi analisado, há uso de moldura nas imagens  e muita 

utilização de espaço branco, elementos essenciais e constantes nesse projeto gráfico.  

 A moldura é o que diferencia um trabalho artístico de seu entorno, fazendo com que 

a atenção do receptor se volte diretamente para a  imagem. Pouco utilizado pelos 

designers com influências modernas, os contornos ou molduras afetam a maneira de como 

percebemos a informação. O enquadramento cria as condições para compreender uma 

imagem ou objeto, e se, bem projetada, essa moldura pode se tornar tanto visível, quanto 

invisível quando necessária ou solicitada (LUPTON; PHILLIPS, 2008). 

 
Os limites estão em toda parte. Uma moldura diferencia um trabalho artístico de 
seu entorno, chamando atenção para si e destacando-o de seu ambiente. 
Prateleiras, pedestais e vitrines oferecem “palcos” onde exibir os objetos. Um 
pires emoldura uma xícara e um jogo americano contorna a louça e os talheres 
(LUPTON, PHILLIPS, 2008, p. 101) 

 

 Já Bierut (1994) relaciona o espaço branco à classe e ao refinamento. Ele menciona, 

que o uso do espaço branco é visto somente nas publicações e nos produtos refinados, e 

que essa transição precisa ser feita para todas as formas de design gráfico, já que é um 

elemento essencial para o layout. Segundo Collaro (2000), o uso de espaço branco, é 

característico de revistas internacionais, especialmente as européias.  

 White (2002) desliga o espaço branco da discussão meramente estética, em que o 

elemento serve somente para dar valor a uma publicação ou produto. Ele se refere à 

simplicidade do design que utiliza o espaço branco, e assim, guia o leitor melhor para a 

leitura, facilitando a legibilidade e dando mais destaque ao conteúdo. Aglomerações de 

imagens cansam a visão do leitor, já que ele precisa ficar em constante escolha para o que 

ele deve ler ou prestar atenção primeiramente. 

 Ao analisar o conteúdo das capas, é especialmente notável o uso de muitas imagens 

em preto e branco. No projeto gráfico da revista, os elementos fixos, como textos e fios, 

são em preto e branco, as páginas onde há cor, é devido à imagem. Os fios, a fonte, as 

capitulares estilizadas são todos em preto se o fundo da página é branco. Se o texto é 

sobreposto em uma imagem, usa-se a cor branco.  



 72 

 As cores são usadas para, além de transmitir mensagens e sensações, e também 

representar o contexto espaço-temporal. O uso do preto e branco, pela mídia, resgata um 

sentimento do passado que conota as fotografias e a época anterior à colorização de 

publicações (TEIXEIRA, 2006). 

 
Hoje, quando a mídia aponta para o passado através de imagens ou mesmo de 
cores, resgata de nossa experiência esse convívio com o preto e branco dos 
suportes fotográficos, efeitos de viragem como o sépia ou coloridos desbotados. 
As pessoas de maior idade, por terem convivido com imagens no passado, 
identificam e relacionam imediatamente, porém os mais novos não têm a menor 
dificuldade de fazer o mesmo reconhecimento, pois convivem com o uso que a 
mídia faz desses paradigmas de tempo. As imagens antigas possuem tal aspecto 
não apenas pelo seu processo de captura ou efeitos aplicados com a tecnologia 
da época, mas também pelo desgaste adquirido pelo suporte ao longo do tempo 
(TEIXEIRA, 2006, p. 3) 

 

 Ribeirete (2007) menciona Flusser (2002) e o aspecto conceitual por trás da 

fotografia preto e branco. As imagens em preto e branco, segundo Flusser (2000), 

refletem o pensamento retórico conceitual e a beleza do pensamento conceitual abstrato, e 

por isso que elas são tão fascinantes. “Muitos fotógrafos preferem fotografar em preto-e-

branco, porque tais fotografias mostram o verdadeiro significado dos símbolos 

fotográficos: o universo dos conceitos” ( FLUSSER, 2000 apud RIBEREITE, 2007, p. 

17). 

 Assim, pode-se fazer a conexão entre esse uso de imagens em preto e branco, que 

remetem a fotografias antigas e uma forma conceitual de expor imagens. Zanela, 2000, 

menciona Hickson e Pugh (1995), que afirmam que os franceses são apegados ao passado 

e vêem o tempo como infinito. Eles não possuem a urgência do imediatismo, ao contrário 

dos brasileiros. A editora da revista Carine Roitfeld, quando perguntada em reportagem à 

CNN.com sobre o corte de gastos da revista, ela respondeu que mudar o material e o 

papel da revista não seria a alternativa, pois ela prefere manter a beleza das imagens. 

