
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 

DOUTORADO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

ORIENTADORA: PROFa . DRa. LUCIA TEIXEIRA 

 

 

 

 

 

TESE DE DOUTORADO 

 

 

 

 

CHIQUE, REFINADA E GLAMOUROSA:  

AS MULHERES DE PAPEL DOS EDITORIAIS DE MODA 

 

 

 

 

RAQUEL SILVEIRA FONSECA 

 

 

 

 

NITERÓI 

1º. semestre de 2014 



1 

RAQUEL SILVEIRA FONSECA 

 

 

 

 

CHIQUE, REFINADA E GLAMOUROSA:  

AS MULHERES DE PAPEL DOS EDITORIAIS DE MODA 

 

 

 

Tese de doutorado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em 

Letras da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial 

para a obtenção do grau de doutor 

em Letras. Área de concentração: 

Estudos Linguísticos. Subárea: 

Discurso e Interação. 

 

 

 

 

Orientador: Profª Drª LUCIA TEIXEIRA 

 

 

Linha de pesquisa: Teorias do texto, do discurso e da interação. 

 

 

 

NITERÓI 

1º. semestre de 2014 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONSECA, Raquel Silveira. 
 
 Chique, refinada e glamourosa: as mulheres de papel dos 
editoriais de moda./ Raquel Silveira Fonseca. Niterói: UFF / PPL, 2014. 
 
 
 225 fl 
 
 Tese – (Doutorado em Estudos Linguísticos) – Universidade 
Federal Fluminense. 
 
1. Semiótica. 2. Identidade. 3. Editoriais de moda. 4. Tese. I. Título. 

 



3 

RAQUEL SILVEIRA FONSECA 

 

 

 

CHIQUE, REFINADA E GLAMOUROSA:  

AS MULHERES DE PAPEL DOS EDITORIAIS DE MODA 

 

 

 

 

Tese de doutorado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em 

Letras da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial 

para a obtenção do grau de doutor 

em Letras. Área de concentração: 

Estudos Linguísticos. Subárea: 

Discurso e Interação. 

 

 

Aprovada em _______________ de 2014. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_____________________________________________________________________ 

Prof. Drª. Lucia Teixeira – Orientadora 

Universidade Federal Fluminense 

 

_____________________________________________________________________ 

Prof. Drª. Sílvia Maria de Sousa 

Universidade Federal Fluminense 

 

 



4 

_____________________________________________________________________ 

Prof. Drª. Silmara Della Silva  

Universidade Federal Fluminense 

 

_____________________________________________________________________ 

Prof. Drª. Mona Magalhães 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

 

_____________________________________________________________________ 

Prof. Drª. Loredana Limoli 

Universidade Estadual de Londrina 

 

_____________________________________________________________________ 

Prof. Drª. Renata Ciampone Mancini (Suplente) 

Universidade Federal Fluminense 

 

_____________________________________________________________________ 

Prof. Drª. Renata Coelho Marchezan (Suplente) 

Universidade Estadual de São Paulo 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

1º. semestre de 2014 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O essencial é saber ver – 

Mas isso (tristes de nós que trazemos a alma vestida!), 

Isso exige um estudo profundo, 

Uma aprendizagem de desaprender... 

 

Procuro despir-me do que aprendi, 

Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram, 

E raspar a tinta com que me pintaram os sentidos, 

Desencaixotar as minhas emoções verdadeiras, 

Desembrulhar-me e ser eu... 

 

Alberto Caeiro 

In: PESSOA, Fernando. Obra Poética, 2001. 
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RESUMO 

 

Este trabalho analisa o discurso veiculado nos editoriais de moda de 

quatro revistas femininas editadas no Brasil – Marie Claire, Vogue Brasil, 

Máxima e Glamour. A pesquisa toma como base teórico-metodológica a 

semiótica discursiva de linha francesa, tanto em seu modelo mais canônico 

quanto nos desdobramentos mais recentes da teoria, que incorporam à análise 

a noção de instabilidade e as percepções do corpo do sujeito, além dos 

estudos de sociossemiótica e de contribuições da semiótica tensiva. A análise 

da construção do sentido no discurso dos editoriais de moda tem como 

objetivos primordiais: investigar as recorrências nas estruturas fundamental e 

narrativa dos textos e examinar as diferentes organizações figurativas que 

garantem a esse discurso, reproduzido nas revistas femininas brasileiras, o 

efeito de sentido de apresentar a novidade. O fato de as revistas selecionadas 

para esta pesquisa dirigirem-se a diferentes estratos sociais possibilitou, ainda, 

uma análise comparativa dos mecanismos de reprodução do discurso da moda 

na mídia impressa e o impacto das estratégias discursivas selecionadas para o 

sucesso da argumentação. Com isso, demonstra-se a importância da semiótica 

discursiva para o estudo dos sentidos que se instauram na enunciação dos 

objetos sincréticos, a partir da observação de seus elementos constituintes e 

das relações que eles estabelecem entre si. 

 

Palavras-Chave: discurso; semiótica; editorial de moda; identidade; 

enunciação; texto sincrético. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation analyzes the discourse present in the fashion editorials 

of four Brazilian women‟s magazines – Marie Claire, Vogue Brasil, Máxima and 

Glamour. The research uses the French approach of Discursive Semiotics as its 

theoretical and methodological basis, whether in its most canonical model or in 

its latest developments, which bring in to the analysis the notion of instability as 

well as the perceptions of the body of the subject, besides the studies of 

sociosemiotics and contributions from the tensive semiotics. 

The analysis of the construction of meaning in the fashion editorials has 

as its most important goals: investigate the recurrences in both the fundamental 

and narrative structure of the texts and examine the different figurative 

organizations that grant to such discourse, reproduced in Brazilian women‟s 

magazines, the effect of introducing the novelty. The fact that the magazines of 

the corpus are directed to different social strata also made possible a 

comparative analysis of the mechanisms of reproduction in the discourse of the 

printed media and the impact of the discursive strategies selected to the 

success of the argumentation. 

In this way, the relevance of discursive semiotics for the studies of the 

meanings established in the enunciation of the syncretic objects is proved, from 

the observation of the elements that constitute them as well as the relations 

they have with one another. 

 

Key Words: discourse; semiotics; fashion editorial; identity; enunciation; 

syncretic text. 
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INTRODUÇÃO 

 

A moda, compreendida como fenômeno cultural e social, é um tema que 

desperta o interesse de diferentes áreas do conhecimento e constitui o objeto 

de análise de pesquisas relacionadas à antropologia, à sociologia, à economia 

e à história, por exemplo. A pesquisa acadêmica sobre moda se justifica pelo 

fato de a expressão visual de cada indivíduo ser uma das mais evidentes 

formas de expressão e de comunicação entre os sujeitos, ainda que os 

envolvidos nesse ato enunciativo não a percebam como tal. 

Pode-se dizer que, desde o princípio da existência humana, o homem, 

em diferentes civilizações, se revestiu e se ornamentou de alguma forma. O 

corpo, ao se apropriar dos elementos da moda, passa a comunicar visualmente 

uma “individualidade”, em seus diferentes aspectos: sociais, econômicos, 

profissionais, culturais e, também, seus desejos e suas inquietações. De forma 

que a moda do vestuário contribui significativamente para a delimitação dos 

espaços de significação do sujeito. 

A todo momento, somos incluídos e excluídos de determinados grupos 

sociais em função da aparência que construímos, isto é, daquilo que 

parecemos ser. Seja por meio da maquiagem, da vestimenta ou dos acessórios 

que usamos, todas essas elaborações visuais fazem com que o nosso corpo 

fale por nós. Para Greimas, “vestir-se é coisa séria e toda a inteligência 

sintagmática é empregada neste ato: eis aí uma sequência de vida „vivida‟ 
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como uma sucessão ininterrupta de escolhas e que conduz pouco a pouco à 

construção de um objeto de valor” (GREIMAS, 2002, p. 75).  

O ato de vestir-se e/ou de realçar o corpo demonstra, ao longo da 

história, a intenção de estabelecer uma comunicação visual. Seja sobre a 

posição social e econômica que se ocupa, sobre o poder que se tem, ou sobre 

o pertencimento a um grupo determinado. Um corpo vestido fala, comunica 

uma mensagem por meio das roupas que veste, ou pelos acessórios que usa 

e, ainda que essa comunicação não seja consciente, as roupas podem dizer 

muito a respeito de alguém.  

Mesmo que uma pessoa afirme não querer seguir a moda, ou uma moda 

dominante, segue necessariamente alguma outra, pois, na sociedade, seu 

corpo se apresentará sempre vestido e suas escolhas seguirão certamente um 

estilo, ainda que pretensamente único, que, de alguma forma, significa. As 

imagens a seguir, retiradas de alguns sites da internet, são exemplos de como 

a expressão visual é capaz de segmentar, de inserir um indivíduo em um 

grupo: 
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Figura 1 – Grupo Punk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: <http://www.mundodastribos.com/punk-na-moda.html>. Acesso em: 02 dez. 
2011. 

 

Figura 2 – Casal gótico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: <http://gothicmusicfan.blogspot.com/2010/04/preconceito-contra-goticos-e-
opinioes.html>. Acesso em: 02 dez. 2011. 

 

 

http://www.mundodastribos.com/punk-na-moda.html
http://gothicmusicfan.blogspot.com/2010/04/preconceito-contra-goticos-e-opinioes.html
http://gothicmusicfan.blogspot.com/2010/04/preconceito-contra-goticos-e-opinioes.html
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Figura 3 - Patricinhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: <http://www.cetiqt.senai.br/blog/comportamento/?p=539>.  
Acesso em: em 02 dez. 2011. 

 

 

A figura 1 representa o modo de vestir dos punks. O movimento punk 

teve início na Inglaterra em meados da década de 70 e, originalmente, era 

constituído de jovens que representavam a insatisfação e a desilusão com o 

sistema socioeconômico em que viviam. A falta de oportunidades no mercado 

de trabalho e a dificuldade de ascensão social causavam a revolta dos punks, 

que se manifestavam contra o sistema dominante quebrando as regras já 

existentes. Eles agiam com o objetivo de chocar a sociedade e de chamar sua 

atenção, suas ações eram sempre marcadas pela rebeldia e suas roupas 

expressavam toda essa revolta. 

É um grupo que se rotulava como um grupo „antimoda‟, que abominava 

os padrões de beleza criados pelo marketing das empresas capitalistas, mas, 

ao fazer isso, acabou criando uma nova forma de vestir, muito particular, que 

http://www.cetiqt.senai.br/blog/comportamento/?p=539
http://www.mundodastribos.com/punk-na-moda.html
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repudiava uma moda predominante, difundida e aceita socialmente, para seguir 

uma moda só do grupo e que se tornou a marca de sua identidade. Os punks, 

ao se vestir, pretendiam causar impacto, andavam com roupas puídas, 

piercings e alfinetes pelo corpo, cabelos com cortes moicanos, coloridos e 

espetados, como mostra a figura 1. Tempos depois, a moda punk ganhou 

outros adeptos que se identificavam com o visual, mas já não representavam 

nem os mesmos ideais, nem a mesma intenção de quebrar todas as regras 

sem se preocupar com o que os outros pensariam.  

A figura 2 representa o modo de vestir dos góticos. O vestuário desse 

grupo mistura referências punks com referências do rock e do estilo vitoriano. 

O estilo gótico surgiu, no Brasil, a partir de um movimento social iniciado na 

década de 80, conhecido como movimento pós-punk, e caracteriza-se, 

também, pelo desejo de se rebelar contra as regras socialmente impostas e 

pelo costume de exaltar temas sombrios e tristes. As cores, os detalhes e os 

acessórios de suas roupas são formas de marcar visualmente suas convicções.  

A expressão visual é uma forma de afirmação da identidade de um 

grupo, mas, por outro lado, pode provocar prejuízos para quem decide se expor 

de modo inverso ao que a sociedade determina como “normal”, ou tido como 

natural pela maioria. O casal retratado na figura 2, por exemplo, ganhou 

espaço no noticiário por ter sido impedido de entrar em um ônibus porque o 

motorista do veículo disse que não transportaria aberrações como eles, e fez 

referência ao fato de a mulher usar uma espécie de coleira amarrada ao pulso 

do namorado. Na prática, a mesma moda que inclui é capaz de excluir, por 

isso, criar uma identidade visual é, ao mesmo tempo, escolher qual moda 

seguir e a qual grupo pertencer. 
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A figura 3 representa a expressão visual das patricinhas. Este é um 

rótulo novo, surgido nos anos 90, mas bastante difundido, especialmente entre 

as adolescentes, e define meninas de boa situação socioeconômica, que se 

preocupam demasiadamente com a aparência. Essas meninas são conhecidas 

por desfilarem roupas e sapatos de grife, além de estarem sempre com cabelos 

e maquiagem impecáveis. O rótulo, que no início tinha sentido pejorativo, 

acabou se transformando, principalmente em função de uma mudança no 

contexto socioeconômico do Brasil, em um modelo a ser alcançado. As 

patricinhas viraram símbolos de popularidade, apesar de esse rótulo ainda 

significar futilidade, consumismo, artificialidade, entre outros atributos não 

muito desejáveis. 

Estes são alguns dos aspectos da moda que sempre instigaram a minha 

curiosidade. Observar como o conteúdo manifestado visualmente pela moda de 

vestir é significativo sempre me pareceu surpreendente. Os escravos, por 

exemplo, eram proibidos de usar sapatos, que eram um acessório reservado 

apenas para a nobreza. Os escravos alforriados, entretanto, tinham o direito de 

comprar um par de sapatos. Isso fez com que, para os negros, os sapatos 

significassem muito mais do que peças feitas para proteger os pés, eram 

objetos de distinção, com um simbolismo muito forte, representavam uma 

posição destacada dentro da hierarquia social, significavam liberdade e 

tornaram-se um objeto de desejo. 

O cenário atual é, em parte, diferente, ao menos no que diz respeito aos 

calçados. O sapato já foi democratizado, qualquer mero mortal tem garantido o 

direito de usar um par de sapatos, mas aí vem a moda, criando sempre novos 

modelos de uma peça de roupa, acessório ou calçado que seja „exclusivo‟, algo 

que seja „o novo‟ objeto de desejo, que vai distinguir não mais escravos de 
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seus senhores, mas os que têm um novo produto, dinheiro, poder ou status, 

dos que não os têm. Um caso atual que ilustra essa situação são os famosos 

sapatos de solado vermelho, criação do designer Christian Louboutin:  

 

Figura 4 – Sapatos Louboutin 

 
 

Disponível em: <http://margaritasemcensura.com/home/a-guerra-da-sola-vermelha> 
Acesso em: 11 nov. 2011. 

 

 

O designer francês criou o famoso sapato feminino de solado vermelho 

em 1992 e desde então todos os sapatos que comercializa têm essa 

característica como marca registrada. O par de um verdadeiro Louboutin chega 

a custar R$3.000,00. Uma imitação da marca brasileira Bottero custa pouco 

mais de R$100,00, mas, ainda que tenha a sola vermelha, não chega nem 

perto de ser um objeto do desejo feminino tal qual o original. Isso porque um 

Louboutin é um ícone da moda, é capaz de significar status, enquanto a cópia 

não tem a mesma potencialidade:  

 

http://margaritasemcensura.com/home/a-guerra-da-sola-vermelha
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Figura 5 – Louboutin brasileiro, da Bottero 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: <http://babadofashion.blogspot.com/2010/03/louboutin-brasileiro.html>. Acesso 
em: 11 nov. 2011. 

 

 

A moda do solado vermelho já era apreciada na corte de Luís XIV (1643-

1715), rei de apenas 1,60 m de estatura, que passou a usar sapatos de salto e 

solado vermelhos para destacar-se dos demais indivíduos, o que demonstra 

que a ideia do designer francês não tão exclusiva assim, veja: 

 
Figura 6 – Luís XIV com sapatos de solado vermelho 

 
 

Disponível em: <http://margaritasemcensura.com/home/a-guerra-da-sola-vermelha>. Acesso 
em: 11 nov. 2011. 

http://babadofashion.blogspot.com/2010/03/louboutin-brasileiro.html
http://margaritasemcensura.com/home/a-guerra-da-sola-vermelha
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Há profissionais que reconhecem o prestígio e sucesso profissional uns 

dos outros pelos sapatos que usam, por exemplo: para um advogado, usar 

sapatos com solado de borracha significa atestar que ainda não conseguiu um 

retorno financeiro satisfatório com sua atividade; os que conseguiram, 

ostentam sua conquista calçando sapatos com solados de madeira, bem à 

moda de Luís XIV, digamos assim. É um sentido sutil, não enunciado 

verbalmente, restrito a um grupo de profissionais específico, mas existe. A 

moda é um forte elemento de distinção social, por isso é tão interessante  

observar a maneira como as pessoas „leem‟ as outras pelo que vestem.  

Essas ideias e valores compartilhados entre as pessoas de determinado 

grupo social orientam a maneira adequada de se vestir bem em uma 

determinada época. Mas o que seria vestir-se bem? Quem determina esses 

padrões? Que regras definem o que é estar na moda, se ela muda o tempo 

todo? São questões que vamos responder a partir da análise do discurso 

veiculado nos editoriais de moda de algumas revistas femininas brasileiras. 

Para isso, partiremos do pressuposto de que as escolhas do vestuário são 

sempre importantes, pois elas são capazes de influenciar as formas de 

comunicar e interagir com as outras pessoas. 

A moda, até meados do século XX, no Brasil, era privilégio da elite. Com 

o desenvolvimento do processo de globalização nas últimas décadas desse 

mesmo século, a moda ganhou importância no cenário social, pois, ao ser 

difundida, “converteu-se num universo altamente segmentado, esfera de 

construção das identidades e estilos de vida, por onde passaram a transitar 

indivíduos de diferentes camadas sociais” (BUENO, 2006, p.11). A proliferação 

dos meios de comunicação foi o que possibilitou a difusão dos valores do 
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discurso da moda1 entre um maior número de pessoas. Hoje, as mídias 

impressas e digitais, especialmente, cumprem o papel de divulgar e de tornar 

coletivos os valores atribuídos aos objetos, às atitudes, às personalidades, 

enfim, em divulgar as tendências da moda, que antes ficavam restritas à alta 

sociedade.  

Todas as mídias impressas, inclusive as revistas femininas, veículo de 

comunicação em que se insere o objeto desta pesquisa, constituem formas de 

representação social, pois se relacionam diretamente com o contexto histórico 

do momento em que são veiculadas. E é esse vínculo contextual que não 

apenas determina sua forma, mas interfere em seu conteúdo. Um jornal, uma 

revista ou até mesmo um programa televisivo é capaz de refletir a realidade 

social da época em que foi elaborado e veiculado. Isso porque os costumes, a 

ideologia, os hábitos familiares e o modo como as pessoas se relacionam são 

características sociais que podem ser percebidas nos registros da mídia 

produzida em determinada época. Ao mesmo tempo, as mídias não podem ser 

reduzidas a reflexos de um momento social, pois elas estabelecem com a 

própria comunidade uma interlocução, elas informam e divulgam valores, mas 

também provocam reflexões, formam opiniões, consideram a opinião do 

público e, nesse movimento interativo que se estabelece entre um eu, que 

produz o discurso, e um tu, que recebe e interpreta o texto, as mídias são 

capazes até mesmo de promover mudanças comportamentais fundadas nas 

representações femininas que cada veículo de comunicação propaga.  

                                                           
 

1
 A expressão discurso da moda refere-se a uma esfera de circulação social na qual valores são 

compartilhados coletivamente. Tal qual o discurso político ou o discurso religioso, por exemplo, o 

discurso da moda se manifesta em diferentes gêneros, textos, veículos, etc. O discurso veiculado nos 

editoriais de moda das revistas femininas brasileiras, objeto de análise desta pesquisa, é uma das 

manifestações do discurso da moda. 
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Roland Barthes, precursor do estudo do discurso sobre a moda, em sua 

obra Sistema da moda (2009), propõe a análise da linguagem verbal usada na 

descrição do vestuário feminino (visual) feita pelas revistas de moda da época2. 

Seu método de análise, rotulado de Semiologia Aplicada, inspirava-se nas 

ideias saussureanas, mas se desenvolveu de maneira inovadora, dando novos 

contornos ao modo de interpretação dos elementos significativos do discurso.  

Para Barthes (2009), a linguagem verbal exerce uma espécie de 

supremacia em relação às demais linguagens, por isso, nenhuma análise 

semiológica pode ignorar tal fenômeno. Guiando-se por essa premissa, o autor 

contrapõe, em sua obra, a moda real à moda escrita e se dedica a analisar esta 

última. No preâmbulo de Sistema da moda (2009) ele justifica sua escolha: 

 

Mais do que isso: em pleno trajeto, o projeto semiológico foi 

modificado, enquanto, no início, a tarefa assumida consistia em 

reconstituir a semântica da Moda real (captada no vestuário 

usado ou, em último caso, fotografado), bem depressa se 

percebeu que era preciso optar entre a análise do sistema real 

(ou visual) e a do sistema escrito; optou-se pela segunda via, 

por razões que serão apresentadas mais tarde, pois fazem parte 

do método. A análise que segue, portanto, só gira em torno da 

Moda escrita. Essa é uma escolha que pode decepcionar: teria 

sido mais agradável dispor de um sistema da Moda real 

(instituição que sempre interessou a muitos sociólogos) e, 

aparentemente, mais útil estabelecer a semiologia de um objeto 

independente que não dependa em nada da linguagem articulada. 

[...] Portanto o objeto da análise não é simples nomenclatura, é um 

código verdadeiro, ainda que esse código só seja „falado‟. Segue-

se que este trabalho, na verdade, não versa sobre o vestuário 

nem sobre a linguagem, mas em alguma maneira, sobre a 

„tradução‟ de uma na outra, desde que o primeiro já seja um 

sistema de signos: objeto ambíguo, pois não corresponde à 

discriminação habitual que põe o real de um lado e a linguagem de 

outro, escapando, por conseguinte, tanto à linguística – ciência 

dos signos verbais – quanto à semiologia – ciência dos signos 

objetais. (BARTHES, 2009, p.13,14) Grifo nosso. 

                                                           
 

2 
O trabalho a que fazemos referência foi iniciado em 1957 e finalizado em 1963 (BARTHES, 2009, p.11) 
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Barthes (2009) propõe a análise semiótica de um discurso sobre a 

moda, isto é, o estudo de um corpus constituído dos textos verbais que 

descrevem o vestuário feminino. Um corpus que é chamado por ele de „objeto 

ambíguo‟, pois, pela sua própria natureza, representa uma dupla semiose e, 

por isso, não corresponde a um único sistema de signos. Essa „inadequação‟ 

do objeto o faz optar pelo estudo dos textos que descrevem a moda porque, 

como ele mesmo afirma, não dispunha, naquele momento, de um suporte 

teórico que desse conta da descrição daquilo que ele chamou de moda real.  

Para a semiótica discursiva, a moda se expressa sob a forma de uma 

linguagem constituída de plano da expressão e plano do conteúdo, para 

produzir sentidos. Justamente por isso, a moda é passível de se constituir 

como objeto de análise. Entretanto, nesta pesquisa, assim como Barthes 

(2009), não vamos analisar a moda em si mesma – ou moda real –, mas o 

discurso da moda reproduzido nos enunciados sincréticos que constituem o 

gênero discursivo editorial de moda3 e difundido pelas revistas femininas 

brasileiras. Um discurso que se constitui socialmente, uma vez que cria moda, 

ao fixar seus padrões, que associa a moda a comportamentos e, por isso, faz 

mais do que apenas registrá-la e divulgá-la, influencia os usos que se fazem 

dela.  

Ao abordar um tema tão abrangente como o discurso veiculado na mídia 

impressa brasileira, impôs-se a necessidade de delimitar o universo da análise 

a fim de que pudéssemos, efetivamente, demonstrar a eficiência da 

metodologia semiótica de análise do discurso. Dentre todos os gêneros textuais 

                                                           
 

3
 O gênero discursivo editorial de moda será definido no primeiro capítulo. 
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que compõem uma revista feminina, optamos por restringir a pesquisa à 

análise de um gênero específico – o editorial de moda –, porque acreditamos 

que este gênero seja a „alma da revista‟, a expressão essencial dos valores 

que um dado enunciador atribui aos objetos que constroem a imagem de 

mulher que ele deseja compartilhar. Além disso, é um enunciado que instiga a 

análise por articular as estratégias de manipulação da leitora, a imagens que 

são, muitas vezes, inatingíveis. 

Por interferir na expressão visual de cada pessoa, o discurso da moda 

será considerado, também, como um fator importante na construção da 

identidade dos indivíduos. Isto porque, segundo Landowski (2002), a identidade 

se constrói por meio de processos de assimilação e de exclusão das 

características exteriores ao sujeito, capazes de dar a ele a sensação de 

pertencimento ou de não-pertencimento em relação a um determinado grupo 

social. Este autor e outros que se inscrevem na linha da semiótica discursiva 

serão fundamentais para este trabalho, como explicitaremos adiante. 

Para examinar esse discurso, a tese estabeleceu os seguintes objetivos: 

investigar as recorrências nas estruturas fundamental e narrativa dos textos do 

gênero editorial de moda; analisar as diferentes organizações figurativas que 

garantem ao discurso da moda, reproduzido nas revistas femininas brasileiras, 

o efeito de sentido de apresentar a novidade; examinar, comparativamente, os 

mecanismos de reprodução do discurso da moda em revistas femininas 

direcionadas a estratos sociais distintos e o impacto das estratégias discursivas 

selecionadas para o sucesso da argumentação. 

Com isso, queremos demonstrar a importância da semiótica discursiva 

para a análise dos sentidos que se instauram nos editoriais de moda e suas 

formas de persuasão e, em consequência disto, apresentar caminhos possíveis 
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para o estudo das estratégias argumentativas dos textos sincréticos, que são 

aqueles que operam com mais de uma linguagem. “Num sentido mais amplo, 

serão consideradas como sincréticas as semióticas que – como a ópera ou o 

cinema – acionam várias linguagens de manifestação [...]”. (GREIMAS & 

COURTÉS, 2012, p.467). Adiante, ao definirmos o gênero editorial de moda, 

trataremos do sincretismo num sentido mais restrito.  

A opção pela semiótica greimasiana – mais recentemente concebida 

como semiótica discursiva – como teoria norteadora desta pesquisa implica, 

sem desconsiderar o caminho já percorrido por Barthes (2009), optar pela 

aplicação do método semiótico de origem francesa à análise, considerando não 

apenas a linguagem verbal, mas também a linguagem visual – as fotografias –, 

que, juntas, compõem um enunciado sincrético. Trataremos aqui, como já 

dissemos, não da moda que desfila nas ruas e passarelas, mas dos editoriais 

de moda, tomados como textos sincréticos. 

A metodologia da semiótica discursiva (BARROS, 2001) se propõe a 

desvendar as condições de produção do sentido de um texto, seja ele verbal ou 

não verbal, estabelecendo um modelo de análise que organiza a significação 

em três níveis: o nível fundamental, o nível narrativo e o nível discursivo. Cada 

um dos níveis do percurso gerativo de sentido é composto por uma semântica 

e uma sintaxe próprias que constituirão o instrumental metodológico de que o 

analista necessita para explicitar a maneira como o sentido do texto foi 

construído e como ele poderá ser percebido (GREIMAS & COURTÉS, 2012; 

BARROS, 2001).  
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Segundo Barros (2001), a enunciação4 é a instância pressuposta de 

mediação entre as estruturas narrativas e as discursivas em que se dá a 

interação entre enunciador e enunciatário. Ela “produz o discurso e, ao mesmo 

tempo, instaura o sujeito da enunciação” (BARROS, 2001, p.74). Enquanto a 

sintaxe discursiva se ocupa das projeções da enunciação no enunciado5 e da 

identificação dos recursos de persuasão utilizados pelo enunciador para 

manipular o enunciatário, a semântica discursiva se dedica à análise da 

cobertura dos conteúdos narrativos abstratos. Nesta, delineiam-se os 

percursos figurativos e temáticos do discurso, por meio dos procedimentos de 

tematização e figurativização. Naquela, o sujeito da enunciação converte os 

esquemas narrativos em discursos, projetando, no enunciado, os actantes da 

enunciação (o eu e o tu), por meio dos procedimentos de actoralização; o 

tempo da enunciação (o agora e o então), pelos procedimentos de 

temporalização; e o espaço da enunciação (o aqui e o lá), pelos procedimentos 

de espacialização (FIORIN, 2005). Os procedimentos de projeção de pessoa, 

tempo e espaço no discurso são possíveis graças aos mecanismos de 

debreagem e de embreagem enuncivas e enunciativas, que possibilitarão os 

efeitos de proximidade e de afastamento do enunciador na manifestação do 

discurso. Além disso, é preciso considerar, na análise de um texto, a questão 

do foco narrativo, procedimento capaz de instaurar relações entre a enunciação 

                                                           
 

4
 Enunciação, aqui, está sendo tomada como “a instância linguística, logicamente pressuposta pela 

própria existência do enunciado (que dela contém traços e marcas)”. (GREIMAS & COURTÉS, 2012, 

p.166). 
5
 Enunciado, “por oposição à enunciação, entendida como ato de linguagem, é o estado dela resultante, 

independentemente de suas dimensões sintagmáticas (frase ou discurso) *...+”. (GREIMAS & COURTÉS, 

2012, p.168).  
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pressuposta e o enunciado e, por meio delas, produzir diferentes efeitos de 

sentido (BARROS, 2001, p.78).  

A materialidade sincrética de um editorial de moda é carregada de 

valores que serão inscritos no enunciado a partir das relações estabelecidas 

pelo sujeito da enunciação. Um editorial de moda é, portanto, em termos de 

sintaxe semiótica, o estabelecimento de um contrato veridictório proposto por 

um enunciador a um enunciatário a fim de fazer com que este siga uma 

tendência comportamental proposta por aquele.  

A análise das estratégias de projeção do sujeito da enunciação no 

enunciado e dos modos de interação entre enunciador e enunciatário levará em 

consideração, também, os conceitos de identidade e alteridade propostos por 

Landowski (2002). Para este autor, o sentido de um discurso da moda se dá 

pelo reconhecimento de algo que, dentro de um sistema significativo, marque a 

diferença em relação aos demais elementos. Uma diferença que será 

percebida por um corpo interpretante e manifestada por outro corpo, que dará 

suporte a esse discurso, visto que  

 

a emergência da significação só se processa na e pela interação. Uma 
vez que essa é de vários tipos, são os regimes interacionais que 
definem a teoria semiótica como uma teoria da interação social. Nessa 
perspectiva interativa é que a semiótica recebe as contribuições de Eric 
Landowski (OLIVEIRA, 2008, p.30).  

 

De acordo com Teixeira (2009, p.43), “o objetivo da teoria [semiótica] é 

construir um modelo capaz de prever uma gramática das relações entre 

sujeitos e entre sujeitos e objetos, manifestando-se nos textos como 

representação das interações do homem no mundo”. Por isso, partimos do 

princípio de que o discurso dos editoriais de moda das revistas femininas 
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constitui uma dessas formas de representação das interações da mulher na 

sociedade contemporânea. 

A revista feminina de hoje pretende ser um produto comercial que reúne 

inúmeros atributos: faz parte importante de um segmento de mercado cada vez 

mais promissor no Brasil – o da beleza –, fornece informações atuais, divulga 

eventos culturais, promove o entretenimento, expressa as tendências da moda 

e, ainda, oferta uma série de produtos e serviços que facilitam o dia a dia de 

suas leitoras. Mas, principalmente, as revistas femininas difundem inúmeras 

imagens que propõem um modelo idealizado de mulher bem-sucedida, linda e 

feliz. Dizem como a mulher deve ser, com o que ela deve se parecer, o que ela 

deve fazer para ser como esse modelo criado, traçam um perfil feminino que 

deve ser buscado pelas mulheres reais e apresentam novos modos de ser, de 

estar, de agir e de interagir na sociedade.  

Diana Crane, autora de A moda e seu papel social: classe gênero e 

identidade das roupas (2006, p.43), afirma que “a moda contribui para redefinir 

identidades sociais ao atribuir constantemente novos significados aos 

artefatos”. Para essa autora, o aspecto fascinante da moda está na forma como 

ela constantemente redefine as dicotomias que cercam a construção das 

identidades sociais, como por exemplo: juventude vs. maturidade, 

masculinidade vs. feminilidade, trabalho vs. diversão, conformismo vs. rebeldia, 

e as incorpora em novos estilos (CRANE, 2006). A partir da década de 50 do 

século XX, por exemplo, as imagens da moda passam a mostrar uma mulher 

dividida entre os afazeres domésticos, a necessidade de trabalhar e, ainda, a 

necessidade de cuidar de si mesma e de sua aparência. Estará em jogo na 

construção da identidade dessa mulher, entre outros elementos, a oposição 
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entre submissão e resistência, entre resignar-se ao seu papel de dona de casa 

e mãe ou de rebelar-se na busca pela sua independência.  

Neste sentido, Nízia Villaça (2007) chama a atenção para algumas 

particularidades do discurso da moda reproduzido nas revistas femininas dessa 

década: 

 

Aliás, os moldes, receitas, folhetins e matérias de comportamento 
mostravam a ambiguidade em que a mulher se encontrava na época: 
ela poderia até trabalhar, mas deveria saber bordar, cozinhar, cuidar 
dos filhos, mantendo-se, ao mesmo tempo, bela, saudável, e em dia 
com a moda das estrelas (VILLAÇA, 2007, p.175). 
 

 

 

Em outra passagem, a autora comenta, especificamente, as fotografias 

de moda e observa:  

 

 

Em sua representação, a mulher destas revistas é sempre uma 
mulher bem-disposta, acessível a todas as exigências do lar, jovial, 
bonita e impecável na sua apresentação, desde o penteado ao 
vestido. [...] Era interessante a inadequação das fotos com a locação. 
Por vezes na areia ou sobre um rochedo, a modelo está estática e 
impecável, sem qualquer relação com o cenário marítimo. Por vezes 
almoça em algum restaurante à beira-mar ou passeia de sapatos, 
luvas, casaquinhos e écharpes pelas areias de Copacabana. A 
fotografia de moda parece não ter nenhum compromisso com a 
realidade como acontece com o fotojornalismo e tal fato, tal distância 
implicam uma reflexão sobre a relação do corpo com a moda que se 
modificará progressivamente nos anos 60 e 70 (VILLAÇA, 2007, 
p.180). 

 

 

A partir das situações inusitadas de inadequação da imagem com seu 

contexto descritas na passagem acima, a autora remete à reflexão sobre as 

relações com o corpo. Segundo Villaça (2007), a partir da década de 50, a 

maneira como o corpo será exposto nas revistas femininas vai mudar 
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drasticamente. A mulher submissa ao marido, protetora, mãe e dona de casa, 

começa a dar lugar a uma mulher que pretende ser mais independente, que vai 

se mostrar capaz de cumprir múltiplas tarefas e, ainda assim, ser bem sucedida 

em todos os seus (muitos) papéis sociais. Esta mulher que está tentando 

afirmar sua independência passará a creditar ao corpo maior significação. Ser 

dona do seu próprio corpo e poder explorá-lo, com ousadia ou da maneira que 

lhe aprouver, será sinônimo de conquista do seu espaço na sociedade. O corpo 

vai tomar a posição de destaque anteriormente atribuída à roupa, à medida que 

vão mudando os valores da sociedade em relação ao padrão de beleza 

corporal.  

O corpo fala, pelas expressões da face, pelos gestos, pela sua própria 

forma exterior e, também, pelas relações que estabelece com a roupa que 

veste. Barthes, em sua obra Império dos signos, ressalta a importância do 

corpo na comunicação de uma mensagem: 

 

Não é a voz (com a qual identificamos os “direitos da pessoa) que 
comunica (comunicar o quê?), é o corpo todo (os olhos, o sorriso, a 
mecha, o gesto, a roupa) que mantém conosco uma espécie de 
balbucio, ao qual o perfeito domínio dos códigos tira todo caráter 
regressivo, infantil. Marcar um encontro (por gestos, desenhos, 
nomes próprios) leva de fato uma hora, mas durante essa hora, para 
uma mensagem que se teria abolido num instante se tivesse sido 
falada (ao mesmo tempo essencial e insignificante), é o corpo todo do 
outro que é conhecido, degustado, recebido e que desenvolveu (sem 
verdadeira finalidade) sua própria narrativa, seu próprio texto 
(BARTHES, 2007, p. 18). 

 

 

O corpo, como Barthes (2007) afirma, precisa ser apreendido, 

interpretado, “degustado”, tamanha a sua importância significativa. O valor 

atribuído socialmente ao corpo conduz à construção da ideia de „corpo ideal‟ 

que, em cada época, depende da concepção de beleza corporal que tenha sido 
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construída pela moda dominante. Essa ideia de corpo ideal é divulgada na 

sociedade, especialmente, por meio de pinturas, de fotografias, de imagens 

televisivas ou do cinema. Isso se comprova ao observarmos as mudanças nas 

fotografias de moda ao longo do tempo. Nos anos 20, elas davam ênfase às 

roupas, a partir dos anos 60 as roupas começaram a perder seu lugar para os 

corpos, especialmente os da juventude, e o corpo do/da modelo da foto passou 

a ser carregado de significados, isto é, de valores simbólicos representativos 

para um determinado grupo social (SABINO, 2010).  

Na segunda metade do século XX6, as imagens da moda começam a 

mostrar um pouco mais de ousadia, ainda que não houvesse uma liberdade 

total para a exploração do corpo feminino. De acordo com Villaça, 

 

A PRATICIDADE e o CONFORTO começam a se enraizar nos seus 
hábitos (das mulheres de classe média da época). O glamour da alta-
costura estava sendo substituído pela nova proposta do prêt-à-porter. 
Surge então, a mulher moderna (VILLAÇA, 2007, p.184).  

 

 

Para estar na moda, é preciso ter o corpo da moda. Analisar a moda a 

partir das relações de interação com o corpo que a veste é considerá-la como 

uma extensão desse corpo, como parte constitutiva da identidade de um 

indivíduo. A materialidade dos tecidos, as cores e as formas das roupas usadas 

por um corpo adquirem valores dentro de uma sociedade em função da 

maneira como se organizam, se combinam e se apresentam. As 

representações do corpo nos diferentes suportes de comunicação devem ser 

apreendidas considerando que é através do corpo que percebemos o mundo e, 

                                                           
 

6
 Para maior aprofundamento a respeito da história da moda, cf.: SABINO, Marco. História da Moda. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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ao mesmo tempo, através dele expressamos os valores que contribuem para a 

nossa inserção no meio social.  

O corpo também pode ser percebido no discurso, para isso, de acordo 

com Fiorin (2008), é preciso observar as recorrências manifestadas no texto a 

fim de recuperar os vestígios da constituição identitária do sujeito. Assim, para 

interpretar as imagens da moda é preciso compreender a organização 

discursiva, dada pela organização dos elementos constituintes que se 

relacionam em uma materialidade significativa.  

Além das relações com o corpo, por meio da análise do discurso da 

moda é possível perceber as relações entre o sujeito e seus espaços de 

circulação e as relações entre o sujeito e seu tempo. O discurso será, portanto, 

capaz de revelar alguns dos traços culturais de um determinado grupo social. 

Segundo Castilho (2005): 

 

Enfim, o corpo por si só, por sua materialidade e por sua 

mobilidade natas significa e conduz, em menor ou maior grau, um 

certo tipo de relação interpessoal. A moda que veste tais corpos 

contribui, como sabemos, para os sentidos de presença 

apontados. Segunda ou primeira pele, a moda significa, 

discursiviza e manifesta traços da identidade do sujeito, assim 

como a sua subjetividade (CASTILHO, 2005, p.55). 

 

 

Além das roupas, não podemos deixar de fazer referência a outras 

formas de marcar e modificar o corpo plasticamente, como maquiagens7, 

mutilações, tatuagens, piercings, escarificações, cirurgias plásticas, etc. São 

                                                           
 

7
 Sobre as práticas de pintura corporal, cf. MAGALHÃES, Monica Ferreira. Maquiagem e pintura 

corporal: uma análise semiótica. Tese de doutorado. Niterói: Programa de Pós-graduação em Letras da 

UFF, 2010. 
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todas práticas estimuladas culturalmente e demonstram que o ser humano está 

sempre em busca de uma imagem que deseja ter ou que deseja que os outros 

tenham dele. Tais modificações no corpo conseguem dar a ele novos 

significados, segundo Castilho (2005):  

 

 

O sujeito, por intermédio do corpo como suporte e meio de 

expressão, revela uma necessidade latente em querer significar, 

de reconstruir-se por meio de artifícios inéditos, geradores de 

significações novas e desencadeadoras de estados de conjunção 

ou de disjunção com os valores pertencentes à cultura 

(CASTILHO, 2005, p.92,93). 

 

 

Entendidas como práticas discursivas, essas ações implicam na 

construção de narrativas diversas, cujo objetivo é o de produzir novas 

dinâmicas, válidas para determinada coletividade. O corpo também tem de 

„estar na moda‟, daí a necessidade de tantos sacrifícios, como dietas 

exageradas, exercícios feitos à exaustão, pele e cabelos transformados, por 

exemplo, entre outras muitas possibilidades de se marcar o corpo, tudo a fim 

de dar a esse corpo individualidade, identidade, e, ao mesmo tempo, 

pertencimento a um tempo e a um espaço. 

São muitas as revistas femininas editadas hoje no Brasil, são mais de 

quinze títulos entre edições mensais e semanais. No mercado editorial 

brasileiro, se considerado o segmento das revistas femininas mensais, a 

editora Abril destaca-se dentre as demais editoras, sendo responsável, por 

exemplo, pela publicação de 60% das revistas mensais mais vendidas no 



36 

país8. Dentro de um universo de pesquisa tão abrangente e pelo volume de 

publicações direcionadas à moda feminina de vestir, foi preciso estabelecer um 

recorte que viabilizasse a análise. Por isso, para a seleção do corpus desta 

pesquisa, levamos em consideração a definição proposta por Greimas e 

Courtés (2012), que reproduzimos, em parte, a seguir: 

 

O problema do corpus se põe de maneira diferente quando se 

trata não mais de coleções de frases, mas de discursos, ou 

quando o projeto do linguista não é apenas sintático, mas também 

semântico. O corpus, enquanto conceito operatório, retoma aí 

seus direitos para ser utilizado no sentido “gerativista” implícito: 

poder-se-á, então, falar de corpus sintagmáticos (conjuntos de 

textos de um autor) ou de corpus paradigmáticos (conjuntos de 

variantes de um conto), sempre levando em conta o fato de que 

eles nunca são fechados nem exaustivos, mas representativos 

apenas e de que os modelos com cuja ajuda se procurará explicá-

los serão hipotéticos, projetivos e preditivos. (GREIMAS, A. J. & 

COURTÉS, J., 2012. p.105). 

 

 

Considerando que o corpus pode se constituir de uma amostra 

representativa de um conjunto de textos, selecionamos quatro títulos mensais 

publicados em território nacional voltados diretamente para o público feminino e 

que apresentam em sua composição editoriais de moda. São eles: a revista 

Vogue Brasil, a revista Marie Claire, a revista Máxima e a revista Glamour. Na 

seleção das revistas de onde foram extraídos os objetos de análise levou-se 

em consideração, primeiramente, aquilo que as revistas representam 

socialmente: as duas primeiras, de acordo com a mídia especializada, são 

                                                           
 

8
 Fonte: ANER – Associação Nacional de Editores de Revistas. Dados sobre as maiores circulações de 

revistas mensais de janeiro a agosto de 2013 em comparação com o ano anterior. Disponível em: 

http://aner.org.br/dados-de-mercado/circulacao/ Acesso em: Out de 2013. 

http://aner.org.br/dados-de-mercado/circulacao/
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consideradas ícones na produção de editoriais de moda, são as chamadas 

revistas ´top de linha‟, isto é, aquelas que estão no topo, que se destacam por 

apresentarem as melhores produções de editoriais de moda e por constituírem 

os parâmetros para a difusão de um discurso próprio, ainda que pautado pelo 

discurso da moda, além de terem conquistado reconhecimento nacional e 

internacional9; em contraposição a estas, as duas últimas serão analisadas por 

serem consideradas revistas populares, seja pela produção, que envolve 

menor elaboração, ou pelo preço acessível, que lhe garante a distribuição em 

massa.  

O público a que se destina cada uma das publicações é muito distinto, o 

público da Vogue e da Marie Claire é a elite brasileira, enquanto as revistas 

Máxima e Glamour destinam-se a camadas sociais menos privilegiadas. A 

disparidade entre as formas de reproduzir um mesmo discurso – o discurso da 

moda – foi o que definiu a seleção das revistas, afinal, o que se pretendia era 

justamente investigar as estratégias enunciativas de textos pertencentes ao 

mesmo gênero discursivo, em diferentes manifestações.  

Além disso, consideramos as editoras responsáveis pelas publicações, 

pois, no mercado editorial impresso brasileiro, as editoras Abril e Globo dividem 

a liderança. São delas as revistas mais vendidas em todo o Brasil, incluindo 

nessa classificação todos os segmentos editoriais10. As revistas do nosso 

corpus pertencem a esses dois grandes responsáveis pela mídia impressa 

                                                           
 

9
 As revistas Vogue e Marie Claire são editadas em diversos países e, segundo dados divulgados pelas 

próprias editoras em suas páginas na internet e de informações veiculadas nos sites especializados em 

análise do mercado de mídia impressa, são revistas de prestígio nacional e internacional. 

10
 Fonte: ANER – Associação Nacional de Editores de Revistas. Disponível em: http://aner.org.br/dados-

de-mercado/ Acesso em: Out de 2013. 

http://aner.org.br/dados-de-mercado/
http://aner.org.br/dados-de-mercado/
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feminina do nosso país: as revistas Vogue, Marie Claire e Glamour são 

produzidas pela editora Globo; e a revista Máxima, pela editora Abril. 

Finalmente, consideramos a faixa etária a que se destinam as publicações, 

todas se dirigem a mulheres da faixa dos 25 aos 40 anos, em média, e as 

temáticas abordadas por elas.  

Durante o trabalho de pesquisa, foram analisadas edições das revistas 

selecionadas no período compreendido entre 2011 e 2014. Os editoriais de 

moda que ilustram as análises foram escolhidos aleatoriamente, por seu 

caráter de amostra representativa do discurso examinado. Exemplificam bem 

os conceitos teóricos trabalhados e, por esse motivo, ressaltam a produtividade 

do método de estudo. Em cada capítulo de análise (2, 3 e 4) serão privilegiados 

os níveis e categorias mais adequados ao corpus em destaque. Não haverá, 

portanto, a mesma estrutura em cada capítulo, já que, como em toda análise 

semiótica, a teoria se curva diante do objeto e é o texto em exame que indica 

ao analista o melhor caminho de análise. 

A fim de analisar os procedimentos de interação entre o enunciador e o 

enunciatário e de evidenciar as estratégias de organização enunciativas que se 

estabelecem nos diferentes objetos sincréticos selecionados, dividimos o 

trabalho da seguinte maneira: no capítulo um, apresentaremos a definição do 

gênero editorial de moda, seguido de uma proposta de tipologia do editorial de 

moda, que considera as diferenças de organização narrativa; no capítulo dois, 

será feita a análise de seis editoriais de moda da revista Marie Claire, que 

constam das edições no 238, de janeiro de 2011, e no 239, de fevereiro de 

2011. Apesar de pertencer ao mesmo grupo editorial responsável pela 

publicação da revista Vogue, a revista Marie Claire estabelece para si outro 

perfil de leitora, que pretendemos identificar por meio da metodologia de 
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análise semiótica. No capítulo dois, detalharemos o percurso narrativo 

recorrente nos textos, o programa de manipulação e as formas de modalização 

do sujeito e proporemos a sistematização de categorias de análise que 

contribuam para uma compreensão cada vez mais eficaz dos textos sincréticos 

e do discurso veiculado nos editoriais de moda. 

No terceiro capítulo, apresentaremos a análise de mais seis editoriais de 

moda da revista Vogue Brasil, retirados das edições no 389, de janeiro de 2011 

e no 390, de fevereiro de 2011. Neste capítulo, nos deteremos na análise do 

nível discursivo do objeto sincrético. Delinearemos a sintaxe discursiva, 

considerando as projeções da enunciação no enunciado, por meio do 

detalhamento dos procedimentos de actoralização, espacialização e 

temporalização e identificaremos os recursos de persuasão utilizados pelo 

enunciador para manipular o enunciatário. Em seguida, traçaremos os 

percursos temáticos e figurativos da semântica discursiva para, considerando 

tais procedimentos, poder explicitar os efeitos de sentido que emergem das 

relações entre temas e figuras no plano do conteúdo. 

No quarto capítulo, apresentaremos a análise de editoriais 

representativos de publicações populares: dois editoriais da revista Máxima, 

retirados das edições no 27, de agosto de 2012, e no 43, de dezembro de 2013; 

e um editorial da revista Glamour, edição no 22, de janeiro de 2014, a fim de 

compará-las às análises anteriores. O último capítulo será, também, o espaço 

reservado para a observação de traços recorrentes entre os editoriais 

analisados, para a análise comparativa de sua organização discursiva, seja no 

plano do conteúdo, seja no plano da expressão, bem como das interações 

entre enunciador e enunciatário que se estabelecem nesse gênero discursivo. 
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A análise do discurso veiculado pelos editoriais de moda de algumas 

revistas femininas publicadas no Brasil demonstra como a organização 

discursiva desses textos sincréticos contribui para reforçar os valores atribuídos 

à moda e aos objetos que a representam – como as roupas, os sapatos, os 

acessórios, as marcas e o próprio corpo – e que, juntos, constituem uma 

imagem idealizada da mulher de um determinado tempo e espaço. Por meio da 

semiótica discursiva, vamos analisar de que maneira o conteúdo manifestado 

visualmente e o conteúdo manifestado verbalmente se articulam na 

materialidade sincrética dos editoriais de moda para produzir efeitos de sentido 

que garantem a esses textos o frescor da novidade, ao mesmo tempo em que 

mascaram a afirmação de valores, que se impunham às mulheres de ontem e 

continuam a se impor às mulheres de hoje. 
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CAPÍTULO 1 – O GÊNERO EDITORIAL DE MODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo parecer é imperfeito: oculta o ser; é a partir dele que se 

constroem um querer-ser e um dever-ser, o que já é um desvio do 

sentido. Somente o parecer, enquanto o que pode ser – a 

possibilidade –, é, [sic] vivível. 

 

Algirdas Julien Greimas. 

Da imperfeição, 2002. 
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Para tratar do editorial de moda como um gênero, recorremos a Bakhtin 

(1997). Segundo este autor, as características comuns aos diferentes gêneros, 

que os instituem como tal, são, até certo ponto, estáveis, no sentido de que se 

repetem nas diferentes manifestações linguísticas. Ele afirma que “qualquer 

enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de 

utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, 

sendo isso que denominamos gêneros do discurso.” (BAKHTIN, 1997, p.279). 

Ainda segundo Bakhtin,  

 

Uma dada função (científica, técnica, ideológica, oficial, cotidiana) e 
dadas condições, específicas para cada uma das esferas da 
comunicação verbal, geram um dado gênero, ou seja, um dado tipo 
de enunciado, relativamente estável do ponto de vista temático, 
composicional e estilístico. O estilo é indissociavelmente vinculado a 
unidades temáticas determinadas e, o que é particularmente 
importante, a unidades composicionais: tipo de estruturação e de 
conclusão de um todo, tipo de relação entre o locutor e os outros 
parceiros da comunicação verbal (relação com o ouvinte, ou com o 
leitor, com o interlocutor, com o discurso do outro, etc.). (BAKHTIN, 
1997, p.284). 

 

 

Em diálogo com a definição proposta por Bakhtin, Fiorin afirma: “os 

gêneros são organizações relativamente estáveis caracterizadas por uma 

temática, uma forma composicional e um estilo” (FIORIN, 2005, p. 102). A 

temática é “a esfera de sentido de que trata o gênero” (Id., p.102) e não deve 

ser confundida com o assunto de que trata o texto. A forma composicional diz 

respeito à estrutura textual e pode ser categorizada em seis tipos mais comuns, 

a saber: o narrativo, o descritivo, o injuntivo, o expositivo, o opinativo e o 

argumentativo (Id., p. 102-116). E o estilo “é o conjunto de marcas linguísticas 

exigidas por um gênero” (Id., p. 103). Deste modo, vamos estabelecer a 
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definição do gênero em estudo a partir das recorrências „relativamente 

estáveis‟ que puderem ser observadas nos enunciados sincréticos examinados. 

 

 

1.1. O EDITORIAL DE MODA 

 

O editorial de moda dialoga com outro conhecido gênero da esfera 

jornalística: o editorial. O editorial é um gênero discursivo em que predominam 

sequências injuntivas e argumentativas, em geral, sem assinatura, mas 

podendo ser assinado pelo editor responsável por aquele veículo de 

comunicação. É um texto marcado pela subjetividade, que apresenta o ponto 

de vista de um determinado jornal ou revista em relação a um fato social, ou a 

uma matéria específica veiculada anteriormente. Trata-se de um gênero que 

expressa uma intenção persuasiva, pois, como afirma Garcia (2004, p.380), na 

argumentação “procuramos principalmente formar a opinião do leitor ou 

ouvinte, tentando convencê-lo de que a razão está conosco, de que nós é que 

estamos de posse da verdade”. O tipo textual argumentativo, portanto, 

caracteriza-se por tentar convencer o outro. À luz da semiótica discursiva, 

podemos dizer que a argumentação corresponde ao fazer persuasivo que se 

estabelece na interação entre os participantes da enunciação – enunciador e 

enunciatário. Nas palavras de Barros: 

 

O fazer persuasivo do enunciador é diferente segundo o jogo de 
imagens que constrói de si mesmo e do enunciatário – e o que o leva 
à sedução, à tentação, à provocação ou à intimidação – e segundo 
também o tipo de fazer a que pretende persuadir o enunciatário – 
fazer pragmático, como na publicidade ou no discurso político, fazer 
cognitivo, como no texto científico ou literário. Trata-se de fazer 
consumir, fazer votar ou de fazer crer (BARROS, 2001, p. 95). 
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No caso específico do editorial de moda, além do caráter argumentativo, 

o enunciador exerce um papel de divulgador de marcas e tendências, 

associando-se à função de publicidade e propaganda. Articuladas no discurso, 

tais características são capazes de promover respostas de consumo e adesão 

às ideias divulgadas. Além deste aspecto, o editorial de moda é um gênero 

discursivo que, assim como o editorial jornalístico, caracteriza-se por 

apresentar e defender a opinião ou as ideias de um determinado veículo de 

comunicação. É um texto que mantém as características argumentativas e 

persuasivas do editorial, porém apresenta uma diferença significativa no que 

diz respeito à manifestação do discurso: a materialidade sincrética.  

No editorial de moda, tanto a expressão verbal – o título, o texto 

explicativo da primeira página e as referências às marcas, aos preços das 

roupas e aos produtores, quanto a expressão visual – as fotografias, “não estão 

ali como unidades somadas, mas submetidas a uma enunciação que as 

sincretiza numa unidade” (TEIXEIRA, 2009, p.59); cada um desses elementos 

será considerado como constituinte do gênero. No entanto, vale ressaltar que, 

assim como ocorre com os demais gêneros discursivos, a ausência de um ou 

outro elemento, ou a disposição diferenciada deles no enunciado, não 

desconfigura, necessariamente, o gênero. No capítulo 4, por exemplo, a 

análise dos editoriais da revista Máxima revela uma organização discursiva 

distinta daquela dos textos das outras revistas, mas mantém características 

relativamente estáveis (BAKHTIN, 1997) que podem defini-los como 

pertencentes ao gênero editorial de moda. 

A leitura do editorial de moda instaura um sentido que não pode 

desconectar as linguagens em funcionamento na enunciação, pois o 

enunciador, ao escolher sincretizar linguagens, não o faz 
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despropositadamente, já que, desse modo, “o sujeito da enunciação captura, 

de forma mais totalizadora, a adesão do enunciatário, tornando-lhe mais difícil 

escapar à manipulação” (GOMES, 2008, p.216). É importante ressaltar que o 

enunciatário pode, em seu fazer interpretativo, desconsiderar, por exemplo, o 

texto verbal, mas, ao fazer isso, deixa de lado a unidade da significação 

sincrética e opta pela parcialidade da compreensão. Mas também essa 

possibilidade é já prevista pelo sujeito da enunciação que, ciente do 

enunciatário que espera ter, usa diferentes estratégias de sincretização 

enunciativa, desde a redundância, passando pela oposição, pelo 

redimensionamento, até a ressignificação (GOMES, 2008, p.78). 

Um texto sincrético é aquele em que diferentes linguagens, por meio de 

uma estratégia comunicativa, se unem para manifestar um conteúdo único e 

uma única forma da expressão. A metodologia de análise semiótica deve ser 

aplicada ao resultado da sincretização, ao objeto sincrético, a fim de explicitar a 

estratégia comunicativa global que, em sua totalidade, organiza os elementos 

discursivos que emanam do produto textual tornando-o uma unidade de sentido 

(TEIXEIRA, 2009).  

Em um texto sincrético, cada linguagem é significativa e os sentidos que 

cada uma instaura se relacionam de modo a produzir novos sentidos e novos 

modos de dizer, pois “mesmo que a coexistência das manifestações visuais e 

verbais seja imprescindível para a significação global do texto, cada linguagem 

tem um papel e os conteúdos que veicula interagem de maneira específica” 

(GOMES, 2008, p.217). A expressão verbal que caracteriza o texto de abertura 

de cada editorial não é mera descrição da sequência fotográfica, mas age em 

conjunto com a materialidade visual para criar um sentido único. Da mesma 

forma, não se deve considerar que a imagem sirva apenas como suporte de 
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veiculação de um conteúdo, mas como materialidade expressiva que veicula 

significações.  

Fiorin, ao traçar o percurso de constituição do conceito de sincretismo 

para a semiótica, afirma que “as semióticas sincréticas constituem um todo de 

significação e, portanto, há um único conteúdo manifestado por diferentes 

substâncias da expressão” (FIORIN, 2009, p.35). De acordo com Ana Claudia 

de Oliveira, os textos sincréticos “materializam, na construção do enunciado, as 

opções da construção enunciativa do enunciador no seu orientar o percurso do 

enunciatário em direção à significação” (OLIVEIRA, 2009, p. 88).  

Por esse motivo, partiremos da observação minuciosa da materialidade 

significante, da análise da semântica e da sintaxe discursivas, para propor 

articulações entre os procedimentos de produção do sentido usados no plano 

da expressão e no plano do conteúdo, das duas linguagens envolvidas na 

enunciação sincrética, que nos permitirão identificar os efeitos de sentidos 

produzidos pelo enunciado. A compreensão das relações que se estabelecem 

entre enunciador e enunciatário serão possibilitadas, ainda, pela recuperação 

da instância da enunciação a partir dos elementos disponíveis na plástica 

sincrética, que é responsável pela produção de “experiências sensibilizantes 

que são armadas pelo enunciador como uma instância de produção de sentido 

em ato, mesmo que, na experiência midiática, os parceiros estejam 

distanciados e não corpo a corpo, face a face” (OLIVEIRA, 2009, p. 98). 

Um editorial de moda é, portanto, uma materialidade discursiva 

sincrética formada por uma linguagem visual - fotografias organizadas em uma 

determinada sequência – e uma linguagem verbal – título, intertítulo e textos 

descritivos das roupas e acessórios usados. O número de fotos que compõe 

cada editorial varia não apenas em função dos objetivos de comunicação de 
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cada veículo responsável pela sua produção, mas também em função de uma 

hierarquia que se estabelece entre os editoriais que compõem cada número de 

uma dada publicação. Nas revistas em que há mais de um editorial, o principal 

é sempre o primeiro da seção relacionada à moda indicada no índice e, em 

geral, recebe maior destaque nas chamadas, especialmente na capa, que, 

muitas vezes, reproduz uma foto da modelo que participou do editorial principal 

(ou, menos frequentemente, por se tratar de uma seção voltada para o 

vestuário feminino, do modelo). 

A expressão da linguagem verbal utilizada no título do editorial aparece, 

sempre, em destaque. As letras são maiores, com cores que sobressaem em 

contraste com os demais elementos da expressão visual; algumas vezes se 

articulam com o plano da expressão visual e formam, no todo, diferentes 

efeitos que destacam o título dos demais textos verbais. A linguagem verbal 

que aparece, no subtítulo ou „olho‟ – termo próprio do jornalismo utilizado para 

designar o texto que se insere entre o título e o texto que aparece em seguida 

–, tem menos destaque; assim como nos breves textos que descrevem as 

marcas das roupas vestidas pelos modelos; na referência a seus preços; e nos 

textos que apresentam os profissionais que participaram da produção daquele 

editorial. 

Chamaremos de „texto de abertura‟ o texto verbal formulado pelo 

enunciador e apresentado, invariavelmente, na primeira página de qualquer 

editorial de moda. Ele é composto pelo título, subtítulo e um texto curto que 

sintetiza as ideias e valores que serão propostos pelo enunciador ao 

enunciatário. Consideraremos, portanto, em cada editorial de moda analisado, 

a linguagem verbal – da página de abertura e das indicações de marcas e 

preços –, e a linguagem visual –, das fotografias, como duas materialidades 
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que concretizam uma única enunciação, expressa em um enunciado tal que 

corresponde a uma estratégia enunciativa elaborada na enunciação 

pressuposta. Um editorial de moda, mais do que apresentar roupas que 

seguem as mais recentes tendências da moda mostradas em primeira mão nos 

desfiles de lançamento de coleções e de estilistas, quer compartilhar ideias e 

conceitos que transmitam, com eficiência, os valores de um determinado 

enunciador e que, frequentemente serão associados a determinadas marcas.  

Cada veículo de comunicação tem uma equipe responsável pela 

produção do editorial de moda, que é, também, a pessoa responsável por dar o 

aval para a reprodução do produto final. O enunciador do discurso da moda 

nos editoriais de moda, portanto, constitui-se, principalmente, pela revista em 

si, como veículo de comunicação que tem „voz‟ na sociedade, e seu editor-

chefe, pessoa física que „traduz‟ os valores de uma determinada publicação. 

Além deles há, ainda, muitos profissionais envolvidos na preparação de um 

editorial de moda que, por isso, ainda que indiretamente, constituem esse 

enunciador que não é singular, uma vez que todos eles contribuem para a 

seleção e a organização do texto durante as etapas de produção daquilo que 

virá a se tornar o editorial de moda na sua versão final, aquela que vai para as 

bancas e das bancas para as mãos das(os) leitoras(es). Trata-se de 

produtores, modelos, maquiadores, cabeleireiros, personal stylists, pessoas 

responsáveis pela composição dos looks, fotógrafos, assistentes de fotografia, 

editores dos textos e das fotografias, desenhistas industriais (designers), 

estilistas, figurinistas, entre outros. Essa dispersão figurativa se concentra no 

papel sintático de enunciador responsável pelos valores inscritos no discurso, 

expressando-se por meio de um estilo próprio, vinculado ao público que deseja 

atingir. 
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Os editoriais de moda acompanham as tendências e lançamentos 

divulgados no calendário de estações da moda, que tem cinco períodos bem 

estabelecidos: a primavera, o verão, o alto-verão, o outono e o inverno. Além 

disso, também orientam as produções dos editoriais as festas nacionais. De 

modo que duas edições anuais das revistas costumam apresentar as 

tendências e lançamentos do alto-verão – as de janeiro e de fevereiro, sendo 

que a de fevereiro dedica-se, ainda, à moda para vestir durante as festividades 

do carnaval, e uma edição anual que apresenta as tendências da coleção 

outono/inverno. 

Como o próprio nome indica, a temática que caracteriza os textos do 

objeto desta pesquisa é o universo da moda feminina. Todavia, dentro desse 

universo temático amplo, cada editorial abordará um conteúdo temático mais 

específico, como se observa nos exemplos a seguir. As duas primeiras fotos 

são do editorial de moda da revista Bobstore (imagens 1 e 2 da figura 7), que 

tinha como tema subjacente às figuras do discurso o „Branco urbano‟; e as 

duas seguintes são fotos de uma edição da revista Vogue (imagens 1 e 2 da 

figura 8), cujas figuras do conteúdo visual revestem os temas do circo, da 

diversão, do lúdico, da infância, da arte, por exemplo. 

Figura 7 – Editorial da moda da revista Bobstore “Branco Urbano” 

 

 

 

 

 

Disponível em:<http://glloss.com.br/blog/?p=2600>. Acesso em: 12 jul. 2012. 

Imagem 1  Imagem 2  

http://glloss.com.br/blog/?p=2600
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Figura 8 – Editorial de moda da Vogue, “A day at the Circus” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: <http://www.glacecompimenta.com/2011/04/reese-whitherspoon-para-

vogue.html> Acesso em: 12 jul. 2012. 

 

Os temas e as figuras discursivas que os recobrem serão explorados 

mais detalhadamente no decorrer das análises, faremos isso seguindo os 

procedimentos instituídos pela semântica discursiva, e considerando os 

processos de tematização e figurativização de que trata Barros (2001):  

 

Tematização é a formulação abstrata dos valores, na instância 
discursiva, e sua disseminação em percursos. É possível, a partir de 
um mesmo valor, obter-se mais de um percurso temático. [...] A 
figurativização constitui um novo investimento semântico, pela 
instalação de figuras do conteúdo que se acrescentam, “recobrindo-
o”, ao nível abstrato dos temas (BARROS, 2001, p.115 e 116). 

 

 

Como ressalta esta autora, é possível identificar em um mesmo discurso 

diferentes percursos temáticos. Estes, por sua vez, serão revestidos pelas 

figuras tanto do plano do conteúdo verbal quanto do plano do conteúdo visual. 

Imagem 1  

Imagem 2  

http://www.glacecompimenta.com/2011/04/reese-whitherspoon-para-vogue.html
http://www.glacecompimenta.com/2011/04/reese-whitherspoon-para-vogue.html
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As imagens 1 e 2, que compõem a figura 7, por exemplo, exploram a temática 

do cotidiano na cidade, que é revestido pela figura do conteúdo verbal „urbano‟ 

e pelas figuras do conteúdo visual que nos remetem ao sentido de urbanidade, 

como a mulher bem vestida, produzida para diferentes situações do seu dia, 

como passear de modo descontraído com seu cachorro, ou caminhar em 

direção ao seu destino, provavelmente um lugar em que terá de cumprir algum 

compromisso social; além da praça, da avenida e do carro que passa atrás da 

mulher e as vitrines que servem de fundo para a modelo nas três cenas 

registradas e corroboram o sentido inspirado pelo tema.  

Observe-se, ainda, como o significado abstrato da cor branca vai ser 

figurativizada nas duas linguagens, no verbal pelo uso da palavra „branco‟ e no 

plano visual, principalmente, pelas roupas da modelo, mas, também, pela 

opção do registro fotográfico em preto e branco que consegue dar destaque 

para o branco que é produzido pelo reflexo da luz do sol no chão, no vidro e no 

carro; além do branco que destaca a fonte e, claro, não sem propósito, o 

branco do cão dálmata que a modelo leva para um passeio. 

Em relação ao estilo, característica estrutural na definição de gênero 

textual proposta por Bakhtin (1997), podemos identificar no gênero editorial de 

moda algumas propriedades mais gerais, tais como: a composição sincrética 

que articula, necessariamente, linguagem verbal e linguagem visual; o maior 

destaque dado à composição fotográfica em relação ao verbal; a criação de 

cenas, ambientes e figuras que determinam um ideal a ser perseguido e o 

espaço dedicado à exposição das imagens – sempre uma série composta por 

páginas inteiras. No entanto, o estilo é, também, uma característica estrutural 

particularizante, o que significa dizer que cada veículo apresentará, à sua 

maneira, seu editorial. Por esse motivo, ao considerar as diferentes 
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possibilidades de diagramação e de organização discursiva dos editoriais de 

moda, é importante salientar a existência de diferentes estilos de editorial, que 

são os diferentes estilos de texto das enunciações particulares 

correspondentes a cada revista, dadas as inúmeras variações possíveis de 

organização temática e figurativa de tais enunciados. Desta forma, serão 

considerados, neste trabalho, como editoriais de moda aqueles textos que 

apresentarem as características essenciais do gênero, ainda que se 

configurem como um estilo particular de editorial.  

A produção dos gêneros textuais que estamos analisando exige o 

cumprimento de algumas etapas até que se chegue ao resultado final impresso 

nas revistas de moda feminina. A inspiração para a produção de um editorial 

são os desfiles que acontecem nas grandes cidades e nos pólos de moda 

espalhados pelo mundo. A partir da observação dos desfiles, o produtor 

responsável pelo editorial identifica e registra as tendências de uso sugeridas 

nesses eventos e inicia uma pesquisa que servirá como base para a escolha 

das roupas, sapatos, acessórios, maquiagem e cenário do editorial. A partir 

dessa pesquisa, elabora-se o briefing11 que norteará o trabalho de toda a 

equipe.  

Todas as informações coletadas na etapa de pré-produção do editorial 

vão sendo estudadas, revisadas, trabalhadas e relacionadas com as ideias que 

a revista pretende veicular numa determinada edição. Há muita informação em 

                                                           
 

11
 Briefing – 1. Instruções e diretrizes transmitidas, de forma resumida, pela chefia (de agência de 

propaganda, birô, jornal, emissora de tv etc.) aos responsáveis pela execução de um determinado 

trabalho (criação de uma campanha publicitária, cobertura jornalística, etc.); 2. Diretrizes ou 

informações de um cliente à agência de propaganda, sobre a criação ou o desenvolvimento de 

determinada campanha; 3. Resumo escrito dessas diretrizes, para orientação do trabalho (BARBOSA, 

Gustavo. RABAÇA, Carlos Alberto. Dicionário de Comunicação. Rio de Janeiro: Campus, 2001, p.81). 
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um editorial: ele apresenta tendências, cores, texturas, tecidos, referências a 

períodos anteriores, simbolismos, etc.. O movimento indicado pelas roupas, 

pelos tecidos e pelo próprio corpo dos modelos também é significativo e deve 

ser considerado, assim como as cores e as texturas dos objetos, apesar de, na 

fotografia, estes elementos serem apenas sugeridos ao leitor, em função da 

materialidade lisa do papel. Além disso, contribuem para a construção do 

sentido do texto as poses e, especialmente, os olhares apresentados, pois 

indicam atitudes, tipos de personalidades a serem imitados e desejados.  

Por tudo isso, o maior desafio do produtor desse enunciado sincrético 

parece ser associar a beleza a todas essas informações, transformar todo o 

material que tiver em uma cena em algumas poucas imagens, e articular 

adequadamente as linguagens em jogo – verbal e visual.  

 

 

1.2. A FOTOGRAFIA DE MODA 

 

O volume excessivo de informações a que somos submetidos pelos 

meios de comunicação de massa no século XXI, associado à profusão de 

imagens disponíveis e ao processo de descarte praticamente instantâneo de 

tudo o que se produz, acarreta uma reconfiguração na forma de construção do 

sentido por parte do leitor. Segundo Garcia e Miranda, isso equivale a dizer 

que:  

 

[...] ou a informação produz efeitos de sentido, mas não consegue 

compensar a perda brutal de significação em todos os outros 

domínios; ou a informação existe por si sem se preocupar se faz 

sentido para alguém; ou ainda existe correlação entre os dois, mas 

ela é corrompida e dissolvida pela própria ação da mídia de massa 

(GARCIA e MIRANDA, 2007, p.84).  
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As mesmas autoras (GARCIA e MIRANDA, 2007) ressaltam o fato de 

que a proliferação das novas tecnologias midiáticas cria uma nova dinâmica de 

acesso às informações e também de sua manutenção, de modo que é preciso 

reeducar o olhar para uma cultura impregnada de imagens a fim de que a 

sociedade possa reaprender a interpretar o mundo. Elas destacam, ainda, 

outro aspecto fundamental na nova dinâmica de percepção da realidade: os 

aparatos tecnológicos – como binóculos, lentes, impressoras, câmeras 

fotográficas, vídeos, celulares, etc. –, que são capazes de proporcionar ao 

homem uma ampliação do olhar e, ao mesmo tempo, transformá-lo em “uma 

espécie de miopia que confunde esse olhar e cria para ele diferentes pontos de 

observação, sejam eles espelhos fiéis ou simulacros imperfeitos do mundo 

natural12” (GARCIA e MIRANDA, 2007, p.85).  