  Os franceses são comunicadores de alto-contexto, e por isso, preferem e respondem 

melhor às mensagens sutis e admiram a sofisticação e a erudição (HALL; HALL, 1990). 

Isso pode ser explicado pelo uso de frequente de espaço branco, que, como foi dito, 

significa sofisticação e classe, e pelas fotografias em preto e branco que como de acordo 

com Flusser (2000) apud Ribeirete (2007) são mais conceituais. 

 A grande admiração pelas artes, pela imagem e pela estética, influenciou o uso de 

molduras para as imagens da revista, porque esses limites ou molduras valorizam a obra e 

a destacam, para que o conteúdo possa ser delimitado, como cita Lupton, Phillips, (2008). 
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9.5 EDITORIA DE BELEZA SAÚDE E FITNESS 

 

 Na primeira página na parte superior, o título Beauté aparece em fonte estilizada 

para delimitar o início da seção. Essa página inicial é uma espécie de capa para a editoria 

de beleza.  Na edição de março, esse recurso também é utilizado. 

 

 
Figura 42 – Conteúdo de capa da Vogue Paris de setembro, 2008. Página 1 

 

 O  ensaio das primeiras páginas, da editoria de setembro, utiliza pouca cor, porém, 

os rostos das modelos são emoldurados com formas retangulares brancas que quebram os 

tons escuros e adicionam mais espaço negativo para a página. Aqui, novamente, as 

imagens possuem molduras, ou limites brancos, porém o texto não é só inserido nesses 

espaços, mas também sobrepostos na imagem. Na primeira página que contém blocos de 

texto, pode-se notar uma diagramação simétrica, onde o texto e as imagens parecem ser 

separados por uma linha. Já nas últimas páginas da editoria, vê-se o texto divido em duas 

páginas e o uso de fios. Na parte inferior de ambas, há uma linha de imagens, uma ao lado 

da outra de forma simétrica. Apesar de uma da série de imagens apresentar produtos, eles 

não são recortados, mas sim colocados dentro de uma moldura branca, e para se destacar 

no fundo branco, uma sombra é utilizada. 
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Figura 42 – Editoria de beleza da Vogue Paris de março, 2008. Página 4 

  

 Nessa seção, o mais observado é o conceito das imagens, onde as modelos posam 

para mostrar suas feições maquiadas e passar ao leitor a informação sobre a maquiagem 

que em si, é muito sutil, principalmente na edição de setembro, onde os seus rostos estão 

em pequena proporção. Tem-se a sensação que, novamente, a direção de arte da revista se 

preocupa mais com o conceito do que a informação em si. 

 

 
Figura 43 – Editoria de beleza da Vogue Paris de setembro, 2008. Página 5 

  

 Samara (2000) menciona que a posição e o enquadramento em que uma modelo se 
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encontra, é crucial para se analisar a acessibilidade e qual público irá se identificar. O uso 

do preto e o posicionamento informal a torna uma imagem menos acessível ao público de 

classe média. Essa seleção de público pode também ser retratada pela tiragem da 

publicação. De acordo com a reportagem do site CNN.com, 139 mil cópias da publicação 

rodam todo o mês. A jornalista Hilary Whiteman  também menciona que a edição 

nacional francesa, apesar da baixa tiragem, é a mais prestigiada. 

 Ao chegar na primeira página da edição de beleza, na edição de março, vê-se uma 

imagem em preto e branco com moldura. Só o cabelo claro da modelo quebra a escuridão 

da imagem. Uma espécie de forma triangular branca reflete o rosto da modelo e logo 

abaixo, em fonte branca, o parágrafo em branco centralizado, conforme figura 43. 

 

 
Figura 44  – Conteúdo de capa da Vogue Paris de março, 2009. Página 1 

 

 Nas próximas páginas da edição de março, assim como na de setembro, uma 

capitular estilizada da letra B enfeita o canto superior esquerdo. Na primeira página dessa 

editoria de março, a imagem é de um rosto de uma modelo. A iluminação da fotografia é 

pouca e o rosto da modelo é emoldurado pelos outros objetos da imagem que são mais 

escuros. 

 Na página seguinte, a outra imagem captura um momento parecido, em que vê-se 

somente rosto e o ombro da modelo. O fundo é cinza e seus olhos estão cobertos por uma 

espécie de venda. O que fica em destaque é a boca pintada da modelo. Em ambas as 
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páginas, há uma moldura branca para cada uma delas. A descrição da imagem fica na 

coluna inferior da moldura em fonte preta com corpo pequeno. 

 Nessa seção, os textos não são divididos em colunas, mas em blocos alinhados à 

esquerda. Na primeira página que contém texto, há muita simetria na diagramação. O 

espaço do texto é no lado direito, e a única imagem recortada, fica ao lado. Na próxima 

página, vê-se 10 imagens de tamanhos diferentes que contornam um parágrafo de texto.  