A fotografia de moda13 tem uma história recente, tanto no âmbito da 

fotografia quanto no da moda. Em princípio, a veiculação das fotografias de 

                                                           
 

12
 Mundo natural está sendo considerado, tanto para as autoras referidas, quanto neste trabalho, como 

“o parecer segundo o qual o universo se apresenta ao homem como um conjunto de qualidades 

sensíveis, dotado de certa organização que faz com que o designemos por vezes como ‘mundo do senso 

comum’” cf. GREIMAS & COURTÉS, 2012, p.324.  
13

 Fotografia de moda – A fotografia de moda começou a existir entre 1850 e 1860 e consistia 

essencialmente em registrar as mulheres da elite em seus trajes mais suntuosos. A fotografia funcionava 

como um retrato e o objetivo principal era mostrar a roupa que deveria ser reproduzida com precisão, 

deixando seus detalhes e enfeites em evidência e, obviamente, alimentar a vaidade da retratada, cuja 

foto seria provavelmente divulgada em seu meio social. A pose da retratada, entretanto, era secundária 

à roupa e, assim, as fotos eram estáticas, completamente sem movimento. Até os anos 20, somente as 

mulheres conhecidas e importantes eram fotografadas e a publicação de seus retratos nas revistas era 

acompanhada de legendas, indicando o nome da grande dama, o nome do costureiro e, raras vezes, 

identificando o fotógrafo. [...] Os anos 80 e 90 direcionaram os holofotes sobre as figuras dos fotógrafos, 

tornando-se alguns deles verdadeiros personagens e ícones do meio fashion. [...] No século XXI, muitos 

fotógrafos de moda continuam incensados no universo fashion, desempenhando um papel importante 
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moda tinha um objetivo mais evidente, que se restringia à exposição da roupa 

que estava sendo oferecida ao consumidor por uma determinada marca. Com 

o passar dos anos e a natural volubilidade dos valores sociais, as fotografias de 

moda passaram a se prestar a outro papel, servem agora, também, para 

mostrar anseios, paixões, para determinar vontades, valores, e para revelar 

atitudes e estilos, de vestir e de viver, que devem ser seguidos.  

Mesmo com essa mudança de objetivo, a fotografia de moda mantém 

uma característica particular: a de ser posada e produzida. O que significa que, 

por mais que tente parecer natural, ou representar uma situação qualquer do 

cotidiano, frequentemente, a fotografia está a serviço de um discurso que 

pretende difundir valores. Valores estes que serão atribuídos aos objetos 

sugeridos para serem comprados e à imagem de mulher, construída 

discursivamente em cada composição fotográfica. O discurso que se veicula 

nos editoriais de moda é produzido com duas finalidades de ordens distintas: a 

de ser e a de fazer14. Um de seus objetivos é fazer comprar, para isso 

apresenta sugestões de uso de roupas, sapatos e acessórios; o outro é 

provocar o desejo de ser (ou de parecer ser) como aquelas imagens 

veiculadas. A produção de uma fotografia de moda pretende não apenas 

vender um produto, mas um ideal. Por isso, deve-se criar, na cena fotografada, 

a ilusão de um mundo idealizado, que reflita o ponto de vista do enunciador, 

ainda que se pareça com a representação do mundo natural. 

                                                                                                                                                                          
 

na construção de imagens para o universo da moda. (cf. SABINO, Marco. Dicionário da moda. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2007, p.269). 
14

 As expressões de ser e de fazer fazem referência ao procedimento de modalização dos enunciados 

segundo a perspectiva de análise semiótica do texto e serão exploradas no próximo capítulo. 
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A fotografia de moda é um dos instrumentos mercadológicos mais 

utilizados na veiculação dos significados que precisam ser divulgados pelas 

marcas e/ou revistas do ramo. As imagens que compõem um editorial de moda 

têm mais liberdade expressiva que as fotografias estritamente comerciais, por 

exemplo, cujo objetivo primordial é vender um produto. Para Meyer, 

 

A força da imagem deve-se a esse fenômeno de atração e de 
repulsão que ela desperta de modo quase instantâneo, mecânico. 
Um jogo sobre identidade e diferença, portanto uma manipulação 
daquilo que somos, queremos e podemos ser. É o segredo de seu 
poder retórico: ela influencia por sua força de sugestão, cria ou 
anula valores que são nossos, ou aos quais nos opomos. Mas 
também consegue nos fazer agir, induzindo a conclusões, como 
comprar aquilo que nos querem vender, acreditar naquilo que 
querem nos induzir a pensar, e assim por diante. (MEYER, 2007, 
p.120). 

 

Em um editorial de moda pode-se explorar, ao máximo, a organização 

dos elementos das categorias cromáticas, eidéticas, topológicas e matéricas do 

plano da expressão visual, a fim de produzir diferentes efeitos de sentido. É 

importante, todavia, que se mantenha, entre as fotografias, uma conexão lógica 

que garantirá ao conjunto de imagens uma relação coerente com a tendência 

que se antecipa, seja ela da moda de vestir ou de um estilo de vida. 

Para Roland Barthes (2009, p.444 - 448) a fotografia de moda é sempre 

temática, pois, nela, há sempre um cenário que se baseia em uma palavra ou 

ideia que conduz a cena. Para ele, a cena de moda constrói-se com base 

naquilo que ele chama de “procedimento rudimentar” da fotografia de moda: a 

associação de ideias. O “teatro do sentido” que se constrói numa fotografia de 

moda pode ganhar “dois tons diferentes”, que indicam nuances no processo de 

associação de ideias que se apresentam no conjunto significativo que é a 

fotografia de moda: há o “tom poético” e o “tom associativo”. O primeiro 

estabelece correspondências plásticas ou cenestésicas, isto é, relaciona o tricô 
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ao frio do inverno, a manada de carneiros e a madeira de uma carroça a uma 

cidade do interior, para citar seus próprios exemplos; e o segundo estabelece 

correspondências mais evidentes, de modo que “acaba virando simples jogo de 

palavras” (BARTHES, 2009, p.447).  

Considerando o que diz Barthes, entendemos que o discurso veiculado 

nas fotografias que compõem um editorial de moda pode explorar diferentes 

gradientes desse procedimento significativo, a fim de produzir efeitos de 

sentido distintos, que sejam ora mais rapidamente, ora mais lentamente, 

apreendidos pelo sujeito interpretante. Nos termos da semiótica discursiva, 

vamos analisar, nesta pesquisa, as nuances associativas de que fala Barthes, 

por meio da investigação das relações entre percursos figurativos e temáticos 

no nível discursivo de análise do texto.  

Ainda de acordo com Barthes (2009), a fotografia de moda é um tipo 

especial de fotografia, pois “comporta unidades e regras específicas; no âmbito 

da comunicação fotográfica, constitui uma linguagem particular, que decerto 

tem seu léxico e sua sintaxe, suas „locuções‟, proibidas ou recomendadas” 

(BARTHES, 2009, p.20). Ele afirma que a cena, na fotografia de moda, se 

apresenta em três estilos: o objetivo, o romântico e o da galhofa. O primeiro é o 

mais evidente, uma vez que figurativiza a temática do cotidiano, neste caso não 

há grande esforço para se compreender a relação entre o corpo vestido e a 

cena que compõe, é o caso das fotografias que têm uma história bem clara, 

como uma menina caminhando em direção à sua escola com um jeans novo, 

por exemplo. São cenas corriqueiras, cenas do dia a dia, facilmente 

reconhecidas pelo enunciatário. O segundo estilo é aquele que  pretende 

transformar a cena em uma obra de arte, temos aí as imagens mais 
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idealizadas, distantes das práticas cotidianas. O terceiro, a galhofa, é, nas 

palavras do autor, 

 

(a mulher) captada numa postura engraçada, ou melhor, gozada; a 

pose e a mímica são excessivas, caricaturais; ela está com as 

pernas exageradamente abertas, arremeda o espanto de um 

modo que beira a macaquice, usa acessórios fora de moda (um 

carro velho), está montada num pedestal como estátua, tem seis 

chapéus empilhados na cabeça etc.: em suma ela se irrealiza a 

poder de galhofa; é o „estapafúrdio‟ (BARTHES, 2009, p.447). 

 

Ainda que apresente uma cena mais próxima das situações cotidianas, o 

apelo das fotografias de moda tem a mesma finalidade: mostrar a 

representação fantasiosa, o imaginário, ao mesmo tempo em que estimula o 

consumo.  

Com o desenvolvimento da fotografia de moda, observou-se, 

historicamente, uma crescente valorização do corpo nas imagens. Ficou 

estabelecida, no decorrer dos anos, a ideia socialmente compartilhada de que 

há um padrão de beleza corporal instituído e difundido, especialmente, nas 

imagens midiáticas, que constitui aquilo que se convencionou chamar de o 

„corpo da moda‟. Em função disso, a fotografia de moda passou a incorporar 

também este valor, o valor atribuído ao corpo, e, consequentemente, a 

promover, em suas leitoras, o desejo de conquistar um corpo ideal.  

Assim, aos “procedimentos rudimentares” significativos (Barthes, 2009) 

que precedem a imagem fotografada, é preciso acrescentar outro elemento 

significativo: o corpo que veste a roupa da moda no cenário construído, pois, 

sendo o corpo instrumento usado para transmitir um valor a ser compartilhado 

pelo enunciador, deste ou daquele discurso sobre a moda, conhecer o valor 
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que o corpo tem para cada sujeito semiótico torna-se fundamental, pois é esse 

corpo que vai significar as atitudes e os valores pensados por ele. 

Por fim, é preciso ressaltar que a imagem, na fotografia, “convoca para 

si ao menos uma outra” (LANDOWSKI, 2009, p. 137), pois ela sugere sempre 

uma imagem que se refere a um momento anterior ao registrado na fotografia 

e, também, a um momento posterior a ele. A diferença entre elas consistirá na 

estruturação particular do sentido pretendido pelo sujeito semiótico15 que 

analisaremos nos capítulos a seguir. 

 

 

 

1.3. PARA UMA TIPOLOGIA DO GÊNERO EDITORIAL DE MODA 

 

A observação de diversos editoriais ao longo dos três anos pelos quais 

se estendeu a pesquisa possibilitou a identificação de uma característica 

distintiva do gênero em estudo e nos conduziu à elaboração de uma proposta 

de categorização de todos os textos do mesmo gênero. Trata-se da gradação 

existente na apresentação das narrativas que se observam nos editoriais de 

moda.  

Para exemplificar tais nuances, elegemos os editoriais de Marie Claire, 

de janeiro de 2011, que servirão como paradigmas dos grupos do quadro 

                                                           
 

15
 Sujeito semiótico – a revista “é uma empresa que, como qualquer outra, age como coletividade 

dotada de personalidade jurídica, de um estatuto e de uma razão social que garantem sua individuação 

ante o direito e ante terceiros. Há mais porém: o jornal precisa possuir também o que se chama uma 

imagem de marca, que o identifique no plano da comunicação social. Para lá do simples 

reconhecimento jurídico, isso implica que um entidade figurativamente reconhecível tome corpo detrás 

do seu título: é preciso que o jornal se afirme socialmente como um sujeito semiótico”. (LANDOWSKI, 

1992, p.118). 
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classificatório que será proposto. Deste modo, todos os demais editoriais de 

moda, de quaisquer revistas, poderão ser classificados como pertencentes a 

um destes três grupos, considerando sua gradação narrativa, que se 

apresentará, nos textos, em maior ou menor grau. Antes, porém, é preciso 

esclarecer o que estamos considerando por narrativa, no termo gradação 

narrativa, e no que consiste o conceito semiótico de narratividade. 

O termo narrativa, que identificará a gradação presente nos editoriais de 

moda, está sendo utilizado “para designar o discurso narrativo de caráter 

figurativo (que comporta personagens que realizam ações)” (GREIMAS & 

COURTÉS, 2012, p.327). A narratividade, todavia, não deve ser confundida 

com o termo anterior, pois, segundo Greimas & Courtés, 

 

[a narratividade] generalizada – liberada do sentido restritivo que a 
ligava às formas figurativas das narrativas-ocorrências – é 
considerada como o princípio organizador de qualquer discurso. 
Como toda semiótica pode ser tratada seja como sistema, seja 
como processo, as estruturas narrativas podem ser definidas como 
constitutivas do nível profundo do processo semiótico (GREIMAS & 
COURTÉS, 2012, p.330). 

 

Para Barros, consideram-se duas concepções complementares de 

narratividade, a saber: a) como transformação de estados e de situações 

operadas por um sujeito que “age no e sobre o mundo em busca de certos 

valores investidos nos objetos” (BARROS, 2001, p.28); b) como sucessão de 

estabelecimentos e de rupturas de contratos entre destinadores e destinatários 

(BARROS, 2001).  

A narratividade é, portanto, à luz da semiótica discursiva, uma 

característica inerente a todos os textos. Em outras palavras, é preciso 

compreender que todos os editoriais de moda têm narratividade, mas nem 

todos apresentam uma narrativa. Esse traço distintivo, identificado dentre as 
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características constitutivas dos editoriais, nos permitiu separá-los em três 

grandes grupos que representam os diferentes graus de narrativa observados 

nos textos.  

De um lado, estão os editoriais que apresentam claramente uma 

organização narrativa, são aqueles nos quais tanto o cenário quanto os 

elementos figurativos que os compõem são facilmente reconhecidos e 

apreendidos pelo leitor do texto; e, no extremo oposto, aqueles em que se 

apresentam as modelos em cenários que criam uma suspensão espaço-

temporal, pois deslocam as figuras representadas para espaços físicos sem 

indicação figurativa concreta nem referenciação temporal e não permitem ao 

observador a identificação das marcas de tempo e espaço.  

Neste tipo de editorial, as modelos costumam ser fotografadas em 

primeiro plano e o fundo tem a função principal de destacar a imagem da 

mulher retratada. É um cenário que não merece tanto destaque, às vezes é um 

lugar que não se pode reconhecer como parte do nosso cotidiano, às vezes, é 

um „qualquer lugar‟, já que ele poderia ser reconhecido como uma cidade, ou 

uma casa, mas representa qualquer lugar possível. Nestes casos, as poses 

serão mais exploradas, bem como a ideia de movimento que, na fotografia, é 

apenas sugeridas, pela posição dos corpos e pelos tecidos, por exemplo. 

O grupo intermediário é composto pelos editoriais que apresentam uma 

indefinição espacial, e nestes casos as imagens apresentam um fundo que 

pode ser reconhecido figurativamente como o interior de uma sala, ou um 

parque, talvez, mas não se tem referência de que lugar é aquele, pode ser uma 

sala qualquer ou um parque qualquer e não há nenhuma referência verbal que 

identifique o espaço da cena. Nos editoriais desse grupo, não há suspensão 
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temporal, a passagem da temporalidade vai ser garantida por meio de outras 

estratégias, como demonstraremos a seguir.  

Portanto, a gradação narrativa que estamos propondo, avalia se a 

sucessão imagens que compõe a materialidade sincrética dos editoriais de 

moda constitui uma história, que pode representar um curto período de tempo, 

como uma cena, ou fazer referência a um período mais longo, em que se 

observam diferentes momentos da vida da mulher retratada, e em que medida 

isso acontece, sem desconsiderar que todos os editoriais de moda são 

marcados pela narratividade. O quadro classificatório poderia ser assim 

organizado: 

 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3  

Editoriais narrativos 
Editoriais parcialmente 

narrativos 
Editoriais não narrativos  

Indicação clara da 

sucessão de aspectos 

temporais e espaciais 

Indefinição espacial e 

indicação menos explícita 

dos aspectos temporais 

Suspensão espaço-

temporal 

   

 

 

As imagens dos editoriais a seguir ilustrarão nossa proposta. 

Apresentaremos os três editoriais que compõem a edição no 238, de janeiro de 

2011 da revista Marie Claire e, em seguida, o quadro acima preenchido com os 

editoriais mostrados até o presente momento. 

 

 

 

 

 

 



63 

Figura 9 - Marie Claire, jan.2011. Editorial I “Clima Tropical” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O texto de abertura diz o seguinte: 

 

Imagem 8 

Imagem 1 Imagem 2 

Imagem 6 Imagem 7 

Imagem 3 Imagem 4 Imagem 5 
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CLIMA TROPICAL 

Looks leves e frescos que são perfeitos para o verão. As estampas florais pontuam 

as produções com um mix harmonioso de cores, bordados e padronagens.  

Por Sandra Bittencourt 

Fotos Zee Nunes 

Styling Pedro Sales 

Marie Claire, jan. 2011, editorial I. 

 

O primeiro editorial apresenta uma modelo negra que veste estampas 

que remetem à estamparia das roupas africanas, pelo tamanho exagerado das 

formas, pelo brilho, pelas cores intensas e os florais grandiosos. O texto inicial 

aparece na primeira página, logo depois de um close do rosto da modelo, 

envolvido por um turbante que preenche todo o espaço em volta de face da 

mulher e destaca sua feição suave, feminina e sóbria.  

Observa-se, em seguida, uma sequência de nove fotos em que uma 

única modelo é a figura central em todas as fotos. Seu olhar se dirige 

diretamente para o enunciatário em oito delas. Seu corpo explora diferentes 

poses que ora demonstram uma postura simples, como a de uma mulher 

sentada, na imagem 2 (página 63), ora desafiam o fazer interpretativo por parte 

do enunciatário, ao sugerir uma dança étnica como nas imagens 4 e 5 (página 

63). 

As demais fotos, cheias de cores fortes e vibrantes, revestem junto com 

os diversos padrões de estampa e as flores que ornamentam o cenário e os 

pés da modelo o tema da tropicalidade do clima. O apelo sensual está presente 

em todas as fotos e o semblante sério da modelo ajuda a construir o tema da 

sobriedade que vai contrastar diretamente com as figuras esfuziantes das 

produções. 
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O segundo editorial desta edição vai abordar outro aspecto étnico para 

compor a totalidade dos editoriais, agora se trata do universo indígena a ser 

explorado.  

 

Figura 10 - Marie Claire, jan.2011. Editorial II “Forte Apache” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagem 7 Imagem 8 Imagem 6 

Imagem 5 Imagem 3 Imagem 4 

Imagem 1 Imagem 2 
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O texto inicial diz: 

 

FORTE APACHE 

O chamois se mistura com a estampa étnica, a seda e o jeans para construir um 

look rico em texturas e sobreposições. O movimento das franjas reforça o visual de uma 

guerreira indígena cheia de sofisticação.  

Por Sandra Bittencourt 

Fotos Renan Christofoletti 

Styling Letícia Toniazzo 

Marie Claire, jan. 2011, editorial II. 

 

Mais uma vez a isotopia temática da mistura aparece nas figuras do 

conteúdo verbal e visual para criar o sentido pretendido. Neste segundo 

editorial, a imagem de mulher que será veiculada é de uma “guerreira indígena 

cheia de sofisticação”, para isso, foi necessário acrescentar à mistura de 

tecidos e texturas, acessórios indígenas que compõem a produção de cada 

look, além de uma atitude de força interior e concentração interpretada pela 

modelo.  

Há também, como no editorial I, desta mesma edição, um close do rosto 

da modelo, na imagem 7 (figura 10, página 65), mas agora o que envolve sua 

face é o próprio cabelo da modelo que, pelo aspecto desfocado da imagem, 

sugere movimento, como se ela tivesse sido “eternizada” pela fotografia logo 

após a execução de um golpe. Isso reforça a ideia de força que se pretende 

imprimir neste editorial. As cores são menos vibrantes, há algumas fotos em 

tom de sépia, que dão ainda mais destaque para a valorização dos acessórios 

indígenas. Ressalte-se aqui a estrangeirização do índio, que é apache e usa 

acessórios estranhos às etnias brasileiras. 
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O terceiro e último editorial desta edição consolida o tema da mistura de 

estilos que se anunciou na página introdutória, veja: 

 

Figura 11 - Página de abertura dos editoriais de moda da Marie Claire de jan.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta página, se lê: 

 

MISTURE TUDO 

Aposte no mix entre texturas e pesos diferentes. A calça de paetês ganha leveza e 

descontração se usada com um top amplo. 

Marie Claire, jan. 2011, página de abertura. 

 

Essa página, amarra o sentido do texto a uma isotopia temática. Nesta 

edição de janeiro de 2011, o que costura os sentidos que serão produzidos é a 

isotopia da mistura – de estampas, texturas, cores, formas e composições – 

para criar o efeito de sentido de que o estilo se forma pela diversificação das 

possibilidades de combinação das roupas.  

No canto inferior da página chama a atenção o preço das roupas da 

composição. A calça de paetês da marca Lanvin, custava, à época, 

R$19.980,00 e o top “amplo”, de georgette bordado, da Marc Jacobs, 
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R$9.250, por exemplo. O alto preço das roupas e acessórios, como veremos 

adiante, vai agregar ainda mais valor aos objetos da moda e à imagem de 

mulher construída discursivamente. Ao mesmo tempo, essa valorização da 

mistura e da incorporação das referências étnicas vai contrariar o sentido 

comumente aceito de que objetos tipicamente étnicos são baratos e não têm 

sofisticação. Neste conjunto de editoriais, tanto o conteúdo verbal quanto o 

visual reforçam a mesma ideia: agregar valor à mistura, seja de texturas, seja 

de cores, e negar o pressuposto de que acessórios étnicos não possam ser 

símbolos de sofisticação. Isso se confirma também no editorial III, da mesma 

edição:  

 
Figura 12 - Marie Claire, jan.2011. Editorial III “Traje Passeio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3 Imagem 4 

Imagem 1 Imagem 2 
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Na primeira página deste terceiro editorial se lê:  

TRAJE PASSEIO 

Um visual simples e despretensioso, com roupas femininas e românticas, repleto 

de vestidos levinhos, short e top. Chapéus e óculos coloridos completam a produção.  

Por Sandra Bittencourt 

Fotos Isabel Garcia 

Styling Juliano Pessoa e Zuel Ferreira 

Marie Claire, jan. 2011, editorial III. 

 

Imagem 5 

Imagem 6 Imagem 7 

Imagem 8 
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Neste terceiro editorial da edição de janeiro de 2011, vemos uma modelo 

branca, de traços nórdicos, em um cenário que contextualiza a narrativa 

construída pelas fotos. Observe que as imagens vão figurativizar um dia de 

lazer na vida dessa mulher representada pela modelo. A narrativa é garantida 

pelas figuras do conteúdo visual que explicitam as marcas temporais e 

espaciais. Na imagem 1, da figura 12 (página 68), ela está pronta para sair 

para seu passeio de bicicleta, nas imagens seguintes – 2, 3 e 4 (página 68)–, 

ela posa em diferentes pontos da cidade, que representam a continuidade 

temporal, na imagem 5 (página 69), uma pausa para um descanso e as três 

imagens restantes sugerem a volta para casa. 

Já num editorial como “Alta Voltagem”, publicado na Vogue de agosto de 

2012, edição número 408, o apagamento de cenários e marcas temporais 

suspende o caráter narrativo: 

 

Figura 13 - Vogue, ago.2012. Editorial I “Alta Voltagem” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As modelos são fotografadas com fundos neutros, na cor cinza, que 

realçam o colorido do vestuário. Tem-se aqui um editorial do tipo 3, em que os 

elementos do plano da expressão (cores e jogo de linhas no espaço) têm mais 

relevância que o plano do conteúdo. Veja-se o quadro a seguir: 

 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3  

Editoriais narrativos 
Editoriais parcialmente 

narrativos 

Editoriais não 

narrativos  

Indicação clara da 

sucessão de aspectos 

temporais e espaciais 

(transformações) 

Indefinição espacial e 

temporal 

Suspensão espaço-

temporal 

 “Clima tropical” (figura 9)  

 “Forte apache” (figura 10)  

“Traje passeio” (figura 12)   

  “Alta voltagem” (figura 13)  

 

Podemos constatar com essas análises que quanto menos referências 

externas contextualizem a cena, mais dependente da relação entre as 

linguagens o sentido do texto será. Esta é uma invariância inerente a esse 

Imagem 4 Imagem 5 Imagem 6 
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gênero textual: as figuras do plano do conteúdo das linguagens relacionadas 

na materialidade sincrética do texto estão constantemente em interação para a 

produção do sentido e estabelecem entre si uma relação inversamente 

proporcional: quanto menos referências figurativas no plano do conteúdo 

visual, maior a dependência do sentido construído pela relação com as figuras 

do verbal; e quanto mais referências figurativas no plano do conteúdo visual, 

menor a dependência da construção do sentido pela relação com as figuras do 

conteúdo verbal. Também essa estratégia vai se constituir como um 

instrumento argumentativo, de modo que o enunciador pode „dosar‟, como 

pretender, o quanto o enunciatário dependerá de restabelecer essas relações 

entre elementos significativos de diferentes linguagens para reconstituir o 

sentido. Isso faz com que o planejamento do discurso se dê em função da 

intenção comunicativa de tornar o sentido mais ou menos evidente. 

A história que será narrada visualmente nos editoriais de moda pode ter 

seu sentido mais ou menos delimitado pelo texto verbal. Observam-se, na 

materialidade sincrética do editorial, nuances na interação entre linguagens 

verbal e visual tais quais as que se veem, por exemplo, no texto sincrético do 

jornal. De acordo com Gomes (2009) o texto jornalístico tem uma organização 

do conteúdo especial em que as correlações entre as linguagens visual e 

verbal no plano do conteúdo podem ocorrer de quatro diferentes modos, a 

saber: a redundância, a oposição, o redimensionamento e a recriação (ou 

ressignificação) (GOMES, 2009, p.72).  

A redundância refere-se à reiteração dos conteúdos expressos 

verbalmente e visualmente, ainda que consideradas as particularidades de 

expressão que determinam modos de leitura diferentes do verbal e do visual. 

Na oposição, as figuras do conteúdo visual negam, ou contradizem o 
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enunciado verbal, mas asseguram a coerência da unidade verbo-visual; no 

redimensionamento, ocorre a ampliação ou a restrição de conteúdos 

convergentes ou complementares, isto é, “o verbal não diz o mesmo que o 

visual, mas também não o contradiz (e vice-versa)” (GOMES, 2008, p.77), 

podendo realizar-se como complementação ou como restrição; e na recriação, 

ocorre uma nova forma de dizer o mesmo, “de modo que uma linguagem ao 

fazer eco à outra, ressignifica-a, transforma-a por meio de uma fala metafórica 

ou metonímica” (GOMES, 2008, p.78). 

Portanto, o editorial de moda é um gênero que tem sua força nas 

imagens; é delas que advém seu poder argumentativo. Mesmo nos editoriais 

do tipo 3, em que o apagamento da narrativa poderia valorizar de tal modo a 

expressão que isso levasse o editorial a atingir a função poética, é ainda a 

função utilitária que reforça a ligação da roupa, da pose, do movimento da 

modelo a um título que circunscreve um uso para aquele vestuário. 
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CAPÍTULO 2 – “CHIQUE É SER INTELIGENTE16” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe duas moças vestidas com os mesmos conjuntos, e 

ambas encantadoras. Uma está na moda, a outra não. Por 

quê? Porque a primeira soube dar um laço na echarpe, pregar 

um broche no lugar certo, usar um colar que no ano passado 

não existia. Estar na moda é saber sublinhar a própria 

personalidade marcando-a com a data de hoje. 

Clarice Lispector 

Só para mulheres, 2008. 

 

                                                           
 

16
 Slogan da revista. Fonte: http://corp.editoraglobo.globo.com/marca/marie-claire/ Acesso em: Out. 

2013. 

http://corp.editoraglobo.globo.com/marca/marie-claire/


75 

 

A revista Marie Claire foi lançada na França no início da segunda 

metade do século passado. Sua chegada ao Brasil é relativamente recente, 

data de 1991. Em pouco mais de 20 anos de história entre o público feminino 

brasileiro, conquistou credibilidade e está hoje entre as 30 revistas que 

registraram as maiores circulações mensais no país no primeiro semestre de 

201317. No site da editora Globo18, empresa responsável pela publicação no 

Brasil desde sua primeira edição, encontramos a seguinte referência sobre o 

contexto que envolveu seu lançamento:  

 

Marie Claire também nasce em 1991, como o primeiro título 
internacional publicado pela Editora Globo. Lançada na França em 
1954, a revista chegava ao Brasil levando às leitoras reportagens 
polêmicas e grandes entrevistas e usando uma linguagem forte e 
madura. Com foco em moda e beleza, seus ensaios fotográficos são 
sofisticados e elegantes. Uma das mais importantes publicações 
femininas do mundo, Marie Claire está presente hoje em 33 países. 

 

 

Selecionada dentre as “mais importantes publicações femininas do 

mundo” para ser reproduzida no Brasil, a Marie Claire hoje ocupa um espaço 

significativo do mercado de mídia feminina e tem reconhecimento atestado 

pelos prêmios já recebidos: 24º Prêmio Veículos de Comunicação – melhor 

revista feminina do ano; 32º Prêmio Vladimir Herzog – pela reportagem 

“Escravas da Moda”; Prêmio Lorenzo Natali Journalism Prize 2011, pela 

reportagem “Terra sem lei: prostituição, drogas e violência na maior obra do 

PAC”, assinada pela jornalista Maria Laura Neves e o Prêmio Esso – Melhor 

                                                           
 

17
 Fonte: ANER – Associação Nacional de Editores de Revistas. Disponível em: http://aner.org.br/dados-

de-mercado/ Acesso em: Out. 2013. 
18

 Fonte: http://corp.editoraglobo.globo.com/historia/. Acesso em: 26 de Jun. 2013. 

http://ec2-50-19-159-209.compute-1.amazonaws.com/marca/marie-claire/
http://ec2-50-19-159-209.compute-1.amazonaws.com/premios/revista-1995/
http://aner.org.br/dados-de-mercado/
http://aner.org.br/dados-de-mercado/
http://corp.editoraglobo.globo.com/historia/
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Contribuição à Imprensa, pela nova dimensão conferida ao jornalismo dirigido 

ao público feminino na identificação, apuração e tratamento de temas que 

transcendem a abordagem meramente especializada19.  

A capa da primeira edição, reproduzida abaixo, pode nos dar algumas 

pistas do que se poderia esperar da nova revista: 

 

Figura 14 – Capa da edição número 1 da Marie Claire 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em:<http://colunas.revistamarieclaire.globo.com/marieclaire20anos/2011/03/29/a-

capa-da-edicao-numero-1-de-marie-claire/>. Acesso em: 20 nov.2013. 

 

 

Na capa, a figura da modelo Cristina Cascardo aparece em destaque, 

centralizada, com roupas e acessórios cheios de brilho e transparência, 

elementos que, para o enunciador, nas condições propostas por ele, vão 

significar elegância e sofisticação. No canto esquerdo, as chamadas denotam o 

sentido de modernidade, que se infere pelo tom ousado, ao abordarem 

determinadas questões, e pelo destaque dado à fonte utilizada e à formatação 

do texto, que revelam o intuito claro de não deixar passar a mensagem 

                                                           
 

19
 Fonte: http://corp.editoraglobo.globo.com/premios-recebidos/ Acesso em: 20 de Out. 2013. 

http://ec2-50-19-159-209.compute-1.amazonaws.com/premios/revista-1995/
http://colunas.revistamarieclaire.globo.com/marieclaire20anos/2011/03/29/a-capa-da-edicao-numero-1-de-marie-claire/
http://colunas.revistamarieclaire.globo.com/marieclaire20anos/2011/03/29/a-capa-da-edicao-numero-1-de-marie-claire/
http://corp.editoraglobo.globo.com/premios-recebidos/
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despercebida, como por exemplo em: “Testemunho: „fui presa com 1,5kg de 

cocaína‟”; ou, ainda, “Especial seios”. No site da editora, fonte da imagem 

acima, lê-se o seguinte texto que fazia referência a essa primeira publicação, 

na edição comemorativa de 201120: 

 

Quando Marie Claire chegou ao Brasil, em 1991, as celebridades 
ainda não dominavam as capas das revistas. Começava a década 
das modelos, que dominavam a imagem principal das publicações 
no mundo todo. Por aqui não foi diferente. Com a então modelo 
Cristina Cascardo como a garota da capa, já trazia seus pilares 
principais: os editoriais de moda antenados, os testemunhos em 
primeira pessoa que são a marca do “Eu, Leitora”, e reportagens 
sobre o comportamento das mulheres. 

 

 

Como se observa, os pilares da revista são: „editoriais de moda 

antenados‟, isto é, em dia com a moda feminina; „testemunhos em primeira 

pessoa‟, que produzem um efeito de aproximação entre a revista e a leitora. 

Esse efeito é garantido pela subjetividade inerente ao discurso enunciado em 

1ª pessoa e se traduz, no enunciado, pela debreagem enunciativa (BARROS, 

2001). Além de: „reportagens sobre o comportamento das mulheres‟, que 

institui padrões atitudinais a serem tomados como parâmetros pelas leitoras. É 

a própria editora Globo quem define a publicação, na página em que torna 

públicos seus princípios editoriais21:  

 

Uma das mais importantes publicações femininas de todo mundo, 
Marie Claire é uma revista completa. Marie Claire é moda com 
atitude, tendência e estilo. É informação com depoimentos 
emocionantes, surpreendentes e fotos reveladoras. Equilibra 
reportagens de impacto com o universo sofisticado da moda e da 

                                                           
 

20
 Fonte: http://colunas.revistamarieclaire.globo.com/marieclaire20anos/2011/03/29/a-capa-da-

edicao-numero-1-de-marie-claire/) Acesso em: 20 de Out.2013. 
21

 Fonte: http://corp.editoraglobo.globo.com/marca/marie-claire/ Acesso em: 26 de Jun. 2013. 

http://colunas.revistamarieclaire.globo.com/marieclaire20anos/2011/03/29/a-capa-da-edicao-numero-1-de-marie-claire/
http://colunas.revistamarieclaire.globo.com/marieclaire20anos/2011/03/29/a-capa-da-edicao-numero-1-de-marie-claire/
http://corp.editoraglobo.globo.com/marca/marie-claire/


78 

beleza. Marie Claire é feita para mulheres reais, sem estereótipos, 
inteligentes, modernas e com um olhar para o estilo. 

 

 

O enunciador deste texto descritivo sobre o que é a revista Marie Claire 

é a própria editora Globo que, juntamente com a equipe editorial brasileira da 

revista, vai constituir o enunciador dos textos sincréticos que analisaremos. 

Vale ressaltar que, apesar de a Marie Claire ser, originalmente, uma publicação 

estrangeira, seu conteúdo não é uma adaptação do conteúdo próprio de outros 

países onde a revista é veiculada. O que é comum no mercado editorial de 

revistas é a construção de uma linha editorial, que institui as bases e padrões a 

serem seguidos em qualquer que seja o local de publicação. Isso faz com que 

as revistas tenham uma identidade própria que as distingue das demais 

publicações da editora e das outras publicações do mercado.  

Assim, a Marie Claire do Brasil é uma revista que se direciona a um 

público da faixa etária entre 25 e 35/40 anos, que se compromete com os 

princípios editoriais citados acima, mas será preenchida com um conteúdo 

diretamente relacionado com as questões que sejam interessantes para a 

mulher brasileira. De modo que as publicações dos diferentes países têm 

similaridades, por seguirem os princípios editoriais – de conteúdo geral e de 

formato –, mas também têm singularidades, por serem comprometidas com a 

relevância do conteúdo que será veiculado para um público leitor particular. O 

produtor desse „novo‟ discurso, o discurso da Marie Clair  no Brasil, carrega em 

si marcas de uma enunciação anterior que lhe serviu de modelo, mas molda-o 

ao seu próprio enunciatário. Temos, portanto, além das matérias traduzidas e 

das adaptações de outros textos, prática comum em casos de revistas 
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originárias de outros países, novos textos que pressupõem enunciações 

distintas, que devem ser analisadas em toda a sua complexidade.  

Segundo a editora Globo, a Marie Claire deve ser uma revista “feita para 

mulheres reais, sem estereótipos, inteligentes, modernas e com um olhar para 

o estilo”. Essa afirmação remete à primeira característica distintiva da imagem 

de mulher construída pela Marie Claire: é uma mulher que se destaca por ser 

inteligente. Tal prerrogativa está sintetizada no slogan da revista: “Chique é ser 

inteligente”. Percebem-se, desde já, indicações de como será traçado o perfil 

do enunciatário desse texto. A fim de ganhar a credibilidade do leitor, o 

enunciador explora o pressuposto de que „ser chique‟ é algo relacionado à 

futilidade, ao apego excessivo à aparência e que se contrapõe à inteligência. A 

estratégia consiste em tentar negar aquilo que se pressupõe ao afirmar que a 

mulher de Marie Claire é chique por ser inteligente. No entanto, ao enunciar o 

que é ser chique, acaba reforçando um estereótipo socialmente construído: o 

de que a mulher muito preocupada com a aparência e com a moda não 

costuma ser distinguida por seu conhecimento ou por suas faculdades 

intelectuais, enquanto o apuro e o bom gosto da mulher idealizada pela Marie 

Claire condicionam-se à sua capacidade intelectual.  

O que poderemos constatar nas páginas da Marie Claire é a construção 

discursiva do simulacro figurativo de uma mulher inteligente e moderna, 

opondo-se a um conjunto de valores ligados à vaidade, à aparência, à beleza. 

A revista Marie Claire, tomada como o sujeito semiótico responsável pela 

enunciação, constrói discursivamente um perfil de mulher que se distingue pela 

valorização da independência e do intelecto. Segundo Oliveira, 

 

A teoria semiótica trata o sujeito da enunciação como instalado no 
próprio objeto sincrético, no seu enunciado, materializado por um 
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conteúdo manifesto por uma expressão que guarda as indicações 
desse sujeito, as marcas de instalação ou ancoragem no discurso 
(OLIVEIRA, 2009, p.100). 

 

 

A enunciação é a instância pressuposta que faz a mediação entre as 

estruturas narrativas abstratas e as estruturas discursivas. É nesta instância 

que se instaura o sujeito da enunciação, que será o responsável pela 

conversão dos esquemas narrativos em discurso. É um termo complexo, no 

sentido de que se refere, ao mesmo tempo, a um eu e a um tu, que 

correspondem a enunciador e enunciatário, respectivamente. É o sujeito da 

enunciação que possibilitará a concretização da enunciação no enunciado, por 

meio dos procedimentos de projeção de pessoa, tempo e espaço do discurso. 

Os recursos discursivos que constroem essa mulher e podem ser identificados 

pelas marcas da enunciação deixadas no texto serão o foco deste capítulo. 

 

 

2.1. A IDENTIDADE FEMININA: TEMAS E FIGURAS 

 

A moda é social, pois quando cada pessoa faz suas próprias escolhas 

acerca do que vestir, consciente ou inconscientemente, revela sua 

individualidade ao outro por meio da sua expressão visual. A composição visual 

definida por alguém pode ou não ter sido inspirada em alguma tendência de 

moda, mas, ainda assim, identifica este indivíduo como parte integrante de um 

grupo. Para Castilho,  

 

Este [o uso individual] é ilusório, pois todas as seleções estão 
previstas no próprio sistema [da moda]. Imaginar que se está sendo 
único com esta ou aquela roupa é uma inverdade, pois, nesse 
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movimento discursivo da unicidade proposto pela moda, padronizam-
se estilos, tipos, grupos etc. (CASTILHO, 2005, p. 56). 

 

 

Ainda segundo Castilho (2005, p.30), “os mundos ilusórios” criados pelas 

imagens da moda, especialmente nos editoriais de moda feminina, atribuem 

valores subjetivos aos produtos anunciados a fim de fazer com que o sujeito 

interpretante relacione, de alguma forma, a satisfação que imagina que terá 

com tais objetos aos processos de construção de sua própria identidade, 

atribuindo a eles a capacidade de identificá-lo. 

„Estar na moda‟ consiste em parecer-se com a imagem, criada 

mentalmente, daquilo que se gostaria de ser. Essa imagem, muitas vezes, é 

determinada por outras que circundam os indivíduos, especialmente, as 

imagens da mídia. Para corresponder à representação daquilo que imaginam 

ser ideal, as mulheres serão capazes de perder peso, de mudar de atitude, de 

comprar e usar as roupas, os sapatos e os acessórios anunciados em uma 

publicidade, de endividar-se por isso e de perseguir, à exaustão, uma imagem 

à qual se atribui valor e que é frequentemente veiculada pelo discurso dos 

editoriais de moda de revistas femininas. Por isso, pode-se afirmar que, na 

maioria das vezes, a manipulação, nos editoriais de moda, se dá pela sedução, 

pois é preciso despertar o desejo de querer ser ou ter algo que naquele 

momento ainda é ausência.  

Os seis editoriais de moda selecionados para ilustrar a contribuição das 

imagens da mídia especializada na construção da identidade da mulher, neste 

capítulo, pertencem às edições no 238, de janeiro de 2011, e no 239, de 

fevereiro de 2011, da revista Marie Claire. Todos os editoriais de moda desta 

revista são antecedidos por uma página que introduz a seção Moda, com o 
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título: „Moda: estilo + tendência + glamour‟, como se pode observar na figura 

15, adiante (página 84). Além disso, indicam a editora de moda responsável 

pela produção dos editoriais, no caso dos exemplares selecionados: Sandra 

Bittencourt. É interessante observar o fato de a revista Marie Claire indicar o 

nome da editora de moda responsável pelo editorial, isto porque, geralmente, 

os editoriais, por serem identificados como “voz” da revista, não costumam ser 

assinados, apenas apresentam os créditos das composições dos figurinos e 

dos fotógrafos, enquanto a indicação do responsável pela seção aparece 

apenas na lista de todos os colaboradores da publicação, logo nas páginas 

iniciais de cada exemplar.  

Esse detalhe é muito significativo, pois se trata de um narrador 

identificado, instalado pelo enunciador no enunciado. Mesmo a identificação do 

autor do editorial é uma escolha do enunciador, que corresponde ao sujeito 

semiótico Marie Claire, pois é o sujeito semiótico, definido sintaticamente como 

enunciador, quem instaura os narradores do texto – narrador e narratário – e 

quem define a competência modal que eles terão ao narrar. Segundo Barros, 

“na enunciação-enunciada, o sujeito que diz eu denomina-se narrador, e o tu, 

por ele instalado, narratário, simulacros discursivos do enunciador e do 

enunciatário implícitos” (BARROS, 2001, p.75).  

Antes de observarmos o nível das estruturas narrativas do objeto de 

análise deste capítulo, é preciso considerar a oposição que fundamenta o 

sentido dos editoriais de moda da revista Marie Claire. Para isto, vamos levar 

em conta a reflexão de Castilho (2005) a respeito da comunicação que se 

estabelece pela composição da expressão visual de cada indivíduo, já que um 

corpo vestido é um corpo determinado por elementos que simbolizam a cultura 

e significativos como tal: 
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Assim, num processo de reapropriação e ressignificação do corpo 
como objeto de inserções culturais – como a pintura ou incisões 
corporais, os adornos e as vestes –, o ser humano experencializa 
uma constante metamorfose de sua aparência, sempre relacionada a 
seu universo de sentidos percebidos e atrelada a determinado 
contexto em que os objetos/espaços se constroem e são construídos 
como extensores do próprio ser humano (CASTILHO, 2005, p. 41). 

 

 

Partindo desse pressuposto, de que o vestuário funciona como uma 

forma de comunicação carregada culturalmente de significados, vamos 

estabelecer que a oposição semântica que fundamenta o sentido construído 

nos discursos veiculados pelos editoriais de moda é natureza vs. cultura. 

Estará ligado à cultura, por exemplo, tudo aquilo que contribui para a produção 

da imagem, isso inclui além das roupas, a maquiagem, o calçado, os 

acessórios, a forma do corpo tomado como “o corpo” ideal, a cor da pele, etc., 

em contraposição à natureza, que se refere à não-produção, ao corpo não 

vestido, não acrescido de significados culturais compartilhados socialmente. E, 

neste sentido, a natureza vai ser axiologizada negativamente, enquanto a 

cultura vai ser axiologizada positivamente. Essa oposição representa valores 

virtuais, isto é, valores que ainda não foram assumidos por um sujeito na 

instância fundamental e que, na passagem para o nível narrativo, serão 

atualizados em duas etapas: os valores vão se tornar objetos-valor; e esses 

objetos-valor vão se relacionar – entrar em conjunção ou disjunção – com 

determinados sujeitos narrativos (BARROS, 2001, p.27).  

Esta é a imagem da página introdutória, ou de abertura, que antecede a 

série de editoriais na edição, no 239, de fevereiro de 2011:  
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Figura 15 – Página de abertura dos editoriais de moda da Marie Claire de fev.2011 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Incluir em cada edição uma página que apresenta o conjunto de 

editoriais da revista é uma prática particular da revista Marie Claire, que 

também se observa em todas as demais edições da revista. Com esse 

procedimento, a revista introduz as temáticas que serão abordadas e aproxima 

todos os editoriais pelo que apresentam em comum, no caso desta edição, os 

três editoriais vão sugerir diferentes possibilidades de uso do jeans. O título da 

seção – “Moda” – aparece no topo dessa página de abertura, juntamente com o 

destaque “Especial jeans” e o subtítulo que se repete em todas as edições 

„estilo + tendência + glamour por Sandra Bittencourt’.  

Nesta página se lê:  

 

VALE TUDO 

No mesmo look misture peças de jeans com lavagens, texturas e pesos 

diferentes”.  

“Casaco jeans, Juliana Jabour, R$893. Camisa jeans, Patogê, R$170. Saia plissada 

de organza Sta. Ephigênia, R$695. Short jeans Equus, R$170”.  
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O que se vê nesta primeira imagem é a reprodução de uma foto que 

compõe, com o terceiro editorial, um conjunto. Em frente a uma parede de 

cimento queimado que serve como fundo, uma jovem olha para a câmera e 

chama o enunciatário para um contato através do olhar que dirige diretamente 

a ele. É um olhar forte, que demonstra atitude e parece questionar o 

enunciatário a respeito de alguma coisa. Mas o que será que essa figura do 

conteúdo representada pela jovem modelo pergunta? Ao relacionarmos essa 

figura do plano do conteúdo visual com as figuras do plano do conteúdo verbal 

teremos a resposta que procuramos.  

Observe que a mão da modelo está enfaixada com gaze, prática comum 

entre os lutadores para proteger as mãos durante as lutas; as faixas de gaze 

são colocadas antes das luvas próprias para o combate. Essa figura do 

conteúdo manifestada visualmente articula-se com a figura do conteúdo verbal 

– vale tudo – e cria o efeito de sentido de que ela, a mulher representada 

figurativamente pela modelo, está ali para lutar e, assim como os lutadores, 

encara seu adversário e o chama para a briga.  

No entanto, dentro desse campo semântico desportivo, que vai ser 

explorado tanto nas figuras do conteúdo verbal quanto no conteúdo visual, há 

um contraponto: a delicadeza das feições de uma modelo ainda muito jovem, 

delgada e que em alguns momentos vai parecer frágil. Com essa contraposição 

de significados, constrói-se o sentido de que a mulher é naturalmente frágil, 

mas, vestida com os looks apresentados pelo enunciador do discurso, ela se 

tornará forte. A força vem da artificialidade da produção. Os outros dois 

editoriais vão explorar variações da mesma estratégia: aproximar valores 

semânticos opostos para indicar que a moda é capaz de promover a 
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transformação do indivíduo. Com isso, o enunciador tenta incitar a aceitação do 

enunciatário ao contrato proposto.  

No texto verbal, isoladamente, essas palavras constituem figuras que se 

referem às possibilidades de combinação de cores e texturas de jeans, mas, 

articuladas às figuras manifestadas visualmente, têm seu sentido ampliado, e 

revestem o tema das lutas de vale-tudo. Será essa articulação que nos 

conduzirá à resposta à questão que se estabeleceu inicialmente: o que a figura 

da modelo parece sugerir? O corpo em pose que demonstra uma atitude 

despojada contrasta com um olhar concentrado e inquisidor. Um olhar que 

reflete a imagem do lutador quando encara seu adversário. Ela olha como se 

perguntasse: vai encarar? É o desafio que se impõe, sutilmente, ao 

enunciatário. O desafio aqui, no entanto, não é corporal, mas o de combinar o 

despojamento e peso característicos do jeans com a sensualidade e a leveza 

sugeridas pela revista. 

As imagens a seguir pertencem ao editorial III, da edição no 239, de 

fevereiro de 2011, da revista Marie Claire. É o último editorial dos três 

apresentados nesta edição, mas o que mais diretamente se relaciona com a 

página de apresentação, não apenas por apresentar a imagem da mesma 

modelo que estampa as demais fotografias, mas, principalmente por constituir 

com elas uma unidade de sentido, observe:  
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Figura 16 – Marie Claire, fev.2011. Editorial III “Pronta para a luta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As imagens que compõem esse terceiro editorial são a continuação da 

cena apresentada na página de abertura. É a mesma modelo que figura 

sozinha em todo o ensaio fotográfico. O que se vê, em todas as fotos, é, 

Imagem 6 Imagem 7 Imagem 8 

Imagem 1 Imagem 2 

Imagem 3 Imagem 4 Imagem 5 
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também, uma modelo jovem vestida com diferentes combinações de peças 

jeans, sem muitas variações de cores, nem das roupas, nem da luz. Também o 

espaço cenográfico é o mesmo. 

Nas imagens a modelo está em um lugar que, em princípio, não se pode 

definir qual é, mas que remete à ideia de uma arena. Há uma arquibancada 

toda construída em cimento, com um espaço central retangular. É uma 

construção grandiosa que lembra as antigas arenas gregas, em que 

gladiadores lutavam impetuosamente pela sobrevivência. No entanto, no final 

do editorial, nos créditos pela produção, encontramos a referência ao lugar: 

trata-se do Parque Villa-Lobos, que fica na cidade de São Paulo. Não se trata 

de uma arena, é um espaço construído para apresentações teatrais e musicais, 

idealizado para o entretenimento, mas neste editorial ganha novos contornos, 

novas significações, pela relação que estabelece com os dois outros editoriais 

e pela temática já desenvolvida nos anteriores. 

A primeira foto mostra uma relação direta entre as figuras do verbal e as 

figuras do visual. A modelo, com o mesmo penteado e o mesmo olhar 

inquisidor que já apareceu na primeira foto, está encostada na parede de 

cimento que serve de fundo para três das oito fotos, em uma pose que 

demonstra certa tranquilidade como a de quem está confiante. As figuras do 

verbal corroboram esse sentido, pois estar “Pronta para a luta” traduz essa 

atitude confiante, segura. O texto verbal da página de abertura descreverá a 

seguir o que é necessário para “estar pronta”. As figuras do conteúdo dessa 

descrição, assim como as do título, vão se relacionar com as figuras do 

conteúdo visual, reafirmando-o. Confronte a imagem 1, da figura 16 (página 

87), com a transcrição do texto a seguir:  
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PRONTA PARA A LUTA 

O jeans com acabamento baby blue se mistura com a renda, o algodão e a 

organza para ganhar força e sofisticação. A modelagem ampla das peças reforça o ar 

despojado do look.  

Por Sandra Bittencourt  

Fotos Tiago Molinos 

Styling Letícia Toniazzo 

Marie Claire, fev. 2011, editorial III. 

 

 

O desafio sugerido na página de abertura é retomado neste terceiro 

editorial: quem será capaz de encarar essa mulher tão segura de si? Ao 

contrário do editorial anterior, os tons das roupas são mais leves, criam uma 

paleta de cores que oscila entre o branco, o marfim e tons muito claros de azul, 

que o enunciador está chamando de baby blue.  

Outra constante nos editoriais de moda das revistas femininas brasileiras 

é o uso de termos em inglês para designar termos próprios do espaço de 

circulação dos discursos da moda, ainda que para esses termos tenhamos uma 

forma linguística do português, como é o caso da cor „azul bebê‟, ou a forma 

look, que toma, repetidas vezes, o lugar da palavra „produção‟. Essa referência 

também não é despropositada, como nada no discurso é, por isso, buscamos, 

a cada passo do desenvolvimento desta pesquisa, evidenciar as estratégias 

usadas por um enunciador para manipular seu enunciatário. As referências às 

cores e/ou às peças em termos estrangeiros atribuem valor positivo àqueles 

objetos, ao lhes conferir a distinção de que os nomes em inglês parecem ser 

dotados. 
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Ainda na referência às figuras do verbal, podemos observar que a cor 

„baby blue‟, que é uma cor suave, de tom pastel, vai ser associada a tecidos de 

texturas muito delicadas como o algodão e a organza. No entanto, o efeito de 

sentido que se pretende atingir é o de força e sofisticação, então, para que isso 

se torne possível, as figuras do plano do conteúdo visual têm de aparentar 

força, ainda que as feições da modelo, tão jovem, e as texturas e cores leves 

não contribuam para isso. A solução é trazer a força, que é um objeto-valor 

para esse sujeito narrativo, para a cena por meio de uma atitude, por meio da 

expressão corporal, às quais são acrescentadas figuras do conteúdo verbal, 

como „luta‟, por exemplo, e figuras do conteúdo visual, tais como: o cenário, 

que lembra um ringue de luta; a faixa na mão direita da modelo, como se ela 

fosse lutadora; o soco-inglês na mão esquerda; as poses, de quem está 

prestes a começar uma luta, como se vê na imagem 2, figura 16 (página 87); 

ou de quem aguarda para recomeçar, na imagem 3, figura 16 (página 87).  

Não se trata, todavia, de uma luta esportiva, visto que a mulher da foto 

está com um sapato de salto bem alto que se articula à leveza dos tecidos das 

roupas para garantir ao look a sofisticação necessária para essa mulher 

lutadora. Repare que os sapatos, sempre muito altos, se mantêm dentro da 

paleta de cores escolhida para o ensaio, um detalhe pensado para reforçar o 

contraste entre força, pela brutalidade do modelo de sapato, e sofisticação, 

pela reafirmação das cores suaves. O efeito de sentido de produção despojada 

será garantido pela modelagem das roupas, pouco ajustadas ao corpo, mais 

fluidas, com mais movimento, confirmando outro valor discursivo: o de que 

roupas menos justas garantem elegância e sofisticação.  

Há, ainda, neste ensaio, a referência aos escapulários que a modelo usa 

em diversas composições. Os escapulários são figuras que aparecem tanto no 
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plano do conteúdo verbal quanto no plano do conteúdo visual e revestem o 

percurso temático da religiosidade, que poderia, em certa medida, remeter à 

proteção divina com a qual essa mulher poderia contar. No entanto, os objetos 

religiosos que aparecem nos editoriais de moda, como cruzes, crucifixos e 

escapulários, não se relacionam, necessariamente, à ideia institucionalizada 

pela religião, de que são símbolos cristãos, mas a um misticismo vago e 

esvaziado de seu valor utilitário pela exacerbação do valor estético.  

Na sequência de imagens que compõem esse editorial, vemos dois 

jovens que movimentam seus corpos de maneira provocativa, explorando a 

sensualidade em todas as poses. Em quatro das onze fotografias que 

compõem este editorial, os dois modelos aparecem juntos, sugerindo o sentido 

de um casal apaixonado. Nas outras sete fotos, seis são da modelo e apenas 

uma do rapaz. O modelo é apenas um coadjuvante da cena que se pretende 

mostrar. Observe as fotos a seguir: 

 

Figura 17 - Marie Claire, fev.2011. Editorial I “Splash” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1 Imagem 2 



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Claire, fev. 2011, editorial I. 

 

Neste primeiro editorial, o casal de modelos aparece em posição 

centralizada, sob um fundo branco que não nos permite identificar qual é o 

lugar em que os dois estão inseridos. Neste tipo de editorial, as poses e os 

Imagem 9 

Imagem 3 Imagem 4 Imagem 5 

Imagem 6 Imagem 7 Imagem 8 

Imagem 10 
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closes precisam ser ainda mais significativos, pois não há um cenário que 

contextualize a ideia que pretende ser passada, apenas os corpos dos modelos 

e as roupas servirão para traduzir a mudança de atitude e o desenrolar da 

história.  

Na imagem 1, da figura 17 (página 91), vê-se o modelo em sua única 

foto sozinho. Sua pose sugere um corpo que acabou de levar um golpe, um 

soco no rosto, forte o suficiente para desestabilizá-lo. Ao lado, observa-se a 

modelo arregaçando a manga, com o corpo erguido, firme e olhar altivo, 

sugerindo com sua pose que foi ela a responsável pelo golpe. Os dois vestem 

diferentes peças de jeans, cujas marcas e preços são descritos no texto 

informativo do canto inferior direito. Ainda na imagem 1, destaca-se o texto que 

direciona a leitura das cores das imagens que compõem o editorial: 

 

SPLASH 

Uma explosão de sensualidade em tons de azul e preto. Leves e amplas, as peças 

de índigo se sobrepõem ao linho e ao algodão, criando um visual descontruído.  

Por Sandra Bittencourt 

Fotos Zee Nunes 

Styling Renata Corrêa 

Marie Claire, fev. 2011, editorial I. 

 

 

O texto verbal remete à figura do conteúdo “Splash”, que é uma 

onomatopeia para o barulho produzido pelo estouro de um jato líquido e que, 

associado à figura do conteúdo verbal “explosão”, cria o efeito de sentido de 

excesso e transbordamento. Ao mesmo tempo, tais figuras são articuladas às 

figuras do conteúdo manifestado visualmente e associadas, ainda, às figuras 

“sensualidade em tons de azul e preto”. A relação entre as figuras do conteúdo 
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verbal e visual criam como efeito de sentido a ideia de que a mulher, vestida 

com o índigo (jeans) em tons de azul e preto será capaz de “nocautear” o 

homem ao expressar-se visualmente como uma “explosão de sensualidade”.  

A ideia de desconstrução indicada pelo enunciado verbal se materializa, 

no plano do conteúdo visual, pelas produções mais despojadas, menos 

alinhadas, com cortes irregulares, peças largas, sobreposições incomuns e, 

principalmente, com outro sentido que está sendo desconstruído neste 

enunciado: aqui se desconstrói o sentido comum, socialmente consolidado, da 

superioridade masculina. Nas imagens, afirma-se a força da mulher, seu poder 

de confrontar o homem, de seduzi-lo e subjugá-lo por meio da sensualidade 

que é conquistada quando ela se veste com roupas como as apresentadas nas 

imagens.  

É importante ressaltar que essas articulações estabelecidas na 

materialidade discursiva nem sempre são percebidas claramente pelo 

enunciatário, mas os sentidos que elas instauram são. São percebidos e 

internalizados como um valor a ser conquistado. O objeto de valor desse 

sujeito narrativo constituirá o objeto de desejo do enunciatário que, 

impressionado pelo poder argumentativo do discurso, toma para si o objetivo 

de querer parecer-se com a imagem para a qual olha. Não importa que a 

modelo seja muito mais nova que a leitora, por exemplo, nem que ela esteja 

usando, como na imagem 2, da figura17 (página 91), uma calça tão estilizada, 

que não possa ser usada pela leitora no dia a dia, o que se torna um valor para 

o enunciatário é o fato de que a capacidade de combinar diferentes tons e 

texturas possibilitará uma transformação; vestida tal qual a imagem 

apresentada ela se tornará a mulher forte e sedutora como a que está 

representada no papel. 
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Nas duas fotografias, tanto na imagem 1, figura17 (página 91), em preto 

e branco, quanto na imagem 2, figura 17 (página 91), colorida, os corpos dos 

modelos estão sujos de tinta azul e preta, isso concretiza visualmente a figura 

do conteúdo verbal “sensualidade em tons de azul e preto”. Ao mesmo tempo, 

as marcas de tinta, associadas às poses dos dois, sugerem sangue, sinais, 

portanto, de um embate violento e devastador que, no “teatro do sentido” 

(BARTHES, 2009) remete não propriamente à luta física, mas à luta 

sentimental que se instaura entre os amantes, como se pode estabelecer pela 

observação das duas imagens seguintes: a expressão de alívio da modelo, na 

imagem 3, figura 17 (página 92), como se tivesse dado a ele o castigo que 

merecia; e a de domínio, na imagem 4, figura 17 (página 92), sugerindo que é 

ela a responsável pelos rumos que aquela relação pode tomar.  

Nas fotos seguintes – imagens 3 a 10 (página 92) –, outro tema pode ser 

percebido na materialidade discursiva: o da superioridade feminina. As 

imagens mostram uma mulher confiante, sensual e em poses que demonstram 

um homem submisso a ela. É a narratividade inerente a todos os textos que 

nos permite perceber que na luta sugerida nas primeiras imagens a mulher 

saiu-se vencedora e, por isso, tem o direito de tê-lo subjugado, como se pode 

perceber em todas as fotos em que o modelo aparece, sempre em poses que 

revelam submissão, efeito reforçado pelo olhar baixo, que não encara a 

câmera. A sensualidade, outro tema explorado em toda a sequência 

fotográfica, será figurativizada pelas poses, pelas cores e pelas roupas de 

diferentes formas. 

As imagens a seguir compõem o segundo editorial da edição de 

fevereiro de 2011, no  239, da revista Marie Claire, observe: 
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Figura 18 - Marie Claire, fev.2011. Editorial II “On the road” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Claire, fev. 2011, editorial II. 

 

Mais uma vez, vemos a mesma estrutura fundamental constituindo a 

base significativa do texto: natureza vs. cultura. O fato de os editoriais de 

Imagem 6 

Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3 

Imagem 4 Imagem 5 

Imagem 8 Imagem 7 
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moda constituírem-se, frequentemente, sob a mesma estrutura semântica 

fundamental, isto é, se equipararem no nível profundo de significação, fica 

reforçado pela reiteração de estruturas narrativas e discursivas. Esse 

procedimento comum e recorrente que se observa nos editoriais de moda, de 

certa forma, contribui para a consolidação de um discurso sobre (ou da) moda 

que, repetido ao longo de décadas, vai ganhando força no meio social e 

cristalizando os valores propostos pelos enunciadores. 

O texto da página de abertura desse segundo editorial diz: 

 

ON THE ROAD 

Os filmes da década de 50 são o ponto de partida para looks retrôs e 

ultrafemininos. Invista em um visual repleto de coletes, camisas e shorts jeans, usados 

com cardigãs de tricô, e hot pants. Para completar, aposte no
22

 óculos estilo gatinho. 

Por Sandra Bittencourt 

Fotos Fernando Louza 

Styling Rodolfo Ruben 

Marie Claire, fev. 2011, editorial II. 

 

Oito fotos compõem esse segundo ensaio, cuja referência é a década de 

50. Em um conjunto de editoriais que pretendem ressaltar o valor das peças 

jeans para a produção de looks da moda, este, para atingir seu objetivo 

principal, que é persuadir o enunciatário a aceitar o contrato fiduciário proposto, 

usa como estratégia a associação do jeans, que é um tecido mais duro e, 

geralmente, mais pesado, à feminilidade. Para isso, recria imagens que 

remontam à década de 50 e também à imagem da mulher da década de 50, a 

                                                           
 

22
 Mantivemos a grafia original do impresso, ainda que reconheçamos o erro de digitação na 

concordância – nos óculos. 
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fim de recuperar para a mulher de hoje um pouco do valor da feminilidade 

típica do passado.  

Esse editorial é do tipo que apresenta uma narrativa, trata-se de uma 

viagem que a mulher está fazendo, apesar de não se conhecer o seu destino. 

Não se pode identificar o local exato, mas o título do editorial já indica que a 

mulher das imagens está na estrada. Vale ressaltar, todavia, que nas fotos a 

modelo aparece viajando sozinha, o que demonstra sua independência, 

característica que a diferencia da mulher da década de 50. Além disso, ela 

dirige seu carro, um Thunderbird, modelo de 1955, um automóvel de luxo, com 

capota móvel rígida e interior de couro vermelho. Trata-se de uma mulher 

moderna, que não é mais submissa ou dependente do homem, como foi há 

algumas décadas, mas ainda pode ser uma mulher „ultrafeminina‟ combinando 

o jeans com peças no estilo retrô, um estilo que busca referências passadas 

que, ao serem reeditadas, ganham ares de novidade. Essa mescla de passado 

e presente corresponde ao conjunto de valores transmitidos: uma mulher 

submissa como no passado, mas atuante, como no presente.  

Nas imagens 1 e 2, da figura 18 (página96), a modelo está dentro do 

carro parado na estrada. Valoriza-se a maquiagem suave, delicada, mas com 

olhos bem delineados, batom colorido que sobressai no contraste com a pele 

clara da modelo. Chama a atenção, ainda, o laço de fita no cabelo, amarrado 

em um rabo de cavalo, um penteado jovial que, na composição da produção de 

moda, ajuda a construir um estilo pin up, uma mistura de olhar provocante, 

roupas e acessórios vintage e uma sensualidade comedida, que demonstra, ao 

mesmo tempo, ingenuidade. A sofisticação e o luxo são apresentados nos 

acessórios caros, nos sapatos de saltos muito altos e no próprio carro que 

aparece em destaque em quatro das oito fotos.  
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As imagens 5 e 6, da figura 18 (página 96), destacam o espaço que 

serve de cenário para o ensaio. É um lugar ermo, que parece distante da 

urbanidade. A modelo é fotografada sozinha, sem destaque, ao lado do carro 

que ocupa posição central na imagem 6, figura 18 (página 96). Trata-se de um 

terreno cheio de pedras, rodeado de montanhas rochosas, um rio passa ao 

largo, mas não parece um lugar habitado. Ela aparece pensativa, como quem 

procura a direção a seguir. As composições em preto e branco contrastam com 

o colorido das demais fotos e dão ainda mais destaque para o vermelho do 

interior do carro e dos acessórios que ela usa. Os acessórios e os sapatos são 

também muito luxuosos, há muito ouro, muitos dourados e brilhantes que se 

destacam juntamente com sapatos caros e com estampa de animais. A última 

foto destaca uma sensualidade menos provocativa, até ingênua como 

mencionamos antes.  

A análise da materialidade discursiva nos três editoriais da edição da 

revista Marie Claire, de fevereiro de 2011, revela elementos basilares da 

constituição da identidade feminina construída pelo enunciador: a força, a 

sensualidade e a independência. São características que instauram sentidos 

relacionados à cultura, em contraposição à imagem de mulher naturalmente 

frágil, sem força nem a sensualidade adquiridas por meio das produções da 

moda, e submissa. 

A exposição constante a determinados valores disseminados nas 

fotografias de moda contribui para a transformação do modo como percebemos 

as imagens que vemos e, consequentemente, da imagem que construímos 

para nós, ainda que ela seja apenas idealizada. Garcia e Miranda afirmam: 

 

Para entendermos o desdobramento das representações do corpo 
em diferentes suportes de comunicação que se atualizam 



100 

constantemente por meio das novas mídias, é primordial observar 
que o corpo funciona como base de nossa percepção do mundo 
pelos sentidos e que nele inserimos valores culturais que garantem 
nossa socialização. Ao construirmos uma imagem pública, (...) 
estamos exatamente construindo uma interação sociocultural: é o 
nosso “eu social” que se estabelece e se dá a conhecer à 
coletividade. (GARCIA e MIRANDA, 2007, p.82). 

 

Ao seguir a moda de vestir, por exemplo, o indivíduo se identifica com 

alguns dos seus semelhantes, se diferencia de outros e, pela relação com o 

outro, constrói sua própria identidade. As escolhas das roupas e acessórios 

usados por cada um de nós representam escolhas discursivas e, da mesma 

maneira, estabelecem com outros sujeitos um diálogo.  

De acordo com Landowski (2002), a moda é, para os que se preocupam 

em segui-la, a melhor maneira de sentir seu tempo, isto porque as escolhas da 

moda também contribuem para a constituição de diferentes grupos sociais e, 

dessa forma, contribuem para “a segmentação e a articulação do espaço 

social” (LANDOWSKI, 2002, p.94); a moda não cria as diferenças que 

constituem uma sociedade desigual, mas é capaz de manifestá-las através das 

aparências, de valorizá-las e difundi-las. Para este autor, a construção de uma 

identidade visual passa, necessariamente, pela interação com o Outro.  

Para Landowski, é a diferença em relação ao Outro que constrói a 

identidade do sujeito por meio das práticas de assimilação e exclusão.  A moda 

considerada dominante é a que será difundida e, por isso, deverá ser seguida, 

mas a massificação da moda, ao eliminar diferenças, anula a alteridade e, 

consequentemente, desconstrói identidades. Landowski afirma que:  

 

(...) face a uma identidade de referência concebida como perfeitamente 
homogênea e colocada como que devendo ficar imutável, a alteridade 
só pode ser pensada como uma diferença vinda de alhures, e que 

assume, por natureza a forma de uma ameaça (LANDOWSKI, 2002, 

p. 10) . 
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Desse modo, o reconhecimento do dessemelhante no grupo, no que diz 

respeito à moda, passa por sucessivos movimentos de assimilação e exclusão. 

Ao lado da construção identitária que passa pela alteridade, Landowski (2002) 

chama a atenção para uma nova forma de conceber o que vem a ser a 

identidade de um indivíduo:  

 

Entretanto, por outro lado, ser si mesmo não é apenas ser, ou 

afirmar-se “outro que não o Outro”. É, ao mesmo tempo, um pouco 

mais que isso. No mínimo, é também, simplesmente, “existir” 

(mais do que não ser), é ser “alguém” ou “algo” (mais que nada) 

ou, em todo caso, ter a sensação de sê-lo. É “viver” dando, se 

possível, um sentido ao que se faz com sua própria vida ou, 

senão, tentando entender o que a própria vida faz de nós. É tentar 

captar o mínimo de coerência que dá sentido e unidade ao devir 

que faz com que cada um seja, individual ou coletivamente, o que 

é (LANDOWSKI, 2002, p.26). 

 

Essa forma mais abrangente de pensar a identidade do sujeito elimina 

as dificuldades de construção da identidade pela alteridade, pois já não é 

fundamental passar pela negação do Outro para firmar a sua existência, como 

se alguém dissesse “eu sou o que você não é”. Essa é uma proposta que vai 

além da percepção do Outro e avança para um caráter positivo dessa 

“autêntica busca de identidade” (LANDOWSKI, 2002, p.27), que consiste no 

„eu‟ em busca de si mesmo em uma relação que não nega o Outro, mas o 

ultrapassa, toma-o como referencial e vai além dele. 

A moda é cíclica, ela sobrevive, ao longo dos anos, de movimentos de 

idas e vindas, ela é criada para ser distintiva, para tornar o ser que a usa único, 

especial. Entretanto, a sua difusão e propagação massiva criam o efeito 

contrário, tornam todos iguais, então, o movimento de busca do novo, daquilo 
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que é único, recomeça e, assim, em cada época, a moda cumpre seu papel na 

construção da identidade de cada indivíduo. 

 

 

2.2. SUJEITOS EM BUSCA DE VALORES: SINTAXE E SEMÂNTICA 

NARRATIVA 

 

Para desvendar a organização narrativa dos editoriais de moda é 

preciso, primeiramente, descrever e determinar os participantes da sintaxe 

narrativa, pois “as estruturas narrativas simulam a história da busca de valores, 

da procura de sentido” (BARROS, 2001, p.28). Na sintaxe narrativa, 

identificam-se os actantes narrativos – sujeito, objeto-valor, adjuvante, 

destinador e destinatário – que, posteriormente, serão revestidos temática e 

figurativamente e transformados em atores do discurso. 

No editorial I (figura 17, páginas 91/92), da revista Marie Claire, de 

fevereiro de 2011, identificamos dois sujeitos narrativos: a mulher e o homem, 

figurativizados no plano do conteúdo da linguagem visual pelos modelos. O 

sujeito „mulher‟ está em conjunção com seus dois objetos de valor – a imagem 

da mulher moderna, que está concretizada na figura da modelo com roupas 

que mostram um apelo sensual e despojado; e a submissão do homem. Já o 

sujeito „homem‟ aparece em conjunção com o objeto de valor, a dominação da 

mulher. Os sujeitos virtuais mulher e homem, ao entrarem em conjunção com 

seus objetos de valor, transformam-se em sujeitos realizados. 

É também na sintaxe narrativa que se estabelecem dois tipos de 

enunciados elementares, isto é, aqueles que se caracterizam por comportar um 

investimento semântico mínimo, chamado de relação transitiva, cujos actantes 
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definem-se por uma relação-função existente entre eles (BARROS, 2001, 

p.29). Na sintaxe relacional, portanto, os enunciados da sintaxe narrativa são 

identificados em função da relação transitiva que se estabelece entre dois 

actantes. Os enunciados elementares podem ser: enunciados de estado e 

enunciados de fazer. Os enunciados de estado são aqueles que articulam a 

relação de conjunção ou de disjunção entre sujeitos e objetos; e enunciados de 

fazer são aqueles que operam a transformação de um estado a outro.  

Nos editoriais de moda, em geral, observa-se uma estrutura narrativa 

recorrente, na qual o actante mulher define-se pela relação transitiva com 

objetos-valor: roupas, acessórios, maquiagem, cabelo, corpo, atitude, imagem 

da mulher da moda. O sujeito narrativo, nos editoriais de moda, é apresentado 

tanto na materialidade visual quanto na materialidade verbal, pela articulação 

das duas linguagens em jogo na materialidade sincrética. Na imagem, esse 

sujeito aparece sempre em conjunção com seu objeto-valor. É a relação de 

conjunção que sintetiza a ideia de “produção” de moda. Pode-se concluir, a 

partir disso, que há um simulacro explicitado no plano do conteúdo visual, que 

cria para o discurso o efeito de credibilidade. Os preços não inviabilizam o 

sonho. E é de sonho que se trata, não de “verdades”. 