 As próximas duas páginas não mostram uma diagramação simétrica, porém, cada 

imagem é posicionada na página com organização. Algumas se sobrepõem levemente nos 

cantos, mas remetem sensação é de um design organizado e criativo. 

 No blog conceituado It Girls, de Alessandra Garattoni3, a jornalista de moda em 

uma de suas postagens procura definir entre conceitual e comercial as edições da revista 

Vogue de quatro países: Itália, Estados Unidos, Inglaterra e França.  

 Com um gráfico, ela ilustra o posicionamento de cada uma nessa tabela. Em um 

lado, está o item comercial, e no outro, o conceitual. A revista americana que está no topo 

do gráfico, é considerada a mais comercial pela jornalista. Já a revista francesa está no 

lado conceitual, porém Garattoni (2009) ainda vê tendências de apelo comercial na edição 

nacional da França. Complementando, a autora do blog diz: “Nos Estados Unidos, a veia 

comercial é apuradíssima, com serviços melhores e capacidade de transformar qualquer 

idéia em um produto vendável” (GARATTONI, 2009, p. 1). 

  

 
Figura 45 – Tabela retirada do blog  It Girls. Fonte: http://itgirls.com.br/?p=1913 

                                                        
3 Jornalista assistente do site RG Vogue no Brasil. Como colaboradora, já assinou matérias para as revistas 
Vogue, RG Vogue, Elle e Joyce Pascowitch. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O principal objetivo deste estudo era evidenciar como a cultura de cada país 

influencia o projeto gráfico de suas publicações nacionais. Para que isso fosse possível, a 

revista Vogue foi escolhida como objeto, visto que ela está presente em diversos países e 

cada um possui sua própria edição nacional. Apesar de ser uma revista sobre moda, 

comportamento e cultura, a revista Vogue não trata dos mesmos assuntos ou aborda os 

mesmos conteúdos de uma forma uniforme em todos os países. Como cada cultura é 

diferente, a visão que cada povo tem sobre moda também é. Sendo assim, cada revista 

Vogue deve adaptar seu material gráfico de acordo com as demandas, costumes e cultura 

de cada país.   

A revista Vogue foi escolhida como objeto, principalmente  por estar em 23 países 

diferentes, e também pelo seu apelo cultural. Fundada em 1892, as primeiras duas revistas 

a serem publicadas foram, as revistas Vogue França e America (Estados Unidos), que, no 

início, influenciavam-se diretamente, tanto no conteúdo quanto na diagramação, pois 

antes dos anos 1930, quem produzia as ilustrações para a revista Vogue America eram 

pintores e artistas plásticos franceses. As matérias e agendas culturais de ambas as 

edições, incluiam eventos e tendências dos dois países (ANGELETTI; OLIVA, 2006). 

Hoje, as duas publicações tomaram rumos distintos e apresentam propostas diferentes, o 

que é notável pelos seus projetos gráficos. 

Ao conceituar a palavra cultura, no ponto de partida desse estudo, foram 

considerados diversos autores e estudiosos do ramo antropológico, sociológico e 

comunicacional, para que fosse possível avaliar a que aspectos culturais seriam relevados 

para que fosse possível traçá-los na análise. As definições de autores como Geertz (1989) 

e Featherstone (1999) foram as mais relevantes para esse estudo. 

Como o conceito cultura é bastante amplo e base para inúmeras discussões em 

torno de seu significado, foram consideradas as características culturais que envolvem 

simbolismos. Foram reveladas questões como qual é o tipo de comunicação que as duas 

culturas estão acostumadas a receber, qual é a orientação temporal do país, o que 

influencia cada povo a comprar determinada revista, o que lhes chama atenção e é de 

fácil compreensão. Como Geertz (1989) tende a definir, cultura não pode ser vista de uma 

forma generalizada, como um padrão de normas comportamentais, mas como uma rede 

de significados, que, para os indivíduos, dentro de uma mesma sociedade são 
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interpretados da mesma maneira. Isso serviu como um ponto principal no trabalho, pois 

como seria difícil traçar uma generalização dos hábitos de França e Estados Unidos,  os 

signos e símbolos contidos no projeto gráfico deveriam ser contextualizados com a 

cultura de cada país. 

 A definição de Featherstone (1999) é baseada em diferenças culturais, ou seja,  

uma cultura é definida por métodos de comparações com as demais. O autor também que 

contribui afirmando que não há algo único que possa ser definido como cultura, mas, sim, 

culturas específicas de conotações que remetem a algo simbólico e emocional, em que 

todos os indivíduos da sociedade compartilham do mesmo significado. A partir da 

conceituação de Featherstone (1999), foi considerado importante comparar como cada 

uma percebe os signos e os simbolismos. 