Nos cantos superiores e inferiores de cada página, aparecem os breves 

textos que indicam as marcas e os preços das roupas, acessórios e sapatos 

usados nas fotos. No caso da revista Marie Claire, frequentemente, são 

divulgadas peças caras, pouco acessíveis à maioria das leitoras brasileiras 

certamente. Os dois pares de sapatos usados no editorial II, figura 18 (página 

96), por exemplo, custam R$1.200,00, cada um; e a blusa de seda com 

aplicação de flores da imagem 8, custa R$3.900,00.  
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No editorial de moda, o preço é um elemento importante, pois, como já 

dissemos, trata-se de um gênero que cumpre as funções de estimular um 

modo de ser e, portanto, a descrição dos preços das roupas não tem como 

objetivo primordial fazer comprar, necessariamente, a peça mostrada. Propaga-

se uma ideia, um valor ideológico que será agregado à roupa e isso pode 

promover o desejo de comprar a peça. O preço alto torna-se um valor porque 

põe o objeto num determinado lugar de exclusividade, poder e sofisticação. O 

valor é atribuído à composição e também aos seus elementos separadamente: 

ao jeans claro, aos tecidos mais finos e leves, às modelagens soltas, ao salto 

alto e à atitude, que representam a imagem de mulher forte, sofisticada e 

despojada para a Marie Claire. E o valor é ainda maior quando acrescenta-se 

às peças o sentido de exclusividade garantido pelos altos preços dos objetos, 

por exemplo: um lenço de malha que custa R$598,00; uma saia de crepe de 

seda que custa R$3.150,00; ou uma pulseira de seda com passante de ouro e 

brilhantes, que pode ser adquirida pelo valor de R$2.900,00.  

O fazer persuasivo do enunciador é responsável por despertar no 

enunciatário o desejo de se sentir capaz de, como esse sujeito narrativo, 

alcançar o mesmo objeto-valor, ao recriar as composições sugeridas. Não raro, 

o enunciatário que tiver condições financeiras para tal, será levado a querer 

comprar as peças mostradas, mas, independente dessa possibilidade, o 

aspecto fundamental do discurso de um editorial é sugerir uma imagem que 

será construída por meio da axiologização positiva dos objetos da moda que a 

constituem.  

Ainda considerando o editorial I, figura17, (página 91/92), da Marie 

Claire, de fevereiro de 2011, veremos que a sensualidade é um valor que está 

sendo agregado à roupa jeans, a ideia é, justamente, desconstruir o sentido 
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utilitário e grosseiro do jeans. Para entrar em conjunção com o valor da 

sensualidade, no entanto, ela recupera o valor de força e praticidade do jeans e 

domina o homem, que se submete a ela. A relação aqui é muito mais entre a 

mulher e o jeans que entre ela e o homem. O homem serve para demonstrar o 

sentido de força e utilitarismo vinculado ao jeans, além de simbolizar a 

conquista e, portanto, a vitória (a sanção) da sensualidade, é um adjuvante, já 

que ajuda a mulher a alcançar seus objetos-valor. O editorial começa e termina 

com ele derrotado e ela vitoriosa, absoluta. Ela seduz o homem, mas sua 

vitória é essa conquista em si, não a companhia do homem, não a relação com 

ele.  

O efeito de sentido obtido pela articulação de diferentes tipos de 

enunciados em diferentes linguagens é fazer crer que as transformações 

sugeridas são capazes de levar o sujeito à conjunção com um objeto-valor. “A 

narratividade deve ser entendida como a sucessão de estados e de 

transformações, responsável, nessa instância, pela produção do sentido” 

(BARROS, 2001, p.31). O estudo da sintaxe narrativa pressupõe a análise de 

seus sintagmas elementares, que são os programas narrativos – os de base e 

os de uso. (BARROS, 2001).  

O editorial III, figura 16 (página 87), da mesma edição – fev. 2011, da 

Marie Claire, coloca em suspensão a categoria espaço, mas mantém a 

passagem de tempo marcada pelas sucessivas transformações de estado do 

sujeito. De modo que a contextualização narrativa é garantida pela sequência 

de poses que indicam o andamento da história. Assim, na imagem 1, a modelo 

apenas espera, pronta, a sua vez de lutar; na imagem 2, ela aparece em pose 

de quem já está dentro do ringue de luta, a ideia de movimento fica garantida 

pelos cabelos desalinhados pelo vento; na imagem 3, ela parece secar o suor e 
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demonstra certo cansaço; essa sequência de sugestões se repetem uma vez  

14mais, até que nas imagens 8 e 9 a modelo apareça em poses que sugerem o 

fim do round e confiança, seja pelo olhar direto e seguro da imagem 8, seja 

pelo estado contemplativo e reflexivo da imagem 9. Em termos semióticos 

temos: na imagem 1, um sujeito à espera da manipulação; na imagem 2, a 

expressão da competência do sujeito para agir; na imagem 3, apresenta-se a 

performance; e nas imagens 8 e 9, a sanção, neste caso, positiva, 

representada pelo semblante e a pose de satisfação e firmeza. A sanção nos 

editoriais de moda, como não poderia deixar de ser, é sempre positiva. A 

mulher que se apresenta, produzida, é sempre poderosa, conquistadora e 

frequenta ambientes ricos ou lugares paradisíacos. O contrário invalidaria a 

argumentação, uma vez que a sanção negativa negaria os valores atribuídos 

aos objetos da moda. 

No nível do programa narrativo, isto é, dos enunciados elementares, 

identificamos os actantes sintáticos – sujeito do estado, sujeito do fazer e 

objeto –, que cumprirão determinados papéis actanciais nos diferentes 

percursos narrativos do sujeito – sujeito do querer, sujeito do poder, sujeito do 

saber, sujeito competente e sujeito realizador – e nos percursos do destinador-

manipulador e do destinador-julgador. “O destinador-manipulador é a fonte de 

valores, ou melhor, é quem determina os valores que serão visados pelo sujeito 

ou o valor dos valores [...] e quem dota o sujeito dos valores modais 

necessários ao fazer – competência modal do sujeito” (BARROS, 2001, p. 37).  

O percurso do destinador-manipulador envolve três diferentes etapas: o 

contrato fiduciário que se estabelece entre destinador e destinatário pela 

relação de confiança e crença que se institui entre eles; a manipulação, que se 

dá pela proposição do contrato, a tentativa de persuasão pelo destinador e a 
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interpretação pelo destinatário; e a aceitação ou recusa do contrato fiduciário 

proposto. Todos esses papéis actanciais que se articulam e se relacionam no 

nível da sintaxe narrativa serão revestidos, discursivamente, pelos temas e 

pelas figuras. 

Em semiótica, a manipulação exercida no percurso do destinador-

manipulador pode ser classificada como: provocação, sedução, tentação e 

intimidação. Tais estratégias de manipulação distinguem-se pelo fato de a 

sedução e a tentação caracterizarem-se pelo querer-fazer, enquanto a 

provocação e a intimidação caracterizarem-se pelo dever-fazer. Em termos 

práticos, vemos que os editoriais de moda constituem-se, no nível narrativo de 

análise, pela manipulação que se dá ora pela sedução, ora pela tentação. O 

destinador-manipulador demonstra que sabe da competência do destinatário 

para agir e o coloca em posição de escolha, mas conduz as possibilidades de 

modo que irá convencê-lo a escolher aquilo que ele propõe.  

No nível narrativo, há uma estrutura invariante subjacente a todos os 

desdobramentos concretizados nas narrativas de cada editorial: um destinador 

(S1) – o mercado da moda; a indústria da moda – e um destinatário – a mulher. 

O destinador oferece uma roupa investida de valores, sejam eles: poder, 

sensualidade, exclusividade, distinção, força, etc., e o destinatário, por sua vez, 

usa a roupa e conquista os valores propostos, sendo sancionado 

positivamente. No editorial III (figura 16, página 87), da edição de fevereiro de 

2011, o destinador manipulador age a fim de reforçar o desejo do destinatário 

de „estar na moda‟. O sujeito narrativo do programa de base é modalizado pelo 

querer-ser como a imagem apresentada e pelo poder-ser se ele conseguir 

entrar em conjunção com seus objetos de valor – as roupas, acessórios, 

maquiagens e calçados mostrados (BARROS, 2001). 
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No nível do discurso, a argumentação se dá quando o enunciador 

manipula o enunciatário pela possibilidade de que ele viva a história narrada. A 

mulher concretizada na linda modelo que usa roupas poderosas levará o 

enunciatário – a leitora – a querer “comprar” esse padrão. O grande trunfo dos 

editoriais de moda, como acontece nas propagandas de modo geral, é ocultar o 

destinador e apresentar apenas o resultado, a narrativa construída como 

performance. 

A respeito da persuasão exercida pelo destinador, Barros afirma: 

 

Pretende fazer com que o destinatário, ao exercer o fazer 
interpretativo que lhe cabe, creia ser verdadeiro o objeto apresentado, 
o discurso do outro e o próprio destinador. Há estreita vinculação 
entre a confiança e a crença, o que permite falar em contrato 
fiduciário. [...] A atribuição de competência modal ao sujeito, para 
levá-lo a fazer, constitui a manipulação propriamente dita e pressupõe 
o contrato fiduciário acima referido (BARROS, 2001, p. 37). 

 

 

Vale ressaltar, entretanto, que “a manipulação só será bem sucedida se 

o sistema de valores que está por detrás dela for compartilhado pelo 

manipulado. Volta-se à questão do contrato fiduciário” (BARROS, 2001, p.39).  

Isso significa que, se a persuasão do discurso da moda veiculado nos mais 

diversos gêneros textuais e, especialmente, nos editoriais de moda que 

estamos analisando, têm atingido êxito, seus destinadores-manipuladores mais 

do que conhecem o sistema de valores do destinatário, eles são capazes de 

utilizar esse conhecimento a seu favor ao articular estratégias argumentativas 

que fazem-crer e, com isso, podem influenciar a competência modal do sujeito.  

O percurso narrativo do destinador-julgador é também conhecido como 

percurso da sanção. “O percurso do destinador-julgador, da mesma forma que 

a manipulação, consiste no encadeamento lógico de programas narrativos” 
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(BARROS, 2001, p.39), que podem ser de dois tipos: um responsável pela 

sanção cognitiva e outro responsável pela sanção pragmática. O percurso da 

sanção é uma etapa do percurso narrativo que pode não estar explícita, pode 

não ser muito desenvolvida, mas é um “fim necessário” (BARROS, 2001, p. 39) 

Sobre a sanção, Barros afirma:  

 

Na sanção, o destinador, além de reconhecer o sujeito integra o 
percurso narrativo por ele realizado no sistema de valores de que, 
como destinador, é guardião. Ou seja, o destinador julga a conduta 
do sujeito e os estados obtidos pelas operações, por sua 
conformidade ou não com o sistema de valores que representa e, 
também, em relação aos valores implicitados ou explicitados no 
contrato inicial com o destinador-manipulador. Cabe-lhe verificar se o 
sujeito cumpriu o compromisso assumido quando da sua instauração 
como sujeito da performance. Conclui-se que toda interpretação, e 
sanção, se faz em nome de uma ideologia, da qual depende, em 
suma, o sentido do percurso narrativo realizado (BARROS, 2001, 
p.40). 

 

 

É a sanção uma etapa essencial para o percurso narrativo, pois ao 

atribuir juízo de valor positivo ou negativo às ações do sujeito, equilibra as 

manobras persuasivas, finalizando o percurso. Nos editoriais de moda, a 

mulher cumpre o contrato implícito de submeter-se à produção de moda, 

recebe do destinador-julgador a sanção cognitiva de reconhecimento de sua 

assunção aos valores propostos e sanção pragmática de retribuição, por suas 

ações, que é conquistar a imagem de mulher moderna, forte, inteligente e 

sedutora. Em todos os casos a sanção é positiva, pois o que se pretende 

reforçar nesse discurso é, justamente, a conjunção do sujeito narrativo com os 

valores propostos.  
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CAPÍTULO 3 – SE NÃO ESTÁ NA VOGUE, NÃO ESTÁ NA MODA23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tudo que não invento é falso. 

 

Manoel de Barros 

O livro sobre Nada, 1997. 

                                                           
 

23
 Referência ao célebre slogan da revista Vogue – “If it wasn’t in Vogue, it wasn’t in vogue”. Tradução 

nossa. 
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A revista Vogue foi fundada em 1892, nos Estados Unidos da América, 

por Arthur Baldwin Turnure. No início de sua história, a Vogue era uma 

publicação pequena destinada às mulheres da elite da Nova Iorque do final do 

século XIX. Em 1909, a Vogue foi adquirida pelo grupo editorial norte-

americano Condé Nast que, até hoje, administra a veiculação desta e de outras 

importantes publicações relacionadas ao mundo da moda. É o mesmo grupo 

editorial que cuida, por exemplo, da edição de revistas como a GQ, a Vanity 

Fair, a W, a Estilo, entre outras.  

Atualmente, a Vogue é produzida em versões diferentes para 21 países - 

Alemanha, Austrália, China, Espanha, França, Itália, Rússia, Japão, Grécia, 

Coreia do Sul, México, Reino Unido, Taiwan, Brasil, Estados Unidos, Portugal, 

Índia, Turquia, Holanda, Ucrânia e Tailândia – e veiculada em outros 90 países. 

Um dado numérico que atesta o poder de alcance desta mídia é a estimativa 

de sua circulação mundial mensal, que gira em torno de 2 milhões de 

exemplares.  

 

Figura 19 – Primeira edição da revista Vogue, publicada em 1892 

 

Disponível em: <http://www.desapatilha.com.br/2011/04/as-melhores-
revistas-de-moda.html>. Acesso em: jan. 2012. 

http://www.desapatilha.com.br/2011/04/as-melhores-revistas-de-moda.html
http://www.desapatilha.com.br/2011/04/as-melhores-revistas-de-moda.html
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Durante as primeiras quatro décadas de publicação, tal qual as demais 

revistas e jornais que faziam referência à moda de vestir na época, as capas da 

Vogue eram estampadas apenas por ilustrações. Na edição de julho de 1932, 

registrou-se, pela primeira vez, o uso de fotografias nas capas, prática que se 

tornaria predominante a partir da década de 40, como se pode observar nas 

imagens a seguir: 

 

Figura 20 – Capas da Vogue: jun.1920, jul.1932 e abr. 1963 

 

 

 

A Vogue americana, ao longo de décadas, foi sendo reestruturada e 

sofisticada a ponto de tornar-se uma referência de moda não apenas para seus 

leitores, mas especialmente para os profissionais envolvidos em vários setores 

da indústria da moda. As fotografias de moda encartadas em cada edição nos 

diferentes países onde a revista é veiculada são consideradas um padrão de 

qualidade dentro do mundo fashion, as imagens produzidas e reproduzidas 

Disponível em: 
<https://vintageen.wordpress.
com/>. Acesso em: jan. 2012. 

Disponível em: 

<http://www.condenaststore.

com/>. Acesso em: jan.2012. 

Disponível em: 

<http://mulher.pt.msn.com/ca

pas>. Acesso em: jan. 2012. 

https://vintageen.wordpress.com/
https://vintageen.wordpress.com/
http://www.condenaststore.com/
http://www.condenaststore.com/
http://mulher.pt.msn.com/capas
http://mulher.pt.msn.com/capas


113 

pela revista consolidaram-se como referência de refinamento, bom gosto e 

elegância. 

As edições de setembro da Vogue americana, por exemplo, são 

aguardadas ansiosamente pelos fashionistas. Isso porque são edições mais 

completas, mais elaboradas e que antecipam novas tendências para as 

próximas estações. A edição de setembro de 2007 ficou famosa pela 

divulgação dos bastidores da produção da, até então, maior edição da revista – 

a revista foi produzida com 840 páginas e pesava quase 3kg –, no 

documentário americano The September Issue. Na imagem do cartaz de 

divulgação do documentário lia-se: “A edição de setembro. Moda é uma 

religião, esta é a bíblia. Anna Wintour & o making of da Vogue”.  

 

Figura 21 – Cartaz de divulgação da Vogue de set. 2007 

 

 

 

 

 

 

 

A Vogue é, definitivamente, uma referência no mundo da moda e, como 

enunciador de um discurso sobre a moda, reconhece sua abrangência ao 

propagar o slogan If it wasn‟t in VOGUE, it wasn‟t in vogue. Isto é: „Se não está 

na Vogue, não está em voga‟.  

Disponível em: <http://www.bloginvoga.com/2011/07/26/bloginvoga-dicas-o-documentario-the-september-

issue-mostra-o-trabalho-de-anna-wintour-na-vogue-americana/>. Acesso em: out.2012 

http://www.bloginvoga.com/2011/07/26/bloginvoga-dicas-o-documentario-the-september-issue-mostra-o-trabalho-de-anna-wintour-na-vogue-americana/
http://www.bloginvoga.com/2011/07/26/bloginvoga-dicas-o-documentario-the-september-issue-mostra-o-trabalho-de-anna-wintour-na-vogue-americana/
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Em setembro de 2012, a edição comemorativa dos 120 anos da revista 

bateu todos os recordes de vendas em um volume de 916 páginas. A seguir, 

apresentamos as capas das edições recordistas: 

 

Figura 22 – Capas da Vogue: set. 2007 e set. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mudança de prática – de ilustração de moda para fotografia de moda – 

sugere mais do que uma simples troca proporcionada pelo desenvolvimento da 

tecnologia. Trata-se da criação de um novo paradigma em relação à imagem 

que será responsável pela transmissão dos valores da moda. As mulheres 

retratadas nas duas capas não são quaisquer mulheres, são celebridades – 

Sienna Miller, atriz, e Lady Gaga, cantora, respectivamente –, que emprestam 

à Vogue sua imagem. O que essas personalidades representam em suas áreas 

de atuação, como são pessoalmente, suas atitudes, gostos e preferências vão, 

de certa maneira, influenciar a construção do discurso por parte do enunciador.  

A primeira edição brasileira data de maio de 1975. A Vogue Brasil é 

considerada uma das mais importantes revistas de moda do país, não apenas 

Disponível em: 

<http://msn.lilianpacce.com.br/moda/lady-

gaga-vogue-setembro/>. Acesso em: jan. 

2013. 

Disponível em: 

<http://evelynb.com.br/visoes/revistas/vog

ue-e-elle-edicoes-de-setembro-

gigantescas/>. Acesso em: jan. 2013. 

http://msn.lilianpacce.com.br/moda/lady-gaga-vogue-setembro/
http://msn.lilianpacce.com.br/moda/lady-gaga-vogue-setembro/
http://evelynb.com.br/visoes/revistas/vogue-e-elle-edicoes-de-setembro-gigantescas/
http://evelynb.com.br/visoes/revistas/vogue-e-elle-edicoes-de-setembro-gigantescas/
http://evelynb.com.br/visoes/revistas/vogue-e-elle-edicoes-de-setembro-gigantescas/
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porque é a mais vendida, mas porque é a mais criticada e, também, a mais 

influente. O padrão gráfico da revista se destaca entre todas as revistas do 

mesmo segmento, pela alta qualidade do papel e da impressão, pela 

grandiosidade das produções fotográficas, pelo tamanho da publicação e, 

principalmente, por ter se tornado uma referência para todos os profissionais 

envolvidos na produção e na veiculação dos valores de um discurso da moda – 

produtores, fotógrafos, editores, redatores, estilistas, modelos, etc. 

As revistas femininas em geral são compostas por diferentes gêneros 

textuais – são notícias, reportagens especiais, anúncios comerciais, editoriais, 

espaços reservados aos leitores, entre outros – distribuídos em seções 

distintas. A Vogue Brasil, por exemplo, divide seu conteúdo nas seguintes 

partes: „Carta da editora‟, Glamour em foco, Nostalgia, Shops, Estilo, View, 

Fala-se de..., Fashionista, Radar, Em casa, Viagem, Beleza, Moda, Features, 

Estilo de vida e Last look. Algumas seções são fixas, outras volantes, mas há 

certa regularidade na apresentação delas, pois isso facilita a identificação do 

conteúdo por parte do leitor, ajuda-o a localizar os assuntos de sua preferência, 

o que, consequentemente, torna a leitura mais “íntima”, mais agradável. 

A variedade de seções abriga uma aparente abertura de temas. A leitura 

do corpus indica que a variedade temática não é tão grande, estando sempre 

submetida a fórmulas para a mulher parecer sexy, inteligente, refinada, bonita, 

elegante. Ressalte-se, no caso da Vogue, a sobreposição de um padrão de 

elegância feminina ao brasileiro. A análise da capa da edição 389, de janeiro 

de 2011, pode exemplificar a caracterização que aqui fazemos. 

Uma modelo de pele bronzeada aparece em destaque no primeiro plano 

e, ao fundo, uma bela praia que não se pode identificar qual é, mas que 

poderia ser qualquer uma dentre as muitas belas praias brasileiras. 
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Figura 23 - Vogue, jan.2011. Capa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cena faz referência à chegada de um novo ano e reproduz o costume 

de muitas pessoas que moram em regiões praianas brasileiras de se vestirem 

de branco para comemorar a data. Independentemente da fé ou da religião de 

cada um, vestir-se de branco é uma tradição cultural, já assimilada por grande 

parte da população brasileira, que costuma ser reiterada pelos veículos de 

comunicação em todo início de ano. 

As chamadas na capa da edição de Jan/11 anunciam as temáticas que 

serão abordadas: 

 „Brasil em alta – Na moda, nas artes, na beleza, na gastronomia: chegou 

a nossa vez‟;  

 „Rendas algodão e muito branco são a chave para o chic natural‟;  

 „Praia já! Os melhores protetores do ano e o detox que deixa você pronta 

para o teste da areia‟;  

 „Black is beautiful – Edição especial traz exclusivamente modelos 

negras‟. 
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No que diz respeito às manchetes da capa desta edição, vale ressaltar, 

de imediato, uma sutil contradição construída por uma afirmação da linguagem 

verbal que anuncia: „Black is beautiful – Edição especial traz exclusivamente 

modelos negras‟, mas, que é negada pela linguagem visual. Basta nos 

determos mais cuidadosamente na observação da imagem, para vermos que 

as figuras do conteúdo do enunciado visual se contrapõem às figuras do 

conteúdo do enunciado verbal. Como afirmamos no capítulo anterior, as 

linguagens verbal e visual estão em constante interação na construção do 

sentido do texto e, neste exemplo, a correlação se dá pelo modo de oposição 

(GOMES, 2008).  

A modelo, Emanuela de Paula, é negra, mas há na fotografia o 

predomínio do branco, desde as roupas que ela veste, passando pelo título 

branco em destaque no azul do mar ao fundo, a areia clara e reluzente, até os 

acessórios. Há mais do que apenas cores predominantemente claras, há uma 

referência ao branco na própria modelo cujos traços, à exceção da cor da pele, 

são típicos de um ideal de beleza da mulher branca, que já está socialmente 

compartilhado e que, muitas vezes, influencia as escolhas femininas, tais como 

o cabelo liso e o formato do nariz afilado, por exemplo.  

O caráter contraditório do discurso consiste em articular, por oposição, as 

figuras das duas linguagens envolvidas no enunciado sincrético, as figuras do 

conteúdo verbal e as figuras do conteúdo visual se contrapõem sutil e 

estrategicamente e ainda constituem uma unidade de sentido. 

O sentido de valorização da brasilidade, instaurado pela linguagem 

verbal, só se completa pela relação com a imagem que figurativiza o que foi 

dito. A beleza e o „estar pronta para o teste da areia‟, são temas figurativizados 

pela belíssima modelo fotografada em frente ao mar, em trajes de banho, com 
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seu corpo esbelto, esguio e bronzeado, bem condizente com o ideal de corpo 

belo propagado nos tempos modernos. Com a imagem da modelo, fotografada 

na praia, associada aos textos verbais na capa, que exaltam as qualidades 

daquilo que é proveniente do Brasil, o enunciador desse discurso cria um efeito 

de sentido que reforça a ideia de que tudo o que se refere ao Brasil é bom, 

bonito e admirável, numa tentativa de afirmar a cultura brasileira, seja na moda 

ou em outra área.  

Essa proposta de afirmação e de valorização da brasilidade é defendida 

em muitas seções da edição a que nos referimos, mas, contraditoriamente, a 

revista reproduz, ao mesmo tempo, o estilo estrangeiro – às vezes americano, 

às vezes europeu – em determinados aspectos. Um deles, por exemplo, é o 

próprio fato de as edições brasileiras não apresentarem, com frequência, 

modelos negras em suas capas, de tal modo que essa edição seja tratada pela 

própria revista como „um diferencial‟ dentre todas as publicações.  

É a própria editora quem, no texto do editorial da revista, afirma que a 

ideia de fazer uma revista „diferente‟, só com modelos negras, não é original do 

Brasil, como a percepção inicial da leitura da capa poderia sugerir, mas é uma 

reprodução do que já havia sido feito na Vogue Italiana, em 2008: 

Figura 24 – Vogue Itália, 2008. Capa. 

 

 

 

 

Disponível em: 
<http://wildmagz.blogspot.com.br/201

1_03_01_archive.html>. 
Acesso em: jan. 2012. 

 

 

http://wildmagz.blogspot.com.br/2011_03_01_archive.html
http://wildmagz.blogspot.com.br/2011_03_01_archive.html
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Ao longo dos seus mais de 100 anos de publicação, pouquíssimas 

mulheres negras foram capas das edições americanas da revista. As únicas 

mulheres que conquistaram esse espaço na revista de moda mais famosa do 

mundo foram: Rhiana, Michele Obama, Halle Berry, Jennifer Hudson, Oprah 

Winfrey, Naomi Campbell e Beyoncé. São mulheres que se destacam nas 

esferas de poder, são sucesso (Michele Obama e Oprah) ou são modelos 

“embranquecidas” pelos cabelos lisos e traços finos. 

Esse fato distinto refere-se, como dissemos, à Vogue americana, mas o 

enunciador da edição brasileira, ao reproduzir a mesma atitude, de usar poucas 

modelos negras em suas capas, deixa transparecer uma cultura de aceitação 

da dominação, seja política e economicamente ou cultural e artisticamente, 

afinal, essa edição, de janeiro de 2011, chegou às bancas enaltecendo um fato 

que, para uma população cuja maioria é negra, deveria ser comum. Pouco 

mais de dois anos após o acontecimento na Itália, o Brasil reproduz a mesma 

ideia da edição italiana, a revista toma um conceito artificialmente construído, o 

conceito de brasilidade, para submetê-lo a um padrão universal de beleza 

negra que será, no fim, uma beleza orientada pelos padrões europeus. 

A revista tem uma estratégia de apagamento das diferenças, de 

submissão de qualquer imagem a um ideal universal de beleza e elegância que 

ela propõe. A imagem passa a significar o que se diz que ela significa. Não se 

pretende elaborar um texto cujas contradições entre o dito e o visualmente 

mostrado sejam identificadas e questionadas, é preciso fazer a materialidade 

sincrética parecer comum, natural, cotidiana. A tendência nos editoriais de 

moda da Vogue é apagar as contradições e fazer do que se vê o que se diz, 
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para, deste modo, fazer crer que “se você não está na Vogue, não está na 

moda”. 

 

 

3.1. O ARTIFICIALISMO NA PRODUÇÃO DE MODA 

  

O artificialismo inerente à produção da cena fotografada e veiculada nas 

páginas dos editoriais da revista Vogue reforça a distância existente entre as 

mulheres de carne e osso e as „mulheres de papel‟. É possível perceber, a 

partir disso, o perfil de enunciatário delineado pelo enunciador, a fim de obter 

sucesso em suas investidas persuasivas: o enunciatário da Vogue é aquele 

que atribui à exclusividade um valor, por isso, a revista precisa encontrar 

estratégias discursivas que traduzam este valor, ainda que o resultado final 

seja uma cena totalmente artificial.  

O segundo editorial da edição 389, da revista Vogue, de jan. 2011, 

servirá como modelo de análise de algumas destas muitas mulheres de papel, 

que só existem nas fotos e na imaginação das leitoras que, por vezes, se 

deixam levar pela ilusão que a elas se apresenta. É um editorial que reproduz a 

estrutura de significação fundamental que identificamos no item anterior. A 

oposição de base é a mesma que alicerça o editorial de moda como reprodutor 

e, ao mesmo tempo, elemento constituinte de um discurso da moda: natureza 

vs. cultura, e, da mesma forma, teremos a axiologização positiva da cultura e 

negativa da natureza que instituem a valoração atribuída aos objetos da moda. 

A enunciação em um editorial de moda, como ocorre nos gêneros 

argumentativos, propõe ao enunciatário um contrato que precisa ser aceito por 

ele para que a argumentação seja bem sucedida, isto é, para que o 
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enunciatário seja levado a fazer o que o enunciador propõe. Nesse contrato, 

constitui-se como princípio primordial que as roupas e os acessórios da moda 

serão capazes de operar uma transformação de estado, a mulher natural, como 

todas as mulheres, representada figurativamente pela modelo, passa a ser uma 

mulher produzida, que, por meio de elementos artificiais vai conseguir chegar à 

imagem idealizada, ao entrar em conjunção com seus objetos de valor. Daí a 

necessidade de agregar valor positivo à ideia de produção, de “look”. A essa 

figura do plano do conteúdo manifestada verbalmente diversas vezes e em 

diversos editoriais, associam-se inúmeras outras criando o que se chama de 

isotopia temática. O conceito de isotopia se define como a recorrência de 

categorias sêmicas, quer sejam temáticas (ou abstratas) ou figurativas. 

(GREIMAS & COURTÉS, 2012, p.276).  

A mulher “natural” corresponde ao termo natureza da oposição 

fundamental; da mesma maneira, a mulher “produzida” corresponde ao termo 

cultura. Ao operar sobre essas oposições, tanto no nível fundamental como nos 

níveis narrativo e discursivo do texto, o enunciador constrói um efeito de 

artificialismo que se sobrepõe aos demais para firmar o predomínio e o valor 

positivo atribuído ao termo cultura e, consequentemente, ao eixo figurativo da 

produção estética.  

A foto de abertura do editorial a que nos referimos é: 
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Figura 25 - Vogue, jan.2011. Editorial II “Sex on the beach” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O texto de abertura diz:  

 

SEX ON THE BEACH 

Descomplique a produção nas areias com batas e túnicas de materiais naturais e 

biquínis perfeitos para tomar sol.  

Fotos Jacques Dequeker. 

Vogue, jan. 2011, editorial II. 

 

O texto verbal destaca as roupas confeccionadas com materiais naturais 

e matéria-prima brasileira. Oito fotos compõem esse segundo editorial. De 

todas as fotos, quatro são em preto e branco, duas são coloridas e duas 

aparecem em tom de sépia. É um editorial que apresenta uma narrativa, porém 

com menos elementos figurativos no entorno da mulher, o que favorece a 

relação entre ela e a natureza e o destaque dado ao contorno do seu corpo, 

mas, como no editorial anterior, pode-se recriar a cena: trata-se de uma mulher 

linda, com um corpo esguio, com roupas de praia, posando em uma praia 

Imagem 1  Imagem 2 
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(presumidamente brasileira), em um momento de descontração e 

contentamento.  

No texto introdutório, instala-se um narrador que sugere ao narratário: 

“descomplique-se com batas e túnicas de materiais naturais”, mas a imagem 

sugere, ao mesmo tempo, alta produção, sofisticação, que se observa pela 

maquiagem bem feita, e pelos looks, já que apenas uma das pulseiras, a de 

couro, da marca Guerreiro, por exemplo, custa R$727,00.  

Ao longo do ensaio fotográfico a oposição preto vs. branco volta a ser 

explorada nesse segundo editorial, sendo evidenciada a cor da pele da modelo 

contrastando com o branco da espuma das ondas, da areia, das roupas ou 

pela claridade do céu azul e branco. A modelo desse segundo editorial é a 

mesma da capa da revista. Há predominância das linhas curvas, que ganham 

destaque no contorno do corpo da modelo, característica que se observa em 

todas as fotos, especialmente nas fotos seguintes:  

 
 
Figura 26 - Vogue, jan.2011. Editorial II “Sex on the beach?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1  Imagem 2 
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Nesse segundo editorial o apelo sensual fica ainda mais evidenciado pela 

ênfase que se dá ao corpo da modelo, seja pelo modo de expressar a 

liberdade, o isolamento ou a relação com a natureza. Apenas na imagem 3, da 

figura 26 (página123), ela não ocupa a centralidade do espaço, mas destaca-se 

no primeiro plano da fotografia. As figuras manifestadas visualmente reforçam 

o sentido inspirado pelas figuras verbalmente manifestadas, a sensualidade 

sugerida pelo título do editorial é explorada no plano da manifestação visual 

pelas poses, pela expressão da modelo, pela transparência das roupas. A 

Imagem 3  

Imagem 4 Imagem 5 
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naturalidade fica sugerida pela integração entre a mulher e aquele espaço 

natural que a rodeia, mas em todas as fotos desse segundo editorial a pose é 

muito significativa. A pose em um editorial é a representação de uma atitude e, 

ainda que o „repertório‟ de poses das modelos femininas sofra as coerções das 

limitações impostas pelo próprio corpo, as poses ganham sempre novas 

significações pela infinidade de combinações possíveis que se agregam a elas 

quando consideradas as roupas, a maquiagem e o cenário. Isso faz com que 

as possibilidades de construção de sentidos sejam infinitas nos editoriais de 

moda, ao mesmo tempo em que se observa a invariância na base fundamental 

de significação nesse gênero discursivo.  

O terceiro editorial da edição número 389, de jan. 2011, reproduzido 

abaixo, apresenta o seguinte texto introdutório:  

 

JOGO DUPLO 

Trabalhe peças clássicas do universo esportivo americano sobre básicos do dia a dia 

para finalizar sua prova de estilo com detalhes de paetês e cristais.  

Fotos Robin Derrick.     

Vogue, jan. 2011, editorial III. 

 

Figura 27 - Vogue, jan.2011. Editorial III “Jogo duplo” 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagem 1 
Imagem 2 
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O terceiro editorial ressalta mais uma contradição: uma revista que se 

propõe a valorizar aquilo que é tipicamente brasileiro apresenta um editorial de 

moda que articula peças clássicas do universo esportivo americano para o uso 

no dia a dia da mulher brasileira. Confirma-se, com isso, que há um 

direcionamento por parte da revista para um público específico, para a elite 

brasileira, pois é essa a classe que se reconhecerá nessas fotos, é essa classe 

social que tem poder aquisitivo suficiente para viajar e encontrar essas peças 

nas vitrines americanas, por exemplo, e, certamente, é a classe social que 

poderá comprá-las. 

Este editorial apresenta a modelo destacada no centro sobre um fundo 

branco em todas as fotos. O apagamento da natureza, termo que ficará 

invisível ao ser substituído pelo fundo branco, reforçará o sentido atribuído à 

cultura. À exceção de uma foto, o enquadramento de todas as demais 

contempla pelo menos três quartos do corpo da modelo, e duas das 6 fotos que 

compõem o editorial são de corpo inteiro. Nesse editorial, a contraposição entre 

a cor preta e a cor branca fica a cargo da cor da pele da modelo que se 

destaca do fundo off-white. Observe: 
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Figura 28 - Vogue, jan.2011. Editorial III “Jogo duplo” 

 

 

A composição dos looks explora a combinação de peças clássicas, de 

cores lisas, sem estampas, com peças que fazem referência direta aos EUA. 

Na primeira página vê-se a famosa marca All stars na jaqueta vermelha, ao 

lado da sandália estampada com as cores da bandeira norte-americana, como 

dois elementos que figurativizam o tema da valorização do estilo norte-

americano de se vestir. Em uma edição que se propõe a valorizar tudo o que é 

do Brasil, essas fotos parecem estar destoando. A articulação com o verbal do 

texto introdutório possibilita o estabelecimento do sentido: o texto sugere que o 

uso de peças clássicas do universo esportivo americano garantirá à leitora a 

aprovação na „prova de estilo‟. Um estilo que nada tem a ver com o Brasil, mas 

que está sendo proposto como interessante, versátil, desejável e, 

principalmente como uma forma de provar que se tem estilo. 

Essa articulação entre linguagens permite-nos dar novos contornos para o 

título – “Jogo duplo” – que, agora, já não é apenas um jogo de montagem de 

looks, nem, simplesmente, um jogo do universo esportivo, mas um jogo duplo 

no que diz respeito à valorização, ao mesmo tempo, daquilo que é brasileiro e 

dos padrões americanos. Trata-se de uma produção totalmente artificial, à qual 

Imagem 1 Imagem 1 

Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3 Imagem 4 
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se atribui um valor cultural. Com isso, reafirma-se o termo “cultura” da oposição 

de base do texto e se consolida a estratégia argumentativa. Justifica-se a 

artificialidade da produção pela necessidade social de estar na moda, ou, como 

diria Landowski, a moda se justifica e, assim, justifica a nós mesmos: 

 

De um lado, por mais caprichosa que possa parecer, a moda não 
deixa de se acompanhar de um discurso paralelo, que, 
contradizendo os ares de gratuidade que ela exibe, visa assentar 
seus decretos num fundo de justificativas de ordem funcional 
mesmo, como se seus “caprichos” tivessem necessidade de ser 
legitimados, e isso em nome de uma necessidade que possa 
aparecer como praticamente tão rigorosa em sua própria ordem 
quanto aquela em nome da qual se exige que as coisas mudem no 
domínio político. Em suma, a moda não pretende apenas, pelo 
brilho de suas invenções, dar-nos o tipo de prazer que se pode 
experimentar, na vida como no teatro, em ver “mudar o cenário”; ela 
quer também se justificar, isto é, de antemão nos justificar, 
sobrando-nos razões – diríamos quase desculpas – para segui-la 
(LANDOWSKI, 2002, p. 115). 

 

 

Nos dois editoriais apresentados – Sex on the beach e Jogo duplo – 

observa-se o excesso de artificialismo, seja pela sensualidade forçada pela 

pose que enrijece o corpo e a expressão, mesmo que alguns elementos 

inspirem a ideia de movimento que garantiria uma aproximação da situação 

natural, seja pela artificialidade explorada ao máximo nas poses contorcidas do 

corpo magro da modelo que estampa a moda americana do segundo editorial. 

Neste, o apagamento do espaço e do tempo valoriza o tipo 3, não narrativo, 

que justamente elimina a apresentação de transformações ou a sucessão de 

ações para destacar a roupa, apagar a isotopia do esporte e fazer o vestuário 

de inspiração esportiva circular como peça básica do dia a dia. 

A valorização do artificialismo nas produções dos editoriais de moda está 

a serviço de dos processos de axiologização dos objetos figurativizados na 

materialidade sincrética do enunciado, uma vez que o artificialismo torna viável 
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o efeito de renovação dos objetos e dos usos que se faz deles, essencial para 

a perpetuação do discurso da moda.  

 

Nesse sentido, ela [a moda] faz aceitar, ou até desejar, mudanças 
objetivas. Mas, sobretudo, assim agindo, a moda faz mudar os 
próprios sujeitos, pois na medida em que a seguimos adotamos 
novos pontos de vista sobre os objetos e sobre as coisas, e 
finalmente sobre nós mesmos (LANDOWSKI, 2002, p. 123). 

 

 

Esta é outra estratégia do enunciador, valorizar o artificialismo da 

produção a fim de abrir espaço para a constante renovação das formas que se 

apresentam: as “figurativas, dos objetos, ou aquelas, mais abstratas, dos 

programas de comportamento (o que se usa, o que se faz etc.)” (LANDOWSKI, 

2002, p. 123). 

 

 

3.2. O JOGO ENTRE SER E PARECER 

 

Neste tópico, os editoriais da edição número 389, de janeiro de 2011 da 

Vogue Brasil, serão tomados para exemplificar como se organizam as 

estratégias argumentativas que constituem a materialidade discursiva dos 

editoriais de moda.   

Pode-se afirmar que a Vogue, ao menos no Brasil, é uma revista feita 

para a elite. O preço de banca da edição mensal é de R$14,90, o que a torna 

inacessível a uma grande parcela da população. Seu público fiel costuma ser 

assinante da revista, mas o valor da assinatura anual, de R$168,60 (referência 

aos valores cobrados em janeiro de 2012), reforça a ideia de que a publicação 

é mesmo destinada a um público restrito.  
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O primeiro editorial da Vogue que será apresentado é introduzido pelas 

seguintes imagens:  

 

Figura 29 - Vogue, jan.2011. Editorial I “O que a baiana tem?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O texto de abertura, um padrão de todos os editoriais de moda, segue-se 

ao título e é fundamental para a construção do sentido global do texto 

sincrético, uma vez que se articula diretamente com as imagens para produzir 

efeitos de sentido. O editorial I (figura 29), composto por 14 fotografias de 

página inteira, constitui um conjunto cuja sucessão de fatos, articulados, 

compõem uma história. Por esta característica, poderia ser classificado como 

pertencente ao tipo 1 – dos editoriais narrativos, segundo a classificação 

proposta no capítulo 1. 

A seguir, transcrevemos o texto de abertura desse primeiro editorial: 

O QUE A BAIANA TEM?  

Tem rendas, laises e algodões brancos, garantia de uma elegância bem brasileira 

em looks para usar dia e noite com a malemolência eternizada pelas lentes de Pierre 

Verger.  

Fotos Bob Wolfenson”.  

Vogue, jan. 2011, editorial I. 

Imagem 1 Imagem 2 
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O texto verbal que introduz o editorial destaca a coexistência simultânea 

de “elegância” e “malemolência”. A palavra malemolência denota um jeito 

especial de mover-se, um jogo de atitudes, um certo molejo. Sua associação à 

elegância é uma hipótese que poderia parecer, em princípio, incoerente, mas 

que tem seu sentido garantido pelo sincretismo entre linguagem verbal e visual. 

Trata-se de uma elegância „bem brasileira‟, simplesmente pelo fato de o 

espaço ser o da Bahia, a modelo pode se inserir, com toda a sua elegância 

„dura‟, nesse contexto de malemolência representado pelo molejo dos rapazes 

que a cercam. 

A pergunta-título deste editorial – “o que a baiana tem?” –, que logo 

começará a ser respondida, estabelece uma intertextualidade com a música de 

Dorival Caymmi, eternizada na voz da pequena notável, Carmem Miranda, e 

inspira o sentido de mulher sensual, com um estilo único e inconfundível. 

Neste primeiro editorial, observa-se um plano da expressão marcado pelo 

contraste entre as cores preto e branco. O contraste cromático se evidencia no 

conjunto de fotografias que, marcado pela oposição claro vs. escuro, faz 

referência direta ao tema enunciado na chamada da capa: “Black is beautiful”. 

O valor positivo atribuído à cor preta é destacado pela oposição que estabelece 

com o seu contrário, o branco. As figuras do conteúdo visual - os modelos e o 

casario - são submetidos ao tratamento cromático contrastante de modo a 

enfatizar os perfis corporais que aparecem na cena. O branco das roupas e o 

da pintura das construções formam o fundo da imagem de onde se destacam 

as linhas dos telhados em preto, as listras dos chapéus dos rapazes e, 

especialmente as formas humanas, os rostos e os braços dos modelos negros.  
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Os textos verbais que compõem a enunciação sincrética vão se valer 

dessa mesma estratégia contrastiva, para a criação do efeito de sentido de 

unidade no plano do conteúdo. A brancura a que nos remetem as figuras do 

conteúdo verbal como „laises‟, „algodões brancos‟ servirão para garantir a 

elegância da mulher brasileira e servem também como resposta à pergunta 

inicial: o que a mulher brasileira negra que está sendo tomada como símbolo 

da Bahia tem? Tem a sensualidade destacada nas roupas brancas e leves que 

servem para ressaltar suas qualidades. 

A imagem idealizada da mulher começa a ser delineada no texto 

imediatamente posterior, pelas figuras do verbal “uma elegância bem 

brasileira”, e pelas figuras da modelo que se destaca na cena sendo a única 

que olha para o enunciatário, com um olhar sedutor e ao mesmo tempo 

elegante. Essas figuras, tanto do plano do conteúdo verbal quanto do plano do 

conteúdo visual, revestem o tema da beleza e sensualidade da mulher 

brasileira. As figuras “rendas, laises e algodões brancos” são apresentadas 

repetidamente tanto nas figuras do conteúdo verbal quanto nas figuras do 

conteúdo visual e, nos dois casos, as características da indumentária baiana, 

que antes serviam para distinguir a cultura africana incorporada ao território 

nacional, agora servirão à construção de outro estereótipo de mulher: a 

brasileira sedutora, elegante, determinada e bem sucedida.  

As quatorze fotos que compõem o editorial também realçam esse 

contraste, de tal forma que até mesmo as fotos coloridas sugerem o preto e o 

branco. As duas primeiras fotos, sincretizadas com o texto de abertura, são do 

tipo preto e branco. A modelo é negra, para atender à proposta inicial dessa 

edição da revista. A imagem destaca o olhar dela, o único direcionado para a 

lente do fotógrafo. Ela está cercada de rapazes negros, que se voltam para 
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outras direções, mas todos a estão rodeando. Um rapaz, cuja imagem só capta 

metade do seu corpo, à esquerda do leitor, dirige seu olhar para a modelo, mas 

é um olhar submisso, contido, não correspondido, que ressalta a posição de 

destaque que essa mulher parece ocupar. Ela se posiciona altiva, numa atitude 

que direciona o foco da percepção para ela, é a imagem da mulher „poderosa‟ 

com os homens „a seu dispor‟. 

As perspectivas adotadas na composição da fotografia devem ser 

consideradas, na medida em que explicitam um ponto de vista desse 

enunciador ao destacar a mulher como a figura mais importante da imagem, 

que lança para a leitora um olhar seguro e altivo. Ela, impassível e inabalável, 

não descuida da pose para o momento em que será eternizada pelo clique da 

lente do fotógrafo e parece não se importar com a movimentação dos homens 

ao seu redor, como se eles fossem apenas mais um elemento de composição 

daquela cena. 

Tanto o texto quanto a imagem reforçam, por trás das figuras do plano 

do conteúdo, o tema principal anunciado na capa: a exaltação da brasilidade, 

por meio da qualificação positiva daquilo que é a representação genuína de 

características brasileiras. A fotografia ressalta a elegância da mulher 

representada pela modelo, por meio de uma pose clássica dura, ereta, 

elegante, ao lado dos homens com uma expressão corporal mais solta, mais 

descontraída, representando a tal malemolência típica do brasileiro, e 

encarnada nessas fotos na figura dos homens negros da Bahia. A „dureza‟ da 

modelo está diretamente relacionada à artificialidade da pose, a postura rígida 

nesse contexto está representando a elegância que se destaca no meio dos 

outros personagens da cena. 
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Com um olhar mais atento, podemos observar que a descontração dos 

rapazes que aparecem na foto é apenas pretendida, veremos que, como em 

todas as demais fotos do editorial, é uma foto posada, todos estão ali 

devidamente posicionados e isso inclui também o homem de costas para a 

lente. No entanto, a pose dos homens não é rígida, pois o sentido de elegância 

está vinculado à mulher. São poses que tentam presentificar um momento de 

descontração, para criar esse efeito. O enunciador conta, também, com o 

tempo que o enunciatário se dedica à apreensão, geralmente fugaz e marcado 

pela não concentração. Quando vista rapidamente, a foto cria a sensação 

pretendida de que a mulher elegante, que se destaca em meio a tanta 

descontração, encaixa-se perfeitamente naquele contexto, cria-se com a pose 

um efeito de artificialidade, obtido pela exploração de elementos “naturais” – a 

mulher negra, os homens negros, o casario da Bahia, etc. –, num arranjo 

teatralizado, próprio dos editoriais de moda. O discurso dos editoriais apresenta 

a moda como uma encenação, como a encenação de uma vida que parece 

maravilhosa. 

Cada fotografia produz no leitor diferentes sensações, e explorar essas 

sensações faz parte da estratégia enunciativa do sujeito da enunciação, pois 

pelo simples fato de vermos já estamos interagindo com a presença que se 

traduz na imagem, pois “olhar o outro já é interagir; ver já é fazer” 

(LANDOWSKI, 2009, p. 133). A esse respeito, Oliveira afirma:  

 

Nos seus perfis inseridos e veiculados nos produtos midiáticos, 
encontram-se em imagem ou simulacros, os corpos próprios 
desses sujeitos contextuais, com suas faces, comportamentos, 
estilos de ação de um e de outro, de cada um com o outro, enfim, 
os modos de presença social que os identificam (OLIVEIRA, 2008, 
p.27). 
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A leitura de textos visuais exige contemplação e concentração 

(TEIXEIRA, 2008) e, nas fotografias, especialmente, em função do apagamento 

da materialidade plástica dada pela impressão no papel, é importante observar 

o jogo de luzes que compõe a cena produzida e os contrastes entre as cores. 

Neste editorial, por exemplo, em todas as fotos a luz é um elemento 

fundamental para criar o efeito de destaque da figura feminina, pois é a luz que 

direciona o olhar do enunciatário para a modelo. O jogo de luz é mais um efeito 

do artificialismo da cena. 

Na foto a seguir, a terceira do editorial, a luz do dia entra pela porta, no 

plano de fundo, e contrastando com a modelo negra em posição central, dá a 

ela destaque. Em todas as fotos, a pele negra da modelo vai contrastar com os 

vestidos de renda e algodão brancos, além disso, o cenário contribuirá para a 

confirmação dessa oposição entre claro e escuro. Há nessa foto, mais uma 

vez, uma figurativização do próprio espaço da cena, observe que não há mais 

a descontração criada no cenário anterior, mas, sim, a elegância que se vê em 

todos os elementos que compõem este novo cenário.  

 

Figura 30 - Vogue, jan.2011. Editorial I “O que a baiana tem?” 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

Destaca-se a predominância de linhas retas no móvel em que ela está 

sentada – uma namoradeira antiga, estilo imperial –, na porta ao fundo e no 

chão geométrico, que nos remete à linearidade de um tabuleiro de xadrez. A 

modelo reproduz com o corpo a mesma retidão das formas retilíneas do 

cenário, suas pernas e seus braços formam também figuras geométricas, seu 

rosto esboça seriedade e até mesmo o corte do vestido apresenta um design 

baseado em linhas retas. 

Os acessórios e cores que aparecem, também em todas as fotos, não 

chegam a ofuscar o destaque que se quer dar à oposição entre preto e branco, 

por isso mesmo, até as fotos coloridas sugerem o preto e o branco. Na figura 

30, por exemplo, o chão, em xadrez preto e branco, não deixa que os tons de 

bege e marrom do sapato e do banco se destaquem. Ainda nessa foto, 

observamos o olhar fixo da modelo em direção ao observador, esta é a 

estratégia enunciativa, que põe o enunciatário dentro da cena, pois o insere em 

seu discurso, olhar para o leitor instaura imediatamente um diálogo, uma 

interação. 

O texto verbal, exceto na primeira página, ocupa menor destaque nas 

páginas que se seguem. Porém, em um objeto sincrético, sua importância na 

produção do sentido do texto é de equivalência em relação às demais 

linguagens às quais estiver se articulando. Em um editorial de moda, em 

particular, as “letrinhas miúdas” são muito significativas. O texto desta página 

diz: 

 

“Vestido, R$ 19.490,00. Christian Dior. Pulseira, R$ 700, Priscila Valente; 

tamancos, Diane von Furstenberg. Ao lado, vestido, R$ 1.353, M&Guia; pulseira 
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de madeira com tressê dourado, R$ 500, Priscila Valente; clutch de bambu, R$ 

790, Glorinha Paranaguá.” 

 

No caso das enunciações produzidas pela Vogue, em seus editoriais de 

moda, as marcas e os preços altos, assim como ocorre com os editoriais da 

revista Marie Claire, agregam ainda mais valor aos objetos da moda 

apresentados. 

A foto seguinte é esta: 

 
Figura 31 - Vogue, jan.2011. Editorial I “O que a baiana tem?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há nas duas imagens acima – figura 30 e figura 31 – uma recorrência na 

organização discursiva do texto, a mesma ideia é reproduzida nas duas 

composições cenográficas: o sentido de elegância é construído pela 

predominância das linhas retas, a luz das fotos garante o destaque para figura 

central, pela contraposição do claro e do escuro, e o vestido, usado pela 

mulher em destaque, é a figura do plano do conteúdo que reveste o objeto de 

valor dessa narrativa. Ao lado da imagem que o enunciador tenta construir, 

figurativizada pela modelo em destaque, há duas outras mulheres que também 
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representam a Bahia, são mulheres vestidas com trajes típicos da tradição 

baiana.  

Essa nova imagem é uma ideia de mulher construída discursivamente, é 

a mulher que é naturalmente elegante, é espectadora, pois em muitas fotos 

aparece como uma turista que passeia em uma terra desconhecida e que se 

apropria da moda local típica para criar a sua moda. Ela não faz parte daquele 

lugar, o observa apenas como manifestações populares típicas da região.  

Todas estas características e atitudes que podemos ir percebendo na 

medida em que olhamos para as imagens nos permitirão construir um perfil da 

mulher pertencente à elite brasileira, que corresponderá ao enunciatário a 

quem se dirige esse enunciador. Mais do que uma mulher que pode comprar 

um vestido que custa mais de dezenove mil reais, é uma mulher que atribui a 

isso valor. O fato de a roupa da moda ser inacessível a tantas pessoas é o que 

a torna um objeto mais precioso, de maior valor, é o que essa mulher vai 

desejar ter. Além do valor atribuído à marca, que constitui outro objeto-valor 

para esse enunciatário. 

A figura 31, (página 137) revela o contraste entre a baiana que se 

encontra nas ruas da Bahia, vestida com trajes típicos, e a imagem de baiana 

criada pelo enunciador do discurso. Mais uma vez, a modelo é a figura central, 

enquanto as baianas tradicionais, em segundo plano, ajudam a ressaltar, por 

oposição de sentido, a sensação da elegância moderna traduzida no look 

discreto da modelo. A imagem da baiana que vive na Bahia é fixada no 

momento em que ela caminha, com o objetivo de parecer natural, uma prática 

comum de alguém que está integrada ao seu espaço e que sequer olha para a 

foto, caminha como quem passa despretensiosamente. A imagem da modelo é 

posada, ela olha com segurança, destaca suas formas retas, qualidade que, 
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neste conjunto de imagens, está diretamente relacionada à ideia de elegância, 

e se distancia da imagem da mulher comum, ela se parece com uma estátua 

grega, merecedora de olhares de admiração. A posição das duas nessa 

imagem, figura 31 (página 137) figurativiza a contradição entre esses dois 

universos femininos possíveis e ilustra o jogo entre ser e parecer. Observe que 

a modelo encara a câmera de frente, enquanto a outra figura feminina dá as 

costas numa posição que indica o movimento de saída da cena, como se a 

presença daquela figura escultural fosse capaz de pôr em xeque aquilo que se 

concebia até então como caracterização da mulher baiana. É claro que tudo 

não passa de uma encenação, mas que reforça o sentido de superioridade que 

vai sendo paulatinamente atribuído à mulher de Vogue. 

Nas fotos seguintes, essa mulher elegante e decidida continua o seu 

passeio pela cidade e é retratada em cenas comuns do cotidiano, subindo os 

degraus de acesso a uma casa, em que esbarraria com um desconhecido que 

não se revela, já que o chapéu lhe encobre o rosto, ou em um passeio por um 

mirante. É interessante ressaltar que os coadjuvantes estão sempre 

escondidos, de passagem, de costas, reforçando não apenas o artificialismo da 

produção, mas também um papel, na cena, que indica uma posição subalterna, 

de adjuvante em relação a essa mulher que se destaca. Não se trata, todavia, 

de uma posição carregada de sentido pejorativo, mas de uma relação de 

superioridade vs. inferioridade que se estabelece entre a figura principal e a 

dos coadjuvantes que contribuem para a construção do sentido de objeto 

estético. 
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Figura 32 - Vogue, jan.2011. Editorial I “O que a baiana tem?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

A luz exerce novamente um papel importante na percepção da imagem. 

Na imagem 1, da figura 32, acima, por exemplo, ela incide diretamente sobre 

as figuras humanas, formando sombras que se enquadram na predominância 

das linhas retas. A pilastra que emoldura a porta atrás do rapaz sugere uma 

divisão figurativa no espaço. Ele está parado, enquanto ela caminha em 

direção ao espaço dele. Ele, imóvel, apenas espera. Reforça-se a ideia de que 

ele pertence àquele lugar e ela é quem chega, como a turista que passeia para 

conhecer todas as peculiaridades do lugar que visita. Nenhum dos dois olha 

para a foto, estratégia que cria o efeito de que um possível encontro se dará 

casualmente.  

Assim como em outras fotos, esta também sugere que a produção dessa 

imagem de mulher que está sendo criada discursivamente leva sempre em 

consideração a opinião masculina. Observe-se que ela não se veste e se 

produz apenas para sua própria satisfação, mas para ser vista. A necessidade 

da aprovação masculina vai imprimir à produção de uma roupa um apelo 

sexual que será explorado pelas fotos dos editoriais de moda em diferentes 

nuances. Neste primeiro editorial, a mulher ocupa um lugar mais destacado 

Imagem 1 Imagem 2 
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enquanto o homem aparece de modo mais submisso, mas isso não anula o 

seu poder de adjuvante no programa narrativo de base. Em outros editoriais, 

esse olhar masculino que aprova ou não pode não aparecer explicitamente, 

como é o caso do segundo editorial desta mesma edição, em que a modelo 

aparece sozinha em todas as fotos. No entanto, o poder do julgamento 

masculino se observa nas figuras do verbal que sugerem que essa mulher seja 

“sexy”, como mostraremos adiante. O apelo para a sensualidade mostra-se 

uma invariante desse tipo de gênero textual.  

Já na imagem 2, ainda na figura 32 (página 140), o predomínio da luz se 

dá pelo céu claro, pelo brilho que reflete no mar, pelo branco da roupa da 

modelo e da construção na qual ela se apoia. Nessa imagem não há sombras e 

o contraste fica a cargo da oposição entre a cor escura da pele da modelo e o 

entorno repleto de claridade.  

As imagens 1 e 2, da figura 33, a seguir (página 142), criam uma 

composição única. Novamente, luz e sombra se articulam para interferir no 

direcionamento da atenção do espectador. Mais uma vez, predomina o 

contraste entre claro e escuro, de modo que a luz do dia recai sobre a modelo, 

enquanto a parte escura da foto recobre as outras duas personagens da cena. 

São duas mulheres vestidas com trajes típicos do candomblé, que conversam e 

fingem não posar. É outro procedimento recorrente nos editoriais de moda a 

construção de uma cena que pretende ser cotidiana, natural, como se não 

tivesse sido posada, planejada, ou como se tivesse sido “quebrada” por uma 

interferência estética, um acontecimento comum levado a significar algo mais. 

A despreocupação das figuras das duas mulheres contribui para o destaque 

que se pretende dar à única figura que olha para a lente do fotógrafo. As 

baianas estão dentro de um espaço interno em que não incide muita luz, ao 
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contrário da modelo que, do lado de fora, recebe diretamente a luz do dia, essa 

luz reflete em sua roupa branca e lhe garante destaque.  

 

Figura 33 - Vogue, jan.2011. Editorial I “O que a baiana tem?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas imagens da figura 34, a seguir (página 143), a modelo aparece 

sorrindo, com a mesma segurança que apresenta desde as primeiras fotos, no 

entanto, apresenta-se um pouco mais descontraída. Em todas as demais, o 

que se percebe é uma mulher mais séria, mais compenetrada, aparentemente 

mais reflexiva, e isso cria, como efeito de sentido, a ideia de uma mulher 

segura de si e elegante, na medida certa para cada ocasião, características 

que podem ser percebidas pelas poses sóbrias da modelo e pelo olhar 

diretamente dirigido ao leitor. Tanto a seriedade e o olhar dirigido, quanto a 

descontração e alegria, figurativizam o tema da mulher moderna, independente 

e segura, já que para se enquadrar nesse padrão a mulher de hoje precisa ser 

uma e, ao mesmo tempo, muitas outras. 

 

 

Imagem 1 Imagem 2  



143 

Figura 34 - Vogue, jan.2011. Editorial I “O que a baiana tem?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa é a ideia que a mídia tem tentado perpetuar: a de que a mulher da 

moda, hoje, é aquela capaz de exercer com maestria todos os seus papéis 

sociais: o de mãe, de esposa, de amante, de profissional bem sucedida, de 

filha atenciosa, de intelectual, de pessoa bem relacionada socialmente e, em 

todos eles, estar impecavelmente linda como as modelos que aparecem nas 

fotos dos editoriais de moda. São essas construções discursivas, essas 

imagens de mulheres “modelos”, essas imagens nunca alcançáveis, essas 

mulheres de papel que criam o sentido de falta, de ausência e incutem no 

enunciatário o desejo  de querer ser como as mulheres das revistas parecem 

ser.  

A figura 35, imagens 1 e 2, abaixo (página 144), retomam os sentidos de 

seriedade e elegância. Na imagem 1, novamente a modelo é a figura central, 

na obra de arte atrás dela vemos parcialmente o desenho de uma paisagem 

que constitui o fundo da imagem e parece emoldurá-la como em um quadro. 

 

 

 

Imagem 1  Imagem 2  
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Figura 35 - Vogue, jan.2011. Editorial I “O que a baiana tem?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na imagem 2 da figura 35, acima, pela primeira vez, o homem que 

acompanha a mulher olha para a lente e para o observador, mas essa atitude 

não tira da cena a ideia de submissão dele, que aparece em segundo plano, 

atrás da modelo, segurando para ela um guarda-sol. A relação de 

subserviência do rapaz, um passo atrás dessa mulher que caminha certa de 

seu destino, reforça a relação de superioridade vs. inferioridade já indicada 

anteriormente. 

A cada foto ela demonstra o seu sucesso, seja pela expressão do olhar, 

pela posição em relação aos demais personagens da fotografia, pela postura 

altiva ou pelas roupas e acessórios usados. As últimas fotos retratam o fim do 

dia dessa mulher, que, agora, aprecia, descontraída, uma apresentação de 

capoeira e a aplaude, contida e elegante, sob a luz já enfraquecida do 

entardecer. Em cada página, em um espaço sem muito destaque e em fontes 

pequenas e de cor branca, enumeram-se os preços das roupas apresentadas e 

as marcas que as comercializam. 

 

 

Imagem 1  Imagem 2  
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Figura 36 - Vogue, jan.2011. Editorial I “O que a baiana tem?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É importante ressaltar, no caso desse editorial especificamente, que 

todas as roupas são bem mais caras do que aquilo que a maioria da população 

seria capaz de adquirir, seus preços condizem com o poder aquisitivo do 

público a que se dirige a publicação. Essa característica confirma o aspecto 

elitista da revista, o vestido usado pela modelo na figura 25, por exemplo, da 

Christian Dior, custa R$19.490,00. A imagem de mulher construída por essa 

enunciação suscita o desejo do enunciador de estar como a modelo 

representada, vestida daquele modo, com tamanho requinte, naqueles lugares, 

naquela posição social.  

O texto verbal sugere que os looks propostos servem tanto para o dia 

como para a noite. As palavras dia e noite contribuem para a confirmação de 

uma oposição fundamental desse texto – preto vs. branco – e para a 

comprovação de que as roupas exibidas servem para ocasiões distintas e 

podem sustentar um visual ora descontraído, ora elegante, sem exigir da 

mulher que as usa grandes esforços de produção. 

Imagem 1  Imagem 2 
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O efeito de simplicidade será garantido pela relação de contraste que se 

estabelece entre o conteúdo visualmente manifestado e o conteúdo 

verbalmente manifestado. A naturalidade propagada pelas palavras contrasta 

com a produção sofisticada dos looks em que até as batas e túnicas 

apresentadas não aparecem „descomplicadas‟ como o texto verbal sugere, mas 

sempre complementadas por outras peças e acessórios que as tornam 

sofisticadas tal como a mulher idealizada deve ser. A sofisticação da produção 

das roupas usadas pela modelo vai sendo descontruída pelo texto verbal, a 

partir do momento em que o enunciador propõe ao enunciatário que toda 

aquela elaboração do vestuário é algo simples de se conseguir, não dá 

trabalho, não toma o tempo dessa mulher. O sentido de simplicidade é 

garantido justamente pela relação entre os conteúdos manifestados verbal e 

visualmente. E é essa relação que se faz indispensável para a compreensão do 

enunciado construído por esse enunciador que fundamenta o sincretismo do 

objeto. A estratégia discursiva é articular as figuras do conteúdo verbal e do 

conteúdo visual e, consequentemente os temas que elas revestem, de modo 

que juntas criem um mesmo efeito de sentido.  

Esse efeito de sentido é o que vai reforçar a ideia de ausência que funda 

a significação textual. Deste modo, o sujeito da enunciação associa a esta 

outras estratégias que reforcem o desejo desse enunciatário de querer ser ou 

ter algo que ainda lhe falta, o que nos leva a concluir que, nos editoriais de 

moda, há uma estratégia global da enunciação que é elaborar o discurso a fim 

de construir para o enunciatário a sensação de falta, isto é, não importa em que 

nível a leitora da revista estabelece uma identificação com o perfil de mulher 

que está sendo veiculado naquele texto, é preciso reforçar a falta, é preciso 

que ela não tenha/seja – e queira passar a ter/ser – algo que esteja 
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concretamente manifestado pelas figuras do conteúdo ou que esteja previsto 

em uma das etapas do programa narrativo de base. 

A maneira como, no discurso, as imagens figurativizam a sofisticação ao 

mesmo tempo em que algumas palavras figurativizam a simplicidade, à 

exceção dos textos verbais que se referem às marcas e aos preços – estes, 

como dissemos anteriormente, vão reforçar o sentido de objeto acessível a 

poucos e reforçar a ideia de elitismo das produções –, faz parte da estratégia 

enunciativa que cria um efeito de artificialismo que motivará a ação do 

enunciatário.  

Vale ressaltar que o discurso veiculado nos editoriais de moda é, como 

dissemos anteriormente, influenciado pelo discurso da moda, porém, adaptado 

aos objetivos de outro enunciador. Trata-se de um enunciado complexo, com 

um sujeito semiótico que se constitui dos diversos profissionais envolvidos na 

produção de um editorial de moda, sintetizado aqui na figura da revista Vogue, 

que se dirige a vários leitores distintos, considerados em seus diferentes perfis, 

e que está sempre pronto a renovar suas estratégias enunciativas a fim de 

garantir o sucesso de sua intenção comunicativa.  

O editorial de moda contribui para a construção de um imaginário 

feminino do que seria uma mulher ideal, que institui como objetos de valor 

roupas, acessórios e calçados que são apresentadas ao destinatário como 

objetos de desejo. O que se propõe ao enunciatário é a ideia de que os objetos 

da moda são carregados de valores e de que, quando adquiridos e/ou 

alcançados – o corpo da moda, por exemplo –, darão a ele uma imagem tal 

qual a que está sendo construída discursivamente. Landowski (2009), tratando 

da propaganda de moda, faz uma observação muito pertinente também para as 

imagens dos editoriais, ele afirma:  
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Aliás, se a publicidade comercial, a publicidade dita “de marca”, tem 

alguma eficácia, é justamente porque, pródiga em visões e 

sensações que, sem dúvida, são ao mesmo tempo incitações, ela 

não dá diretamente nenhuma lição de moral; à frente da 

propaganda política, ela chegou ao ponto de ter, há muito, 

renunciado a desenvolver em relação a um bom número de 

produtos qualquer discurso explicitamente persuasivo; sua 

estratégia consiste muito mais em povoar o nosso universo de 

simulacros figurativos, em instalar ao redor de nós (como que por 

uma espécie de generosidade que não esperaria nenhuma 

contrapartida) um mundo imaginário e pregnante que nos engloba 

como uma segunda intimidade, particularmente ao pôr em 

circulação um número indefinido de mulheres-figuras – de corpos de 

papel (LANDOWSK, 2009, p. 127). 

 

 

O jogo entre ser e parecer, entre revelar e ocultar, está na forma de 

interação entre o verbal e o visual. A ideia de que nenhuma daquelas 

produções requereu esforço, como o enunciador pretende fazer crer, não se 

confirma pelo próprio nível de elaboração (e pelo preço) de cada look. A 

contradição, como vimos no capítulo anterior, é o modo de correlação entre 

linguagens que produz, também aqui, a unidade do sentido. Tanto o verbal 

quanto o visual euforizam a imagem de mulher idealizada, que é tratada pela 

revista como um padrão estético a ser seguido. O que se apresenta nas 

imagens é aquilo que o enunciatário deve querer ser. As imagens seduzem 

pela beleza das fotos, aguçam o desejo, mas, ao mesmo tempo, o verbal 

instiga o enunciatário, por provocação, sugerindo que o sujeito semiótico aja 

em busca da conjunção com seu objeto de valor; faz a busca parecer simples, 

por mais que as imagens neguem isso. 
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3.3. REVESTIMENTOS SINTÁTICO-SEMÂNTICOS DO DISCURSO 

 

No capítulo 1, identificamos recorrências que possibilitaram a proposição 

de uma tipologia dos editoriais de moda enquanto gêneros discursivos. O que 

se poderá constatar neste item serão outras repetições, agora no nível 

discursivo, bastante significativas, pois caracterizarão o estilo do gênero nas 

revistas de maior prestígio social. Ao mesmo tempo, distinguirão esses 

editoriais dos que vamos analisar adiante. Para isso, vamos observar os 

procedimentos de revestimento sintático-semântico. 

Nesse nível, o da superfície textual, serão as ferramentas de análise 

propostas pela sintaxe discursiva que possibilitarão a análise das projeções da 

enunciação no enunciado – as projeções actancial, de tempo e de espaço – e 

dos recursos de persuasão usados pelo enunciador para consolidar os valores 

propostos a fim de manipular o enunciatário. Também se poderá observar, na 

análise da semântica discursiva, a organização dos temas e figuras, que 

recobrem os conteúdos abstratos estabelecidos no nível narrativo.  

As projeções de pessoa no enunciado sincrético se apresentam, 

basicamente, por meio de dois processos sintáticos chamados de 

desembreagem (ou debreagem) e embreagem, que instalam no discurso o 

sujeito semiótico, responsável pela enunciação. A debreagem enunciativa 

instala no discurso um eu e a debreagem enunciva é o processo pelo qual se 

instala um ele. A embreagem “apresenta-se como uma operação de retorno de 

formas já desembreadas à enunciação e cria a ilusão de identificação com a 

instância da enunciação” (BARROS, 2001, p.77). Em qualquer caso, há sempre 

um tu pressuposto, o enunciatário inscrito no discurso. 
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A análise da projeção de pessoa no enunciado sincrético dos editoriais 

de moda da revista Vogue – aqui tomados como representativos de todos os 

editoriais elaborados por revistas que, como ela, têm reconhecido prestígio 

social – mostra procedimentos diversificados.  

No editorial I (página 130) , o recurso da pergunta no título propõe uma 

interlocução, mas como na canção de Caymi, é o próprio narrador quem 

responde, com o uso da terceira pessoa em sentenças afirmativas. Atenua-se, 

também, a subjetividade do título com a série de fotografias, em que a modelo 

figurativiza uma terceira pessoa deslocada nas interações previstas nos 

cenários locais, caracterizando um enunciado enunciado. 

Nos três editoriais II (página 122) e III (página 125), o uso do modo 

imperativo inscreve concretamente o enunciatário no discurso, cria um efeito de 

interlocução e, com isso, aproxima enunciador e enunciatário. A relação se 

estabelece, assim, com o reforço da subjetividade adequada aos textos do tipo 

injuntivo, próprio do estilo de aconselhamento dos editoriais. A forte 

sensualidade das poses, no editorial II, com maior movimentação do corpo, 

constitui também apelo ao leitor e corrobora o tom subjetivo. No editorial III, 

também a movimentação sensual do corpo e o olhar frontal da modelo criam 

interlocução com o enunciatário. 

O efeito de sentido de subjetividade será reforçado por meio da relação 

de complementação que se estabelece entre os conteúdos manifestados pelas 

linguagens verbal e visual. É o tipo de interação que se dá quando a fotografia 

acrescenta ao verbal “sentidos não expressados pelo enunciado verbal e vice-

versa. Confirmando os mesmos valores, cada linguagem apresenta conteúdos 

que se somam à outra” (GOMES, 2008, p.114).  
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Nos três editoriais observa-se visualmente mais do que uma simples 

reprodução de um referente, uma complementação do verbal. Pode-se afirmar 

isso, pois a fotografia dos editoriais da Vogue se vale da figura da/o modelo, de 

seus olhares, suas poses, do modo como parece portar-se em determinado 

ambiente, da altivez, da sensualidade, enfim, será a atitude retratada o 

elemento que envolverá passionalmente o enunciatário, mobilizando-o, 

aprisionando-o, “tanto pela razão, quanto pela emoção, aos valores ideológicos 

disseminados no discurso” (GOMES, 2008, p.124). 