No campo de projeto gráfico, autores como Timothy Samara e Jacklin Sherman 

Rhoadas, além de apontar as funções do design gráfico, também indicaram os elementos 

que deveriam ser observados na análise.  Espaço branco, tipografia, cor, texto e imagens 

foram os principais elementos contextualizados na busca da identificação de 

características culturais. 

Samara (2007) indicou um dos fatores principais ao falar sobre a produção gráfica 

de uma publicação. Esse fator trata de considerar as características e demandas do 

público-alvo, para que assim possa cativar a atenção de seu leitor e conter as 

características necessárias para que ele entenda a mensagem disposta. Além disso, ele 

menciona os demais fatores responsáveis pelo sucesso de um projeto gráfico de uma 

revista. 

A cultura francesa, como é definida por Zanela (1999) e Hall; Hall (1990), tem sua 

orientação temporal ao passado. Os franceses tendem a apreciar mais os eventos 

históricos, do que se deslumbrar com as possíveis conquistas no futuro. Isso se refere 

principalmente para as artes e a cultura. Como a revista Vogue é uma publicação 

tradicional do ramo, suas características procuram refletir diretamente essa influência do 

povo francês em valorizar a arte. Consumidores decididos e comunicadores de alto-

contexto, os franceses preferem a informação dedutiva (ZANELA, 1990).  

 Esses traços culturais da revista Vogue podem ser notados no uso predominante 

do preto e branco e de molduras contornando as imagens que  induzem o leitor à sensação 

de estar folheando uma obra de arte. O refinamento do uso do espaço branco também 

indica a procura por uma publicação mais refinada. A capa é um dos exemplos que 

demonstra a proposta da publicação francesa, que seria se manter fiél às artes e à moda 
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conceitual. Sua tiragem significativamente inferior à americana também demonstra que 

enquanto a  estado-unidense se preocupa em vender, a francesa possui a preocupação com 

a valorização da estética, inclusive, como se pôde ver em editorias como a de beleza, em 

que as dicas de maquiagem e posicionamento das modelos eram de caráter dedutivo. 

Havia um conceito em cada ensaio e em cada reportagem. 

As revistas francesas foram classificadas como conceituais, ou seja, transmitem 

uma idéia e resguarda um certo conceito. É uma publicação que mantêm seu valor 

artístico e possui um público-alvo restrito, o que leva a entender que a sua maior função 

não seria a venda, mas, sim, a informação e a valorização da moda e da revista como um 

meio artístico, o que é altamente instigado pelos franceses.  

Já os americanos são direcionados para os pensamentos futurísticos e valorizam a 

realização profissional e econômica. Como comunicadores de baixo contexto, preferem as 

mensagens indutivas e claras. Os norte-americanos, como Hall;Hall (1990) descreve, são 

consumidores compulsivos e tendem a fazer suas decisões rápidas.  

 A capa, como primeira referência, já demonstra o caráter comercial da revista 

americana. As várias chamadas possuem conotação publicitária com o principal objetivo 

de atrair a atenção do leitor e motivá-lo para a venda.  A diagramação das reportagens é 

influenciada pela comunicação de baixo contexto, em que o leitor precisa estar à frente de 

um layout tradicional de informação para identificar com rapidez e facilidade que aquelas 

páginas estão destinadas a uma reportagem. Referências a artistas modernos como Jan 

Van Toorn e seu estilo de recortar os elementos em uma página demonstram a influência 

da orientação temporal americana que é para o futuro.  

 Resumindo em poucas palavras, pode  se dizer que a revista francesa, seguindo suas 

características culturais, mantêm a sua edição da revista Vogue como uma obra de arte 

conceitual, conotando os ensaios e as imagens a obras de arte clássicas. Já, a revista 

americana possui um caráter mais comercial, em que o lucro é visado e não há restrições 

quanto ao público-alvo, pois como foi observado durante a análise, o conteúdo das 

imagens e os elementos foram dispostos para causar a sensação de acessibilidade ao 

público de classe média. 

 Portanto, pode-se dizer que apesar da falta de bibliografia disponível sobre projeto 

gráfico e culturas específicas, foi possível coletarem-se informações suficientes para 

apontar o que os livros afirmam: a cultura é crucial na projeção gráfica de uma revista, e 

suas características afetam diretamente na proposta da publicação e como as editorias 

projetarão as informações para que, além de obedecer à proposta, seja de fácil 
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identificação com seu público e tenha os elementos e o estilo necessário para que possam 

entender  as mensagens baseando-se nas suas formações empíricas e culturais. 
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Anexo 1 – Tabela comparativa entre as culturas brasileira, americana e francesa 
(ZANELA, 2007, 
p.67)
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