No que diz respeito à projeção temporal e espacial da enunciação no 

enunciado, observamos, no editorial I, da revista Vogue de janeiro de 2011 – O 

que a baiana tem? (figuras 29 a 36), que o espaço projetado é enuncivo – um 

lá figurativizado em diferentes ambientes da cidade de Salvador – e o tempo do 

narrado é o de concomitância com o tempo da enunciação, o agora, como se 

pode observar nas formas verbais no presente e no infinitivo, formando um 

sistema de tempo enunciativo, que se refere ao presente, já que o tempo de 

viver a moda é agora. 

No editorial II (figuras 25 e 26) – Sex on the beach –, o tempo sugerido é 

o futuro: por meio da relação entre imperativo e infinitivo, o enunciador sugere 

que o enunciatário deixe de fazer o que faz agora (complicar) e passe a 

descomplicar. Projetando, portanto, um não-agora, o enunciador reforça o 

distanciamento temporal com a projeção espacial de um lá, figurativizado na 

paisagem de uma praia genérica, desidentificada. No editorial III (figuras 27 e 

28) – Jogo duplo –, o procedimento é o mesmo. A projeção de um não-agora e 

um não-aqui é reforçada visualmente pelo apagamento de cenários, portanto 

de espaços concretos, e de marcas do tempo. 
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Outros procedimentos que devem ser analisados no nível do discurso são 

os de tematização e figurativização, que são os revestimentos semânticos dos 

valores assumidos pelo sujeito semiótico. Tais valores serão associados às 

figuras do conteúdo verbal e às figuras do conteúdo visual que, por sua vez, 

estarão revestindo, concretamente, o nível abstrato dos temas. 

Bertrand (2003, p.208) afirma que a figuratividade de um texto pode se 

manifestar de diferentes maneiras, às quais ele vai chamar de gradações. 

Pode-se, então, organizar as manifestações da figuratividade dentro de um 

contínuo representativo dos diferentes níveis de densidade sêmica das figuras 

de um texto, que vai desde um pólo de maior densidade, manifestação icônica 

da figuratividade, passando por diferentes gradações possíveis, até o extremo 

oposto, de menor densidade sêmica, manifestação mais abstrata da 

figuratividade.  

Esse contínuo pode ser assim desenhado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos editoriais examinados, parece prevalecer a cobertura figurativa em 

um máximo grau. 

- 
menor 

densidade   sêmica 

Traços figurativos rarefeitos 

FIGURALIDADE 

+ 
maior 

densidade  sêmica 

Traços figurativos 

exacerbados 

ICONICIDADE 
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No editorial I (figuras 29 a 36), por exemplo, as figuras “rendas, laises e 

algodões brancos”, “beleza de algodões, linhos e rendas”, “acompanhados de 

alfaiataria confortável e chique” e “mangas bufantes com chapéus panamá”, 

que se observam tanto na materialidade verbal quanto visual, revestem o tema 

da elegância, mas, contraditoriamente, servem para recobrir o tema da 

malemolência e da preguiça. O primeiro tema está ligado diretamente à 

modelo; os outros dois, ao ideal folclorizado da Bahia. É a pose que muda tudo, 

pois as baianas típicas também vestem linhos e rendas, mas não são 

expressão da elegância e leveza sugeridas pela revista na figura da modelo. 

Junto da pose, o entorno, os cenários, criam o clima de “sofisticação 

malemolente”.  

Articulados, temas e figuras vão constituir o percurso figurativo da 

sofisticação, do requinte, do bom gosto, da leveza e do conforto. São esses 

arranjos figurativos que possibilitam o revestimento do tema da „sofisticação 

com simplicidade‟. Essas mesmas figuras remetem a uma materialidade que 

não é percebida visualmente, mas que é resgatada pela memória sensorial do 

indivíduo que a apreende do objeto observado e que, inseridas na simplicidade 

do dia a dia da cidade de Salvador, vão reforçar a ideia de simplicidade. No 

plano do conteúdo, podemos afirmar que a ideia de que fazer o simples 

parecer sofisticado é o grande mérito da brasilidade que o enunciador faz 

questão de destacar. Mais uma vez reafirma-se a oposição entre ser e parecer. 

É este o jogo enunciativo: fazer parecer que tudo é simples, natural, quando na 

verdade, é tudo artificial, posado, sofisticado, caro.  

Os outros dois editoriais reforçam o mesmo efeito de sentido. No editorial 

II (figuras 25 e 26), a mulher que esbanja sensualidade em uma praia 

brasileira, os acessórios cuidadosamente selecionados e a maquiagem bem 
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feita, configuram um percurso figurativo da sofisticação, mas essa sofisticação 

„esbarra‟ na simplicidade da praia, da areia, do entardecer. A solidão da mulher 

em meio à natureza tão exuberante e ampla destaca a sua liberdade e 

independência, uma vez que tudo naquele cenário parece contribuir para um 

momento de paz interior e descanso merecido. A relação entre esses 

percursos figurativos garante o revestimento temático da conjunção entre 

sofisticação e simplicidade. No plano do conteúdo verbal, a figura 

„descomplicar a produção‟ associada a „batas e túnicas de materiais naturais‟, 

reforçam a temática que reveste a construção narrativa em que o objeto-valor é 

um modo de se vestir, com simplicidade, brasileiramente, sensualmente. Isso 

se reveste de um valor mais complexo, a partir do jogo argumentativo dos 

editoriais que seria a imagem idealizada da mulher, construída 

discursivamente.  

Em Jogo duplo, observa-se a mesma temática, figurativizada de outra 

maneira. Agora as peças que fazem referência à cultura norte-americana são 

as figuras associadas ao tema da sofisticação, que se articulam no texto com 

as roupas do cotidiano que figurativizam a simplicidade. Da mesma forma, no 

plano do conteúdo, as figuras „peças clássicas‟, „prova de estilo‟ e „com 

detalhes de paetês e cristais‟ são associadas à sofisticação, enquanto „básicos 

do dia a dia‟ figurativizam a simplicidade. A associação entre figuras do verbal 

e do visual constrói um percurso temático que se repete nos três editoriais e 

que leva da simplicidade ao luxo. 

Na análise do texto sincrético, é preciso examinar os diferentes níveis de 

leitura que se superpõem em uma superfície e perceber a formação de uma 

rede de referentes internos do texto que, ao se associarem, afastam o texto de 

seu referente externo e permitem, com isso, que ele se transforme num objeto 
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material autônomo e que seja reconhecido pelo seu valor estético. De acordo 

com Barros:  

 

O enunciador utiliza as figuras do discurso para fazer-crer, ou 
seja para fazer o enunciatário reconhecer as „imagens do 
mundo” e, a partir daí, a verdade do discurso. O enunciatário, 
por sua vez, crê-verdadeiro (ou falso ou mentiroso ou secreto), 
graças ao reconhecimento de figuras do mundo natural. O 
fazer-crer e o crer pressupõem, conforme foi visto, um contrato 
fiduciário de veridicção, que regulamenta o reconhecimento 
das figuras (BARROS, 2001, p.118). 

 

 

De acordo com Fiorin (2005) o que interessa na análise textual é o 

“encadeamento de figuras”, isto é, as relações que as figuras estabelecem 

entre si e não seus significados tomados isoladamente:  

 

Para que um conjunto de figuras ganhe um sentido, precisa 
ser a concretização de um tema, que, por sua vez, é o 
revestimento de enunciados narrativos. Por isso, ler um 
percurso figurativo é descobrir o tema que subjaz a ele 
(FIORIN, 2005, p.97). 

 

 

Quando se estabelece uma significação “por trás” ou “por baixo” de uma 

significação primeira, dá-se o que Bertrand (2003, p.219) chamou de efeito de 

profundidade. Esta expressão diz respeito ao fato de que uma significação 

mais profunda pode ser extraída de determinada figura por meio de um 

processo de desiconização, isto é, o afastamento de um significado icônico de 

determinados elementos figurativos e a consequente aproximação de um 

significado abstrato; um procedimento que impede uma leitura referencial do 

objeto e direciona para uma outra, com significação mais abstrata. Vai-se, 

assim, da figura ao tema. 
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3.4. VALORES, TEMAS E FIGURAS 

 

A moda se constitui de ciclos temporais que se revezam para garantir o 

seu eterno frescor, assim, o que é tendência de moda hoje estará na moda 

amanhã, ganhará as ruas em seguida, estará fora de moda na próxima estação 

e será considerado “brega” ou de mau gosto assim que uma nova tendência for 

anunciada. E não se sabe ao certo quando, mas essa mesma moda será 

retomada, recriada, revisitada décadas depois. Nesse contínuo ir e vir das 

tendências, o estar na moda afirma-se como um desejo, como a busca por uma 

imagem construída discursivamente que será perseguida à exaustão e nunca 

será alcançada, porque será sempre outra, parecerá sempre nova e, 

novamente, desejável. Para Landowski,  

 

No momento em que ela [a moda] põe em circulação formas que 
podem ter valor de signos de afiliação facilitando a constituição ou 
a afirmação de grupos sociais qualitativamente distintos uns dos 
outros, ela é também um fator de segmentação e de articulação do 
espaço social (LANDOWSKI, 2002, p.95). 

 

 

O editorial I da edição 390, de fevereiro de 2011, explora a temática do 

carnaval. O texto de abertura destaca:  
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ABRE-ALAS 

Dê um show de presença abrindo os bailes de Carnaval com longos suntuosos, 

drapeados, ajustados e rendados no melhor estilo. 

Rita Haywort da era 2000 

Fotos Miro 

Vogue , fev. 2011, editorial I. 

 

As fotografias produzidas para este editorial recriam um ambiente festivo 

de um baile de carnaval. No plano do conteúdo, observa-se a articulação entre 

as figuras manifestadas verbalmente – o „carnaval‟ e „abre-alas‟, e as 

manifestadas visualmente – as máscaras de carnaval, na mão da modelo e no 

rosto dos rapazes que aparecem na sequência das fotos, as plumas e os 

paetês nas roupas das dançarinas. Essas figuras remetem aos antigos bailes 

de carnaval realizados nos grandes salões da aristocracia, frequentemente 

associados à elegância, ao glamour e à sofisticação. Neste editorial, a proposta 

de “produção” é exatamente destacar o luxo, seja pelo excesso, pela 

formalidade, no traje fino e elegante que garantirá à mulher que o veste a 

“imagem” desejada. A respeito da valoração dos objetos na publicidade 

Landowski (1992) ressalta: 

 

Encarada em sua mais ampla generalidade, que diz, de fato, a 
mensagem publicitária? Ela fala essencialmente de objetos – bens 
e serviços a promover – apresenta-os e descreve-os sob o prisma 
de seu valor potencial para os sujeitos. Mas como o valor nunca 
se encontra inteiro no objeto, ou pelo menos só existe uma vez 
reconhecido em função de certos critérios de juízo (de ordem 
individual ou coletiva), ao discurso de simples apresentação dos 
objetos “desejáveis” superpõe-se um discurso figurativo segundo, 
de representação dos sujeitos “desejantes”. A mensagem 
publicitária, longe de se limitar a estabelecer, de maneira 
transitiva, um repertório de imagens que valorizam “produtos”, 
deve, ao mesmo tempo, constituir a identidade de seu público, o 
que fará oferecendo ao leitor – de maneira reflexiva, desta vez, a 
suposta imagem de seu próprio “desejo” (LANDOWSKI, 1992, p. 
105). 
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Processo semelhante ocorre nos editoriais de moda. Oferecer à leitora 

uma imagem de mulher que pareça traduzir o seu próprio desejo é um discurso 

figurativo que se impõe ao da valoração dos objetos, pois, como afirma 

Landowski (1992), é preciso primeiro representar os “sujeitos desejantes” para 

depois apresentar os “objetos desejáveis”. 

O sentido de elegância no conjunto de fotos,  que se apresenta a seguir, 

vai estar diretamente relacionado à riqueza, isso se comprova pela descrição 

verbal do valor das roupas capazes de transformar uma mulher comum em 

uma „diva‟, que dê “um show de presença”. Observe as fotos que compõem 

esse primeiro editorial e, em seguida, trechos das referências das roupas 

usadas: 

 

Figura 37 - Vogue, fev.2011. Editorial I “Abre-alas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1 Imagem 2 
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A narrativa que se pode identificar, neste editorial, começa pela 

representação da mulher que, na figura da modelo, chega à festa na primeira 

imagem da figura 37 (página 158), com uma postura altiva e andar confiante. 

Em seguida, ela aparece, em close, em outros ambientes do salão da festa, 

Imagem 3 

Imagem 4 Imagem 5 

Imagem 6 Imagem 7 
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demonstrando segurança e aparentando estar confortável na posição de 

destaque. Em todas as fotos, inclusive na imagem 4, figura 37 (página 159), 

acima, em que isso aparece muito sutilmente, há olhares masculinos 

direcionados para essa mulher. O apelo para a sensualidade feminina é 

axiologizado positivamente em todos os editoriais de moda da Vogue. Esta é 

mais uma característica que constitui a essência desse gênero textual: a 

exploração do apelo sensual da mulher. No entanto, nem todos vão apresentar, 

como este, uma sanção positiva do homem, representado figurativamente na 

cena como um adjuvante da sintaxe narrativa. 

Não há nesse editorial a tentativa de tornar simples a conquista daquela 

imagem construída discursivamente, como aconteceu nas imagens da edição 

de janeiro. Por se tratar de outro ambiente, um evento à noite, o efeito de 

sentido produzido é justamente o do glamour, do luxo, da riqueza, do excesso. 

Aqui, o artificialismo da produção é explorado para criar o efeito de sentido de 

que tudo é possível, de que naquela cena ficcional a mulher pode tudo. O texto 

que aparece no canto inferior esquerdo da imagem 34 comprova isso:  

 

Vestido de renda francesa, R$21.900, Martha Medeiros. Brincos e anel de 

brilhantes, ambos Sara Joias, colar de brilhantes usado como pulseira, Izabel Esteves. 

Sandálias de cetim, R$300, Schutz. [...]”. 

 

A moda de vestir funciona como um “convite ao prazer do travestimento” 

(LANDOWSKI, 2002, p. 96) e, deste modo, apresenta-se 

 

[a moda] em primeiro lugar, como da ordem do lúdico; pretexto 
para simulação, ela entra, entretanto, também no serviço de 
objetivos menos desinteressados: o esnobismo, de novo, está ali, 
enquanto estratégia de promoção individual (LANDOWSKI, 2002, 
p. 96). 
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O que está em jogo nesse contrato é justamente a magnitude da ilusão 

criada, esse “show de presença” a que se refere o texto de abertura é 

reforçado pelas expressões faciais da modelo. Trata-se de um editorial com 

produtos caros, talvez acessíveis apenas a uma minoria de leitoras 

economicamente favorecidas, mas consideradas, como sugere a frase final de 

todos os editoriais de moda da Vogue: “endereços no final da revista”, que 

deixa supor o interesse pela compra. Mais uma vez a base fundamental de 

significação constrói-se sobre a oposição semântica natureza vs. cultura. E, 

novamente, a sintaxe narrativa se delineia da mesma forma: um sujeito, a 

mulher leitora da revista, em busca de seus objetos de valor, que a levarão a 

construir a imagem idealizada de mulher, que a ela se apresenta por meio do 

discurso, e a conquistar uma sanção positiva, frequentemente figurativizada 

nos editoriais de moda pelo olhar de aprovação do homem. 

Como antissujeito, isto é, como elemento capaz de impedir ou criar 

empecilhos à conquista desse sujeito narrativo, pode funcionar aquilo que 

constitui a ausência, a falta que o enunciatário identifica em si mesmo, por 

exemplo: no caso dos editoriais da Vogue, ficam muito evidentes os obstáculos 

impostos pela magreza extrema dos corpos das modelos, sempre um desafio 

para os padrões corporais das mulheres de modo geral, e, para ao menos uma 

parcela do enunciatário construído, o preço das roupas e acessórios pode se 

tornar antissujeito desse esquema narrativo, mas a enunciação ignora essas 

possibilidades, os antissujeitos são apagados, desconsiderados. Esse 

apagamento dos antissujeitos funciona da mesma forma como, nos editoriais 

da edição anterior, o apagamento da artificialidade das produções.  
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A estratégia discursiva dos editoriais de moda funda-se nas nuances de 

interação entre o verbal e o visual, em articulações que frequentemente ora 

atenuam, ora ocultam elementos que tornariam evidente o caráter utópico da 

imagem mostrada. Assim, 

 

[...] ao mesmo tempo que reflete globalmente a segmentação do 
corpo social, e até, enquanto contribui para estabilizá-lo sob a 
forma de maneiras de ser e de fazer colocadas diferencialmente 
para cada grupo como a norma do momento, a moda contribui, 
pelos jogos do parecer que torna possíveis, para certa labilidade 
das relações sociais: diferenciação das identidades no interior do 
espaço das relações intersubjetivas e regulação temporal das 
formas de manifestação dessas identidades não são dissociáveis 
(LANDOWSKI, 2002, p. 96). 

 

 

O discurso dos editoriais, que cria cenários utópicos, e imagens 

idealizadas de mulher, é influenciado pelos jogos do parecer a que se refere 

Landowski (2002) e que são inerentes à própria moda. As imagens que se 

apresentam em tais discursos parecem ser capazes de diferenciar as 

identidades, no espaço das relações intersubjetivas, e regular temporalmente 

as formas de manifestação delas. Ainda de acordo com o autor, é preciso 

conceber a moda teoricamente como “um processo interativo de produção, se 

não até de invenção das identidades (...) como universo de relações em 

movimento” (LANDOWSKI, 2002, p. 98). 

Os dois editoriais seguintes, constantes da mesma edição, de fevereiro 

de 2011, diferem do primeiro por não apresentarem uma narrativa como pano 

de fundo para as produções mostradas, mas aproximam dele em outros 

aspectos do percurso gerativo do sentido. Caracterizam-se como editoriais do 

tipo 3, que chamamos, no capítulo 1, de editoriais não narrativos, marcados por 

apresentarem uma suspensão espaço-temporal no plano do conteúdo. Para 
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garantir a veiculação dos efeitos de sentido pretendidos, esse tipo de editorial 

vai depender da relação diferenciada que se estabelecerá entre os elementos 

figurativos do texto.  

Como a fotografia é um instante fixado no tempo e no espaço, quando 

não há essa contextualização do tempo e do espaço no cenário da foto, a 

reconstituição dessas referências será muito mais dependente da interação 

entre as linguagens articuladas no objeto. Haverá entre elas uma aproximação 

necessária, pois, sem a construção narrativa que assegura o sentido 

pretendido, o distanciamento entre o que se diz e o que se mostra poderia 

causar problemas na apreensão do sentido. Nesse tipo de editorial, o que 

ocorre é que as figuras manifestadas visualmente estão intrinsecamente 

ligadas a uma isotopia temática, ora manifestada verbalmente, ora apreendida 

apenas pelo sincretismo das linguagens.  

Nos exemplos a seguir, pode-se observar nas imagens a representação 

dos temas do requinte e da sofisticação: 

 

Figura 38 - Vogue, fev.2011. Editorial II “Pierrô in love” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1 
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Às figuras do conteúdo visual que remetem ao luxo e ao requinte, somam-

se as figuras do conteúdo verbal: 

 

PIERRÔ IN LOVE  

Para fazer a sofisticação entrar na folia, junte ao confete e à serpentina paetês, 

jabô, babados e brilho em peças irresistivelmente chiques.  

Fotos Fabio Bartelt 

Vogue, fev.2011, editorial II 

 

Em todas as fotos, a modelo aparece em frente a um fundo totalmente 

neutro, branco, que garante maior destaque para suas roupas e para o seu 

Imagens 2 Imagens 3 

Imagem 2 Imagem 3 Imagem 4 Imagem 5 

Imagem 6 Imagem 7 Imagem 8 Imagem 9 
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rosto. As figuras do conteúdo manifestado verbalmente „serpentina‟, „paetês‟, 

„jabô‟, „babados‟ e „brilho‟ revestem a isotopia das festividades carnavalescas 

que se associa à isotopia da sofisticação (“sofisticação”, “chiques”). A mulher 

criada discursivamente pela Vogue é aquela capaz de transformar o carnaval, 

que no Brasil é reconhecidamente uma festa popular, em um evento de 

requinte.  

Em algumas fotos, a modelo olha para as lentes do fotógrafo e isso 

chama a leitora para uma espécie de diálogo, mas em outras ela parece não se 

importar primordialmente com a emoção transmitida pelo olhar, mas, sim, com 

a pose que parece imitar uma boneca de luxo. Seu corpo passa a ser apenas o 

suporte da roupa que ganha destaque pelo contraste das cores intensas como 

o laranja da imagem 3, da figura 38, ou o vermelho da imagem 7, com o preto, 

branco e prata predominantes nas demais fotografias.  

Neste tipo de editorial, apesar de não haver narrativa como pano de 

fundo da significação, a sensualidade é convocada para o discurso, por meio 

das expressões da modelo e os movimentos que seu corpo sugere. Um leve 

abrir de lábios ou a leve projeção deles para fora, olhos entreabertos e até 

mesmo um ar mais sério configuram uma sensualidade pouco explícita, apenas 

sugerida. Não há a sanção da figura masculina, mas a referência à relação 

amorosa no título em inglês – “Pierrô in love” confirma a expectativa de uma 

sanção pressuposta.  

Há um excesso na vestimenta, limitado, apenas, pela necessidade de se 

manter o padrão de elegância da mulher de Vogue, mas é um excesso 

justificável pela ocasião. De novo, alguns elementos reforçam a artificialidade 

da produção, enquanto outros estão a serviço de seu apagamento na 

construção do sentido do texto.  



166 

O texto sincrético neste editorial funciona como uma espécie de manual 

de conquista dessa imagem idealizada, o enunciador diz ao enunciatário o que 

ele precisa fazer para conquistar os objetos de valor que o farão capaz de unir 

o carnavalesco à sofisticação e, em seguida, reforça essa possibilidade, 

apresentando diferentes combinações que expressem essa união 

satisfatoriamente. A articulação entre o verbal e o visual se dá por 

redimensionamento (GOMES, 2008): no momento em que a foto retrata a 

imagem idealizada da mulher que é uma “diva” e o texto escrito tenta fazer 

parecer que a conquista daquela imagem é possível. Se o texto escrito desloca 

o campo da festa popular para o mundo da sofisticação e refinamento, as 

fotografias alçam a mulher à condição de diva, pelo realce espetacular de 

ornamentos e poses. 

 

 

3.5. VALORES DE UNIVERSO E DE ABSOLUTO 

 

A opção pela semiótica discursiva para a análise da materialidade 

sincrética dos textos que constituem o objeto desta pesquisa – os editoriais de 

moda –, como se afirmou anteriormente, justifica-se pelo fato de a teoria 

possibilitar “a análise interna e imanente do texto, de explicar com os mesmos 

princípios as estruturas narrativas e as discursivas e de examinar a 

enunciação” (BARROS, 2001, p.135). Além disso, os desdobramentos mais 

recentes da teoria, como alguns princípios da sociossemiótica (LANDOWSKI, 

2001, 2004) foram fundamentais para entendermos as condições sociais e 

históricas de produção do discurso veiculado em revistas femininas e 

analisarmos as marcas da enunciação deixadas no enunciado. Neste item, 
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vamos considerar, ainda, as contribuições de uma nova vertente teórica que 

também partiu, originalmente, do projeto semiótico greimasiano, chamada de 

semiótica tensiva, que incorpora à análise a dimensão sensível do discurso.  

O grande mérito da incorporação do aspecto sensível à abordagem do 

sentido consiste em considerar, necessariamente, a questão da instabilidade 

do discurso. Isto porque o sentido proposto por um sujeito enunciador é sempre 

afetado pelo instável e pelo imprevisível, uma vez que “enunciar é tornar algo 

presente a si com a ajuda da linguagem” (FONTANILLE, 2007, p.97), portanto, 

do ponto de vista semiótico, a enunciação é já uma tomada de posição 

sensível. O operador de um ato linguístico “é o corpo próprio, um corpo 

sensitivo que é a primeira forma que o actante da enunciação assume. De fato, 

antes mesmo que ele possa ser identificado (ou não) como um sujeito (Eu)” (ib. 

p.98). Deste modo, a análise do sentido dos textos não pode ignorar a relação 

entre o sensível e o inteligível. O corpo é responsável pela união das duas 

dimensões de uma linguagem – o plano da expressão e o plano do conteúdo –, 

na constituição da significação, por isso, será considerado “um invólucro 

sensível (uma fronteira)” (FONTANILLE, 2007, p.44) cuja tomada de posição 

diante de um objeto influenciará diretamente na produção da significação. “A 

percepção já é uma linguagem, pois ela é significante. Já que o primeiro ato de 

linguagem consiste em tornar „presente‟, só se pode concebê-lo em relação a 

um corpo que possa sentir sua presença” (FONTANILLE, 2007, p.97, 98).  

Tais considerações sobre a percepção do corpo (sensível), no instante 

anterior à função semiótica que une os planos da expressão e do conteúdo de 

uma linguagem, conduzem ao entendimento do discurso não apenas como 
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forma, mas como uma forma “associada a uma experiência sensível da 

presença24, uma experiência perceptiva e afetiva” (ib., p.98).  

Considerar a dimensão sensível na análise do sentido dos textos, de 

acordo com metodologia de análise proposta pela semiótica tensiva, significa 

considerar a instabilidade do discurso, qualidade que lhe é inerente. Para isso, 

estabeleceu-se um espaço imaginário chamado de tensividade, onde “os 

estados de coisas estão na dependência dos estados de alma” (ZILBERBERG, 

2006, p.169) e onde se articulam duas grandezas: intensidade e extensidade, 

que se referem, respectivamente, aos estados de alma e aos estados de 

coisas. Tais grandezas estabelecem entre si uma relação de dependência da 

segunda em relação à primeira. A esse respeito Mancini (2007) esclarece, 

 

 

o eixo da intensidade diz respeito à força da tensão entre sujeito e 
objeto, quer dizer, à tonicidade da percepção. O eixo da 
extensidade é o responsável pela delimitação da amplitude do 
campo de percepção do sujeito, que pode variar do concentrado 
ao difuso. Ou seja, este é o eixo das quantidades, no sentido de 
que é ele que determina a extensão do universo perceptivo do 
sujeito. No caso específico da função PERCEPÇÃO, o eixo da 
intensidade é denominado FOCO e o da extensidade, 
APREENSÃO, seus dois funtivos (MANCINI, 2007, p. 297). 

 

 

Ao estabelecer relações entre o foco e a apreensão25, o sujeito 

interpretante produz a significação. Uma correlação se estabelece entre o eixo 

                                                           
 

24
 “Presença, qualidade sensível por excelência, é, portanto, uma primeira articulação semiótica da 

percepção” (FONTANILLE, 2007, p. 47) 

25
 Em conferência na UFF, em setembro de 2013, Zilberberg pareceu ter reformulado os conceitos de 

foco e apreensão, em relação ao que vinha postulando, que orienta o trabalho citado de Mancini. Nesta 

tese, adotamos a posição de Mancini (2007) e Zilberberg (2010, 2011). 
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da intensidade e o foco; e entre o eixo da extensidade e a apreensão: o foco 

orienta a atenção do sujeito para uma variação primeira, chamada intensiva, 

enquanto a apreensão relaciona o foco às demais percepções do sujeito.  

Ainda de acordo com Mancini (2007, p.298), 

 

A partir desses conceitos, podemos mostrar, por exemplo, que 
alguns textos manipulam o enunciatário pelo esperado, pelo 
conforto do conhecido. Em outras palavras, quanto mais vezes 
uma situação entra em contato com o campo perceptivo do 
enunciatário, mais previsível é sua relação com ela. Dizemos, 
neste caso, que a manipulação se dá predominantemente pela 
APREENSÃO, ou seja, o texto segue uma lógica implicativa (se 
...então). Por outro lado, alguns textos nos manipulam pela 
surpresa, pelo estranhamento causado pelo desconhecido, pelo 
insólito ou imprevisto. Neste caso, seguem uma lógica dita 
concessiva (embora...), em que a percepção do enunciatário é 
requisitada predominantemente pelo eixo do FOCO (MANCINI, 
2007, p.298). 

 

 

A representação gráfica abaixo ilustra o espaço tensivo e a percepção 

do sujeito (MANCINI, 2007, p.298): 
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Dessa relação constante entre diferentes percepções surge um sistema 

de valores, que é controlado pelas modulações da presença perceptiva e 

sensível do sujeito da enunciação, estabelece-se a correlação entre 

intensidade e extensidade, categorias que se referem tanto ao plano da 

expressão quanto ao plano do conteúdo, com as categorias figurativas, que se 

referem apenas ao plano do conteúdo, nas palavras de Fontanille e Zilberberg,  

 

Do ponto de vista figural, ou seja, das categorias atestadas 
simultaneamente no plano do conteúdo e no plano da expressão, 
temos a “intensidade” e a “extensidade”; do ponto de vista 
figurativo, ou seja, das categorias atestadas somente no plano do 
conteúdo, admitiremos que o espectro do valor possui como 
termos extremos: para a intensidade, os valores de absoluto, onde 
domina o foco; para a extensidade, os valores de universo, onde 
domina a apreensão; mas tanto num caso como no outro, trata-se 
apenas de uma dominante: os valores de absoluto prevalecem em 
detrimento dos valores de universo, e reciprocamente 
(FONTANILLE J. e ZILBERBERG, 2001, p.45). 

 

Os valores de universo e de absoluto são, portanto, categorias correlatas 

às categorias intensidade e extensidade do ponto de vista figurativo. Ao 

relacionar os valores de universo e de absoluto propostos acima com o objeto 

de análise desta pesquisa, podemos afirmar que a moda, considerada por si 

mesma uma linguagem, possibilitaria duas diferentes perspectivas de análise: a 

primeira, considerá-la pautada pelos valores de absoluto e a segunda, pelos 

valores de universo.  

No nível dos valores de absoluto a moda é a criação, o momento de se 

exibir um modelo numa passarela, ou uma marca que se tornará uma 

tendência, situa-se, portanto, no eixo da intensidade. Enquanto a tendência, a 

disseminação, é o universal. A moda do cotidiano é menos engajada 
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sensivelmente, se pauta pelos valores de universo, já não choca por pertencer 

à zona do „conforto do conhecido‟, que se identifica, no gráfico acima, no eixo 

da extensidade (MANCINI, 2007); a moda difundida pelo uso que se faz dela 

pode até causar algum impacto, eventualmente, até mesmo um arrebatamento, 

mas se pauta pela pluralidade de opções já conhecidas pelo sujeito 

interpretante, o que determina sua posição no eixo da extensidade. 

Será o discurso da moda, considerado pelos valores de absoluto, que 

influenciará o discurso dos editoriais de moda manifestado nas páginas dos 

editoriais de moda feminina, ainda que estes orientem-se pelos valores de 

universo, uma vez que propagam a moda para o uso, a moda cotidiana.  

Assim, o espaço tensivo do discurso dos editoriais de moda que 

analisamos poderia ser assim esquematizado: 
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O editorial III da revista Vogue, edição número 390, de fevereiro 2011, 

pode ilustrar a questão do inusitado na percepção do objeto. É o editorial que, 

aparentemente, mais chama a atenção pelas formas que se apresentam no 

enunciado. Com uma análise mais atenta, entretanto, percebemos como se 

mantém, também neste editorial, uma estrutura fundamental e narrativa similar 

e uma variação que se limita ao nível discursivo da materialidade sincrética. 

Observe as imagens a seguir: 

 

 

Figura 39 - Vogue, fev.2011. Editorial III “Monstros S.A” 
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Este terceiro editorial da Vogue, de fevereiro de 2011, edição número 

390, impõe-nos um desafio, não de interpretação, mas de compreensão da 

percepção na construção do sentido do texto. De fato, no nível discursivo, o 

editorial intitulado Monstros S/A parece quebrar todos os limites que o gênero 

editorial de moda lhe impõe. O enunciatário pode, por alguns instantes, sentir o 

arrebatamento provocado pelo „impacto do desconhecido‟, mas basta que 

detenha o olhar nas formas apresentadas para reconhecer que o que se vê 

representado é um corpo humano, ainda que apenas a imagem 8, da figura 38, 

esboce a aparência de um rosto por trás das franjas da fantasia. É um texto 

que explora uma composição figurativa diferente, que tenta provocar o 

enunciatário pela organização figurativa menos comum, mas não deixa de ser 

um discurso sobre a moda, que, pautado pelos valores de universo, estará, no 

espaço tensivo, representado pela extensão. 

Podem-se observar, em todas as fotos – que ocupam, cada uma, uma 

página inteira da revista, cujas dimensões são: 27,4cm de altura e 20,8cm de 

largura –, corpos cobertos praticamente na totalidade por tecidos multicoloridos 

de diferentes texturas; pés vestidos com meias grossas, de modo que em 

hipótese alguma haja algum tipo de identificação desse corpo, mas ainda, 

assim, as figuras às quais serão atribuídos os valores do texto podem ser 

reconhecidas, rapidamente, pelo sujeito interpretante. Esse editorial é do tipo 

que não apresenta uma narrativa como pano de fundo, então, não se pode, 

pela imagem apenas, identificar o tempo e o espaço de construção dessa 

enunciação. A linguagem verbal vai operar sincreticamente com as imagens 

por meio de uma relação de restrição, observe:  
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MONSTROS S.A. 

Artista performático, Nick Cave se transforma num homem das neves de pelúcia 

para apresentar os acessórios que estão dando o que falar lá fora. Fotos Raymond Meier. 

Vogue, fev. 2011, editorial III 

 

 

Segundo Gomes a interação entre verbal e visual por restrição – uma 

das possibilidades do redimensionamento – demonstra: 

 

uma interferência mais ostensiva do enunciador, no sentido de 
controlar as possibilidades interpretativas muitas vezes abertas pelo 
caráter sugestivo das imagens, a linguagem verbal pode ter o papel 
de restringir essa multiplicidade de sentidos, apontando no texto 
visual o quê e como ler.  
Esse papel de restrição de sentidos fica mais evidente com 
manifestações visuais que apresentam figuras metafóricas ou quando 
estas instauram silêncios, vazios. É o caso de fotografias com figuras 
ou fundos indefinidos, sem detalhes suficientes que permitam 
identificar o cenário enunciativo ou reconhecer muito facilmente o 
fato, personagens, objetos ou „realidades‟ retratados (GOMES, 2008, 
p.126). 

 

 

As cores das roupas usadas na performance do artista criam com as 

cores dos acessórios um contraste que garante a eles o destaque pretendido, 

pois como a linguagem verbal anuncia, serão apresentados os acessórios “que 

estão dando o que falar”. A maioria dos editoriais da Vogue apresenta os 

preços dos produtos que estão sendo usados pelas (os) modelos nas fotos, 

mas como dissemos anteriormente, o editorial é um gênero que se propõe, 

essencialmente, a propagar uma ideia, não se trata tão somente de impulsionar 

as vendas das roupas mostradas, mas de propor ao enunciatário um contrato 

fiduciário a fim de que ele entre em conjunção com os valores propostos pelo 

enunciador. Por isso, apesar de frequentemente os editoriais da Vogue 
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apresentarem uma descrição dos valores das peças, este editorial não nos 

informa o valor dos acessórios fotografados, apenas suas marcas, que estarão, 

juntamente com os objetos que produzem, sendo axiologizadas positivamente.  

O editorial acima choca, de imediato, pelo nonsense, pela criação 

inusitada, pela moda pautada nos valores de absoluto. No entanto, as 

informações a respeito da obra do artista Nick Cave, enunciadas pelo verbal, 

são capazes de mudar a percepção do objeto. A proposta de Cave é criar 

peças, por meio da junção de materiais diversos, que formam uma escultura 

em forma de vestimenta. Suas obras são vestidas por um corpo humano e, 

adaptadas a ele, conferem-lhe uma nova identidade. A relação das 

personagens com as feras peludas do filme infantil Monstros S.A., também se 

revela no momento seguinte à percepção primeira, por meio do destaque dado 

pela fotografia aos acessórios de marcas famosas que estão fazendo sucesso 

no exterior, tais como: a bolsa pele de antílope, da Reed Krakoff (imagem 1); a 

bolsa de couro e pele de raposa da Yves Saint Laurent (imagem 2); a bota de 

couro de bezerro e pele de marmota, da Pierre Hardy (imagem 3); ou a bolsa 

de couro de ovelha e pele de raposa, da Dior (imagem 9).  

Na última página desse editorial, há uma referência à obra de Nick Cave, 

um breve texto sem destaque algum, no canto inferior esquerdo, abaixo da 

descrição do acessório, lê-se: “As fantasias batizadas de „Soundsuits‟, de Nick 

Cave, são feitas de metal, plástico, pelo, tecido e objetos que, juntos e em 

movimento, criam sons. O artista é representado pela Jack Shainman Gallery, 

em Nova York”. Ainda que a Vogue seja uma revista direcionada para um 

público de classe média alta e classe alta, é bastante provável que muitas 

leitoras não conheçam a obra performática do artista convidado para participar 
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do editorial, por esta razão, o texto final, ao explicar quem é o autor e como são 

feitas as fantasias, enquadra a produção e restringe a interpretação. 

Esse enunciador, ciente de que a falta desse conhecimento prévio 

poderia atrapalhar a construção do sentido do texto, indica um caminho, diz 

que as fantasias têm um sentido que extrapolam a percepção visual e fazem 

sentido na obra em sua totalidade matérica, na sua qualidade de vestimenta 

escultural e, mais do que isso, confere a elas o aval para serem consideradas 

admiráveis quando diz que o artista, ainda que a leitora não o conheça, é 

representado pela Jack Shainman Gallery, em Nova York. Um argumento de 

autoridade que, somado à qualidade de performático atribuída ao artista, 

pretende receber do enunciatário uma sanção positiva.  

Esse editorial acentua, assim, o valor de insólito da relação entre 

sofisticação e carnaval que os demais editoriais desenvolveram. É a sequência 

deles que pode, ao acentuar cada vez mais o grau de estranhamento, provocar 

o leitor a uma leitura retrospectiva em que ele, então já no modo da apreensão, 

reconheça os elementos figurativos, enquadre-os nas isotopias do carnaval 

sofisticado que a revista apresenta e compreenda, enfim, o sentido das roupas, 

acessórios, corpos e atuações oferecidos como modelares.  

Ana Cláudia de Oliveira (2004), em seu artigo intitulado As semioses 

pictóricas, fala a respeito do papel do semioticista ao analisar a pintura, papel 

que tomamos como norteador deste trabalho com a leitura de imagens:  

 

[“o que” da pintura]  que o semioticista quer tornar visível são os 
processos de estruturação do todo a partir da apreensão das partes 
pertinentes e da evidenciação do modo como são arranjadas na sua 
manifestação textual com o propósito de assinalar que é em função 
da construção da obra que sua significação é produzida (OLIVEIRA, 
2004, p. 116). 
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Nos editoriais representativos do gênero editorial da Vogue Brasil, 

pudemos observar que diversas estratégias de organização discursiva não 

passam de sucessivas reestruturações de figuras discursivas e elementos 

narrativos que mascaram um mesmo fundamento da significação e a mesma 

estrutura narrativa. No espaço tensivo, a diversidade que se observa na 

materialidade dos editoriais de moda pode ser representada como constituinte 

de um discurso que, situado no eixo da extensidade, organiza-se para produzir 

breves momentos de intensidade responsáveis pela instauração do sentido do 

texto.  

Na prática, observa-se o desafio que se impõe aos discursos dos 

editoriais de moda: apresentar o novo, criar o impacto do insólito e, ao mesmo 

tempo, fazer todo o artificialismo da cena parecer conhecido, para que, criando 

com o sujeito interpretante uma identificação, o enunciador consiga com ele 

compartilhar seus valores. 
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CAPÍTULO 4 – MÁXIMO GLAMOUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ruptura da isotopia estética e o retorno à “realidade” ocorrem, 

inevitavelmente, como a passagem do reino da beleza à 

república do gosto.  

 

Algirdas Julien Greimas 

Da imperfeição, 2002. 
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Para Greimas, o exercício de se vestir, isto é, as escolhas feitas no 

momento de decidir que roupa usar, constituem um fazer estético manifestado 

nas práticas do cotidiano (GREIMAS, 2002, p. 76). E, nesse sentido, o discurso 

dos editoriais de moda das revistas femininas torna-se parte importante do 

fazer estético cotidiano, oferecendo aos indivíduos um conjunto de significados, 

um parâmetro, para a construção da sua expressão visual. 

Todo editorial de moda sofre coerções que lhe são impostas não só 

pelas características inerentes ao gênero discursivo, mas também pela esfera 

de circulação em que se insere. O preço, a qualidade do papel e os apelos da 

capa são as marcas mais objetivas da diferença de padrão socioeconômico da 

leitora esperada de cada revista. Da mais elitizada, como a Vogue, até a mais 

popular, como a Máxima, passando por gradações, como a Marie Claire e a 

Glamour, as quatro revistas analisadas nesta tese representam bem o espectro 

de público a que se destinam os editoriais.  

Seria razoável pressupor que a análise dos editoriais de moda das 

revistas populares apresentaria organizações, tanto no nível discursivo quanto 

nos níveis mais profundos, bastante similares aos apresentados nos capítulos 

anteriores, dedicados a duas revistas feitas para a mulher que, no Brasil, ocupa 

a camada socioeconômica considerada mais privilegiada. A análise semiótica, 

no entanto, possibilitou reestabelecer, tanto no nível dos programas narrativos, 

quanto no nível da organização discursiva, a articulação de estratégias 

persuasivas distintas, que revelam a diferença fundamental existente entre o 

discurso que se costuma ler nos editoriais de moda das revistas direcionadas à 

elite e os que se costuma ler nos editoriais de moda das revistas populares. Ao 

mesmo tempo, revelou-se o que faz tais discursos assemelharem-se em muitos 
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outros aspectos e qual a importância disso para a perpetuação dos valores 

propostos por diferentes enunciadores.  

Além das imagens veiculadas nas revistas, há muitos outros canais de 

comunicação que difundem e reforçam os padrões para a moda de vestir 

feminina. A tecnologia tem contribuído bastante para a proliferação de páginas 

na internet que veiculam, por exemplo, “looks” do dia. São espaços em que 

pessoas, anônimas até então, postam, diariamente, as suas escolhas acerca 

do que vestir. No caso específico dos sites de moda, quanto mais as imagens 

produzidas e veiculadas parecerem atingíveis, isto é, possíveis de serem 

reproduzidas por mulheres comuns, que não sejam as top models, nem as 

artistas da televisão ou do cinema, mais as leitoras parecem se identificar com 

aquele discurso e, talvez por isso, tornem-se mais suscetíveis a aderir aos 

valores inscritos nos objetos mostrados. Isso se comprova pela grande 

aceitação que se observa, hoje, das mídias digitais – sites, blogs e instagram‟s 

– que mostram pessoas comuns, usando o que têm em seu próprio guarda-

roupa, sem grandes pretensões, em princípio. 

O desenvolvimento tecnológico e o crescimento do acesso à internet têm 

proporcionado aos novos canais midiáticos um aumento vertiginoso do número 

de acessos ao conteúdo por eles disponibilizados e uma visibilidade tal, a 

ponto de as mensagens serem disseminadas, instantaneamente, entre 

milhares de pessoas26. A divulgação, em massa, dos valores para a moda 

feminina cria grupos de referência na sociedade e transforma, de súbito, os 

                                                           
 

26
 Os 3 melhores blogs de moda do Brasil, de acordo com o site www.top10mais.org, têm em média cem 

mil acessos por dia, além de terem milhares de seguidores distribuídos nas diferentes redes sociais em 

que são divulgados. A blogueira Camila Coelho, por exemplo, tem, somente em seu Instagram, mais de 

um milhão e meio de seguidores. Fonte: http://top10mais.org/top-10-melhores-blogs-de-moda-do-

brasil/ Acesso em: 20 de Out. 2013. 

http://www.top10mais.org/
http://top10mais.org/top-10-melhores-blogs-de-moda-do-brasil/
http://top10mais.org/top-10-melhores-blogs-de-moda-do-brasil/
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responsáveis por seu conteúdo em celebridades. As blogueiras são um 

exemplo desse fenômeno social recente. Com a exposição diária de suas 

escolhas sobre o que vestir, de seus gostos e preferências, ganham 

reconhecimento do público – reforçado, especialmente, por seus inúmeros 

seguidores nas redes sociais –, e dos profissionais ligados à área da moda, 

além de uma espécie de legitimação de suas ações e dos valores que 

compartilham. Este é apenas mais um exemplo de como o discurso da moda 

pode se manifestar de diferentes maneiras e por meio de diferentes canais, 

mas que demonstra o quanto a aproximação do cotidiano da leitora pode 

significar uma aproximação entre enunciador e enunciatário.  

A seleção das revistas Máxima e Glamour como objeto de análise deste 

capítulo levou em consideração não apenas seu formato e sua proposta 

editorial, mas, sobretudo, o fato de custarem menos da metade do preço das 

outras, numa indicação clara de que são produzidas para atingir uma camada 

da sociedade menos favorecida economicamente. Vale ressaltar o que afirma 

Landowski (2002) a respeito do potencial de segmentação da moda,  

 

[a moda] mesmo que ela não crie as diferenças que separam os 
meios, as classes ou as gerações, ela torna manifestas e valoriza 
essas diferenças. Pois, contrariamente ao que subentende o 
emprego usual do singular, “a” moda é, de fato, e provavelmente 
sempre foi, por natureza, plural. O fato de “estar na moda”, no 
sentido absoluto da expressão, foi, por muito tempo, e talvez ainda 
seja, a marca e o privilégio de um grupo social determinado, de 
uma elite que se orgulha de dar o “tom”; mas os outros meios, 
inclusive os menos granfinos, evidentemente não deixam de ter, 
também, suas próprias maneiras, suas próprias palavras de passe 
e suas senhas ao gosto do dia. Sem dúvida, essas modas 
específicas e diversificadas se formam em parte por referência às 
evoluções daquela dos “bons meios” (ou, hoje, sob o efeito do 
espetáculo oferecido por aqueles que o favor da mídia coloca mais 
em evidência), mas elas são certamente, em grande parte, 
também, função de sistemas distintos e autônomos, de uma 
estética e de uma ética próprias de cada micro-universo social 
considerado (LANDOWSKI, 2002, p.94). 
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Os discursos dos editoriais das revistas Máxima, que é uma publicação 

da editora Abril, e da Glamour, outra publicação da editora Globo Condé Nast 

S.A, representam dois desses micro-universos a que se refere Landowski 

(2002). As duas revistas têm como característica fundamental aquilo que as 

torna „populares‟: o preço baixo. Ambas são revistas baratas e, por isso, 

acessíveis ao público feminino menos favorecido economicamente, mas, nem 

por isso, menos preocupado com a moda de vestir.  

Máxima é uma publicação que conta com menor número de páginas, 

quando comparada à Vogue, por exemplo. Costuma ter, em média, 75 páginas 

apenas. O papel utilizado para a impressão do conteúdo também é de 

qualidade muito inferior em relação às revistas mais caras. Constitui-se como 

uma publicação mais descartável, no sentido de que tudo nela é uma 

simplificação de um modelo de revista de qualidade superior, incluindo-se seu 

formato e a baixa qualidade do material com que é confeccionada. As seções, 

os textos, as matérias, as fotografias, tudo demonstra outro tipo de empenho e 

menor custo de produção, o que se justifica pela necessidade de adequar a 

publicação a um valor que garanta seu preço de venda. O valor de banca da 

revista Máxima, hoje, é de R$ 5,90 (cinco reais e noventa centavos). 

A revista Glamour é uma revista que segue a mesma linha editorial de 

suas edições estrangeiras, especialmente a Glamour francesa e espanhola27. 

Tanto no Brasil quanto no exterior, o preço da revista é um diferencial, o preço 

de banca, aqui, é de R$7,00 (sete reais), e nos EUA, por exemplo, de apenas 

                                                           
 

27
 Informação dada pela da editora de redação – Monica Salgado, em seu primeiro editorial para a 

revista. 
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três dólares. Na Glamour, todavia, a redução de tamanho e de preço interfere 

pouco no nível de elaboração dos editoriais. O espaço reservado a eles é 

significativo e a produção sofisticada das composições fotográficas é 

equivalente a das revistas feitas para a elite. É uma revista que se dirige a um 

público um pouco mais jovem, mas, mesmo assim, foi trazida para a análise 

por apresentar, como diferencial, uma forma de organização discursiva que 

garante ao texto seu aspecto popular, conforme veremos adiante. 

Revistas femininas populares abordam uma variedade de assuntos, 

comparam-se nessa intenção às edições de maior qualidade, que contam com 

pelo menos, 130 páginas de conteúdo, em média. Para fazer caber tanta 

informação no pouco espaço que têm disponível, e que ainda precisa ser 

dividido com tantas imagens, fotos de produtos, publicidade e propaganda, as 

revistas populares reduzem o tamanho das reportagens, dos textos e das 

seções, procedimento que contribui para uma superficialização dos conteúdos 

de modo geral. Muito em função disso, são revistas que se leem mais 

rapidamente, que não exigem muito esforço por parte de suas leitoras.  

Também o editorial de moda, assim como os demais textos da revista, 

por vezes, precisa ser adaptado, redesenhado, já que, frequentemente, não há 

espaço garantido para mais de 10 páginas dedicadas a um único gênero 

discursivo. Além disso, vale destacar que nem todas as revistas populares 

incluem uma seção intitulada editorial de moda, muitas delas, até mesmo pelo 

fato de serem produções mais simples, com menor número de páginas, optam 

por uma versão reduzida do gênero e, às vezes, sequer têm editoriais de 

moda. Nestes últimos casos, as tendências da moda não deixam de ser 

veiculadas, mas isso é feito em seções menores, que, frequentemente, 

apresentam um tom mais imperativo, com títulos que indicam o que as leitoras 
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devem ou não vestir, tais como: “Certo vs. Errado”; “Pode vs. Não pode” ou 

“Moda Fácil”, “In vs. Out”, etc.  

Como dissemos no primeiro capítulo deste trabalho, o editorial de moda 

encerra em si a essência das escolhas de cada revista, é a síntese do que um 

determinado enunciador apresenta como simulacro da imagem de mulher que 

deseja veicular, ainda que, nos editoriais das revistas populares, essa 

manifestação ocorra por meio de uma materialidade que apresenta uma 

redução formal necessária.  

 

 

4.1. MÁXIMA: EXCLUSIVIDADE E UNIVERSALIDADE 

 

O que se vê na revista Máxima é uma redução do gênero editorial de 

moda, tal como foi definido anteriormente, às suas características essenciais, 

em uma seção intitulada „Moda Fácil‟. A edição de agosto de 2012 exemplifica 

isso: 

Figura 40 - Máxima, ago.2012. Editorial I “Par perfeito” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 1 Imagem 2 
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O texto de abertura diz o seguinte: 

PAR PERFEITO 

Aproveite as liquidações e garanta já um conjuntinho. É o melhor investimento da 

temporada, pois agora a moda é usar duas peças juntas, como nos anos 1960. Já no verão 

você poderá separá-las, criando diferentes looks. Confira nossas sugestões para 

multiplicar o guarda-roupa com muito estilo. 

Por Danielle Reis 

Edição de moda Tomaz Souza Pinto 

Máxima, ago.2012. 

 

O que chama a atenção, de imediato, é o fato de duas das quatro únicas 

páginas do editorial não apresentarem um elemento significativo do gênero: um 

corpo que veste a roupa. As páginas 2 e 4 do editorial apresentam apenas as 

roupas que podem compor diferentes produções, quando devidamente 

combinadas com as peças centrais, que são a expressão visual da figura do 

conteúdo verbal que está sendo valorizado como a aposta certa para o 

momento: o conjuntinho. A ausência do corpo é significativa, pois as roupas 

assim apresentadas, esticadas sobre um fundo branco parecem mesmo tiradas 

Imagem 3 Imagem 4 
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de um guarda-roupa qualquer, que poderia pertencer à própria leitora, por 

exemplo, como sugere o texto de abertura.  

Além disso, da forma como são mostradas, as roupas não se adéquam a 

uma determinada forma corporal, são apenas referências. O corpo que vai 

vestir os looks sugeridos pode ser alto, baixo, gordo ou magro, as escolhas 

servem para qualquer leitora. Anula-se, com a atribuição de menor valor ao 

corpo, a ideia de um padrão corporal idealizado. No único editorial da revista, 

desconsidera-se algo que é essencial na construção da imagem desejável de 

mulher – o corpo. Como não há uma única identidade que esteja sendo 

valorizada, a ausência do corpo vestido, em duas das quatro páginas, aponta 

para um sentido que será construído nesse texto: o de universalidade.  

No plano do conteúdo verbal, observa-se a tentativa de tornar a moda 

cada vez mais particular, todas as sugestões são acrescidas de comentários 

que encaminham a leitora para a apropriação e personalização das produções. 

A estratégia é fazer crer que, partindo de suas próprias escolhas, o 

enunciatário conquistará a imagem idealizada, de mulher que está na moda, 

difundida pela revista. Qualquer que seja a escolha final da leitora, ela será 

válida, de modo que sua adesão ao contrato proposto está diretamente ligada 

ao fato de ela ter e poder combinar os objetos apresentados. 

Há uma isotopia temática – a da economia de gastos –, que „costura‟ o 

sentido do texto, e que será revestida por diferentes figuras tanto da linguagem 

verbal, quanto da linguagem visual. O texto de abertura, por exemplo, 

apresenta as figuras „liquidações‟ / „investimento da temporada‟ / „multiplicar o 

guarda-roupa‟, que se inserem nesse universo semântico. No plano da 

manifestação visual, por sua vez, vê-se a própria „multiplicação‟: são blusas, 

calças, acessórios e sapatos que podem ser combinados com o „conjuntinho‟, 
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que constituirá um dos objetos-valor do programa de uso do nível narrativo e, 

por isso, um dos elementos que contribuirá para que o enunciatário conquiste a 

imagem idealizada da mulher que está na moda.  

Vale ressaltar outra figura do conteúdo que se destaca no objeto e 

corrobora o sentido de economia para as produções da moda: a figura 

„conjuntinho‟. No plano verbal, o diminutivo carrega um valor semântico que 

indica algo que é acessível, não se trata de um conjunto de duas peças mais 

sofisticado, como um conjunto de linho, por exemplo, que poderia comprometer 

o orçamento, mas de um „conjuntinho‟, uma combinação prática, destinada a 

um uso mais frequente que, possivelmente, caberá no bolso de qualquer 

leitora.  

No plano visual, são quatro os „conjuntinhos‟ mostrados, são figuras que 

também vão reforçar o tema desenvolvido pela relação que estabelecem com o 

texto verbal que, em letras menores e com menor destaque, sugere os preços 

e os locais onde as peças podem ser encontradas. Os preços parecem mais 

acessíveis do que os que costumam aparecer nas revistas de maior qualidade 

de produção e as lojas e marcas apresentadas são conhecidas, também, por 

serem populares. Todas as figuras do conteúdo, verbal e visual, se articulam 

para confirmar o tema subjacente a elas. De acordo com Fiorin, é fundamental 

apreender, na análise, os percursos temáticos e figurativos, pois:  

 

o nível dos temas e das figuras é o lugar privilegiado de 
manifestação da ideologia. Com efeito, não é nos níveis mais 
abstratos do percurso gerativo que se manifesta, com plenitude e 
nitidez, a ideologia, mas na concretização dos valores semânticos 
(FIORIN, 2005, p.106). 
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Deste modo, é importante observar, as configurações discursivas28 que 

vão manifestar a formação ideológica de um dado enunciador. As figuras 

escolhidas para revestir o percurso temático, nas revistas que se dirigem à 

camadas mais populares, vão estar atreladas ao poder econômico da leitora. 

Estar na moda com muito estilo é um valor para os enunciadores dos dois 

segmentos da mídia feminina, mas a concretização desses valores se 

manifesta de forma distinta.  

É importante destacar como a disposição das peças de roupas das 

imagens 2 e 4, agrupadas em diferentes looks, contribui para criar o efeito de 

sentido de multiplicidade. Esse efeito é fundamental para a argumentação 

nesse texto, pois construir a ideia de que será possível usar as mesmas peças 

em diferentes produções é uma forma de garantir a adesão do enunciatário à 

proposta do enunciador: siga essas dicas para conseguir estar na moda sem 

gastar muito dinheiro. Ao mesmo tempo, o sentido de multiplicidade de usos de 

uma mesma peça revela como esse enunciador, representado pela revista 

Máxima, julga ser o perfil do seu enunciatário, uma mulher que tem um guarda-

roupa restrito, já que ele sugere ampliá-lo e lhe ensina como fazer isso com 

poucos recursos. Nesse ir e vir das tendências de moda, em que ora se diz “é 

preciso combinar”, e ora se diz “é imperativo descombinar”, são tantas as 

mudanças propostas que se faz necessário, para este enunciatário, indicar os 

caminhos para conquistar uma expressão visual „com muito estilo‟. 

                                                           
 

28
 Configuração discursiva – uma configuração é um lexema do discurso que engloba várias 

transformações narrativas, diversos percursos temáticos e diferentes percursos figurativos. Uma 

configuração reúne, pois, um núcleo comum de sentido e variações figurativas, temáticas e narrativas 

(FIORIN, 2005, p.107). 
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Há neste editorial um tom bastante didático, que se sobressai na 

comparação com as revistas que se dirigem a um público mais elitizado. Um 

segundo texto, algo que não é um padrão nos editoriais de modo geral, nem 

mesmo nos de Máxima, aparece ao lado da primeira imagem e revela esse tom 

didático, observe como o narrador instaurado pelo enunciador tenta ensinar o 

que se deve fazer com um conjunto de peças:  

 

BLAZER + CALÇA 

O conjunto colorido tira qualquer produção mais formal da mesmice. Enquanto a 

moda é usá-lo junto, brinque com as estampas da camisa e dos acessórios. O tom único 

do terno alonga e afina o corpo. Quando enjoar, basta usar a calça com outro blazer (ou 

sem). Ou juntar o blazer a outras calças e saias.  

Máxima, ago.2012. 

 

Os editoriais da revista Máxima exploram sequências injuntivas, 

bastante próximas às dos textos que compõe os manuais de instrução. Além 

disso, observam-se mais textos explicativos, na comparação com os editoriais 

dos capítulos anteriores. É preciso detalhar mais, tornar mais claras as 

relações figurativas que instauram os sentidos do texto, a ponto de ser 

necessário, por vezes, acrescentar, ao lado da imagem, pequenos textos 

explicativos dispostos em formas geométricas destacadas, que se ligam 

diretamente à peça em questão por meio de uma linha ou uma seta, como se 

vê na imagem 1 e 3, da figura 40 (página 184/185), por exemplo. 

O texto principal sugere que a moda é usar as duas peças de um 

conjunto simultaneamente, mas a mulher de Máxima pode ou não seguir as 

diretrizes da revista, ela pode seguir a moda e combinar as peças, mas se 

„enjoar‟ dessa moda, tem a liberdade para não a seguir e fazer a combinação 
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que julgar mais apropriada. O que significa dizer que, para esse enunciador, 

qualquer mulher pode estar na moda, qualquer que seja sua escolha. Isso 

reforça a ideia comum aos discursos veiculados pelas revistas femininas, 

sejam elas populares ou de elite, de que a moda pode ser desconstruída, de 

que há espaço para que todas as mulheres expressem visualmente suas 

identidades e, ainda assim, estejam na moda. Na prática, esse discurso será 

negado uma vez que as “inspirações” e as “dicas” vão acabar por uniformizar 

os usos. Consequentemente o que se verá será: toda uma classe vestindo Dior 

e Louboutin e outra vestindo Renner e C&A, por exemplo. O que se pode 

observar, a partir dessa segmentação que se dá pela moda de vestir, é que a 

valoração dos objetos será extensiva às marcas produtoras das peças. Os 

valores dos objetos estarão diretamente associados às marcas anunciadas, 

que passarão a representar o ponto de vista do enunciador.  

Outro procedimento recorrente nos editoriais da revista Máxima é a 

comparação com as roupas usadas por atrizes famosas da televisão brasileira. 

Neste caso, a comparação institui o valor inverso ao da individualidade, ao 

afirmar que é preciso fazer como as mulheres famosas fazem, instaura-se uma 

contradição: se, por um lado, o enunciador constrói o enunciado fazendo-o 

parecer “libertador”, afirmando que cada mulher pode fazer suas próprias 

escolhas, por outro, limita essa liberdade que é apenas discursiva, cerceando o 

universo de combinações possíveis às escolhas já feitas por outras mulheres.  

No canto direito da imagem 3, figura 40 (página 185), aparecem, em 

tamanho menor, quatro fotos de atrizes, que estão sendo tomadas como 

referência de estilo, usando algumas das peças sugeridas no editorial, seguida 

da frase: “Elas combinam ou descombinam”. É interessante observar o uso 

repetido da conjunção coordenativa alternativa “ou” na composição de um 
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discurso que tende à universalidade, isso se dá pelo fato de nessa alternância 

serem englobados os mais diferentes elementos que compõem um 

determinado universo semântico, neste caso, o da moda feminina. 

Na imagem 4, figura 40 (página 185) destacam-se mais duas referências 

importantes: “Escolha a estampa de sua preferência” e “se você tem o estilo 

mais discreto, troque o short por bermuda”, os verbos estão no imperativo, há o 

uso de condicionais, tudo é diretivo. Sugere-se que a leitora poderá escolher 

como quiser o que vai usar, reforçando a ideia de que essa mulher é dona de 

suas escolhas e que tem autonomia para „fazer moda‟ como bem lhe aprouver. 

No entanto, no plano do conteúdo visual, isso não se confirma, uma vez que a 

comparação com a imagem de outras mulheres fica evidenciada. O que se 

constata, neste editorial de Máxima, observou-se outras vezes: a interação 

entre as linguagens se dá por oposição, a linguagem visual nega a linguagem 

verbal (GOMES, 2008), estratégia que serve para promover a universalização 

dos valores incutidos nos objetos da moda de vestir que estiverem sendo 

veiculados, enquanto a linguagem virtual “mascara” este sentido, que, no 

mundo moda, recebe uma conotação negativa, fazendo o discurso parecer 

valorizar a liberdade, a particularização, a exclusividade.  

A fim de confirmar os sentidos já identificados como inerentes à 

enunciação de Máxima, apresentamos a edição de dezembro de 2013. Nela, 

destaca-se, primeiramente, o fato de as nove produções terem sido agrupadas 

em apenas quatro páginas. Observe que, à exceção da primeira, cada imagem 

parece ter sido cortada para formar uma foto montada em um editor de 

imagens qualquer. O que possibilitou essa montagem foi o fato de as modelos 

estarem explorando pouco as possibilidades de pose e, como a orientação é 

aprender com as famosas, suas poses reproduzem, também, a pose 
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centralizada, ereta e de pé, digna de red carpet29, das atrizes que foram 

fotografadas prontas para uma festa: 

 

Figura 41 - Máxima, dez.2013. Editorial I “Faça a Festa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

29
 Red carpet – o tapete vermelho, tradicionalmente usado para marcar o trajeto de autoridades em 

cerimônias formais, usado também nos eventos de entregas de prêmios a celebridades do cinema e da 

televisão, passou a ser símbolo de status por aparecer frequentemente na mídia como o lugar em que 

apenas pessoas consideradas distintas são fotografadas. (N.A.) 

Imagem 1 Imagem 2 

Imagem 3 Imagem 4 

Máxima, dez. 2013. 
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Esta segunda edição dedica a seção de moda às produções para as 

festas de fim de ano: natal e réveillon, por isso, o que se pode ver nas imagens 

são muitas referências a brilhos, dourados, paetês, elementos que garantirão à 

mulher de Máxima o lugar de destaque que, segundo a revista, ela merece 

ocupar. O texto de abertura do editorial, diz o seguinte:  

 

FAÇA A FESTA 

Nove lições de moda que você pode aprender com as famosas para brilhar neste final de 

ano. Pronta para desfilar um look nota 10. 

Por Danielle Reis 

Edição de moda Cristian Heverson 

Máxima, dez. 2013. 

 

Em todos os looks, como o texto de abertura antecipa, a estratégia será 

copiar as produções já usadas por artistas da televisão brasileira e adaptá-las 

ao guarda-roupa da leitora, torná-las pessoais, portanto, individualizá-las. Nas 

quatro páginas do editorial de moda, nove produções dividem o espaço já 

reduzido com as imagens das personalidades famosas, que aparecem do lado 

inferior direito de cada modelo, em um retângulo destacado, com a referência 

ao nome da atriz, modelo ou apresentadora e, logo acima, a „lição de moda‟ 

determinada pelo narrador do texto. As duas modelos parecem ter sido 

fotografadas em diferentes momentos, já que elas não interagem entre si, nem 

parecem tocar uma na outra, apesar de o corte das imagens sugerir isso.  

Todas as fotografias que compõem este editorial, de alguma maneira, 

tentam reproduzir uma escolha já feita por alguém, no caso, pela personalidade 

que está sendo tomada como referência de elegância, sensualidade, força, 

atitude e, por isso, capaz de „ditar‟ moda. Sugerir que é preciso aprender a se 
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vestir com “as famosas” é, também, reforçar o culto à celebridade tão em voga 

na mídia atualmente. Esse procedimento é uma constante nos editoriais de 

moda da Máxima e, como foi dito, reforça o caráter didático dado ao texto. 

Neste exemplo, as imagens se articulam com as figuras do conteúdo verbal 

reforçando o que está sendo dito, redimensionam o verbal (GOMES, 2008). 

Além disso, as figuras do verbal „lições de moda‟ e „você pode aprender‟, 

reforçam o estilo mais coercitivo do texto e acrescentam o sentido de que a 

moda é um aprendizado, de tal forma que a leitora deve se espelhar nas 

imagens apresentadas para construir a sua própria imagem „nota 10‟.  

De acordo com Greimas (2002), as escolhas femininas acerca do que 

vestir são presididas por alguns parâmetros: a funcionalidade da vestimenta, a 

roupa precisa ser adequada e confortável, por exemplo; as pressões sociais, 

provenientes dos ambientes ou das circunstâncias em que a mulher esteja 

inserida; e a dimensão passional, que se relaciona ao desejo da mulher de 

agradar o outro. 

 

O desejo de agradar implica primeiramente a imagem que uma 
mulher tem de seu próprio corpo, de suas qualidades e defeitos, e a 
leva a elaborar uma certa aparência „pessoal‟. Mas agradar é também 
uma operação de sedução, isto é, uma forma particular de 
manipulação que pede uma adaptação, sempre arriscada, da imagem 
que a mulher tem de seu corpo vestido àquela que os outros – pouco 
importa que se trate de um indivíduo ou do „mundo‟ – dela fazem, ou 
àquela imagem que ela gostaria que os outros tivessem dela. Uma tal 
„personalização‟ é, portanto, eminentemente intersubjetiva (ela 
pressupõe a evocação de dois simulacros e sua comparação feita 
com a ajuda de dois códigos diferentes) e muito mais cognitiva do 
que patêmica.” (GREIMAS, 2002, p. 76).  

 

 

A proposta desse editorial é mesmo ser impositivo. O enunciador não 

apenas toma as personalidades apresentadas como referências do que seja 

vestir-se bem, mas, além disso, demonstra como se delineia o perfil do 
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enunciatário: trata-se de uma mulher que ainda está formando seu 

conhecimento sobre o que é “estar na moda”, que pode aprender, mas que 

precisa de referências. Há, assim, maior didatismo e uma descrição mais 

detalhada daquilo que aparece no plano visual por meio da linguagem verbal.  

O enunciador desse discurso considera que seu enunciatário não será 

capaz de, sozinho, apreender os sentidos do texto indicados nas imagens. Ele 

toma para si essa responsabilidade e, por isso, detalha e descreve mais 

minuciosamente as figuras do conteúdo visual e tenta „conduzir‟ o modo como 

as relações que ele deseja que seu enunciatário estabeleça serão percebidas.  

Isso justifica o tom didático dos editoriais, mas também revela um juízo 

de valor em relação ao tu dessa enunciação, pois ensinar as lições tão 

objetivamente pressupõe considerar que o outro desconhece pressupostos 

básicos da composição do visual individual. O que acontece nas revistas feitas 

para a elite é a pressuposição do contrário, por isso, lá, as relações entre as 

linguagens articuladas na materialidade sincrética do editorial podem ser 

menos evidentes, ou, como diria Barthes, podem se distanciar da simples 

associação e caminhar em direção ao “tom poético” (BARTHES, 2009, p. 445). 

O tom poético e o tom associativo de que trata Barthes (2009) referem-se aos 

estilos da fotografia de moda que mencionamos no capítulo I – o estilo objetivo, 

o romântico e o galhofa.  

Nas fotografias das revistas analisadas nos capítulos 2 e 3, há uma 

tendência ao trabalho poético, pelos recursos do plano da expressão que 

compõem os editoriais. Já em Máxima, as relações são associativas, tendem à 

função utilitária. O tom didático, o exemplo de figuras públicas tomado em fotos 

pretensamente acidentais, a substituição de peças de distinção (pelo glamour 
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das modelos ou pela fama das artistas) por peças de lojas populares, tudo isso 

vai constituir o valor utilitário dos editoriais. 

O preço das roupas e dos acessórios informados nos textos do canto 

superior direito de cada look, que nos editoriais das revistas „top de linha‟, 

constitui uma agregação de valor à roupa e, também aqui, terá valor positivo. A 

diferença está no fato de a atribuição de valor ao preço se dar na ordem 

inversa. Em vez de peças que chegam a ultrapassar o valor de quinze mil 

reais, aparecem predominantemente referências às lojas de departamento 

mais conhecidas, como Riachuelo, Renner, C&A, entre outras, além de 

menção às bijuterias usadas, no lugar das joias tão cultuadas pela elite. 

Nas „lições de moda‟ elaboradas pelo enunciador de Máxima, justamente 

para criar o efeito de universalidade, constrói-se um discurso que gera a 

sensação exclusividade. Apresentam-se lições e modelos que devem ser 

copiados por todas, cria-se, como efeito de sentido, a impressão de que as 

escolhas de cada leitora serão únicas, individuais, quando, na verdade, elas 

nunca serão únicas, pois são, na essência, cópias das escolhas de outras 

pessoas. As orientações se adéquam a qualquer mulher, indicam que cada 

leitora poderá criar a sua própria moda, mas o que se consegue, com essa 

liberdade falseada, é apagar o sentido generalizante de tais orientações.  

As duas imagens, tanto a da famosa quanto a da modelo, retratam o que 

está sendo ensinado pelo enunciador, assim, na primeira foto se vê a imagem 

da apresentadora Didi Wagner vestindo jeans com blusa e acessórios 

brilhantes e a „lição de moda‟ que se associa à imagem dela é a seguinte: 

„jeans pode ser chique‟. Isso vai ser confirmado não só pelo brilho das figuras 

do conteúdo visual – a blusa, o colar e a carteira –, mas especialmente pelo 

fato de essa composição ter sido escolhida pela apresentadora famosa.  
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É interessante observar, comparativamente, a referência ao jeans feita 

nesse editorial e nos editoriais da edição de fevereiro de 2011, da revista Marie 

Claire, apresentados no capítulo 2. Na revista Marie Claire, a ênfase está na 

possibilidade de associar o jeans a outros elementos que fazem dele uma 

opção para uma produção sofisticada; no primeiro editorial dessa edição, o 

jeans é associado a outras texturas que promovem o visual „desconstruído‟ e 

sedutor; no segundo, a brutalidade do jeans é associada à força da mulher e 

combinado com tecidos leves e esvoaçantes para criar um visual sofisticado; e 

no terceiro editorial, os looks criados com o jeans são inspirados em produções 

da década de 50 e por isso caracterizam um visual romântico. Nas duas 

revistas, identifica-se a valorização do tecido jeans que, não apenas pela 

textura grossa, mas também pela sua história, costuma ser associado à 

brutalidade, à informalidade e a produções de menor requinte.  

No entanto, na revista popular, ao contrário do que se observa na Marie 

Claire, o que permite o uso do jeans em uma produção que visa à sofisticação 

não é a combinação de texturas, formas e cores, mas a validação daquele uso 

por alguém que a revista institui como autoridade no assunto. Observe-se que, 

a todo momento, há uma comparação que instiga à aceitação, pelo 

enunciatário, do contrato proposto pelo enunciador, que afirma: se ela pode, 

você também pode; faça como ela, use o que ela usa e você será assim. O 

enunciador desse discurso cria para seu enunciatário respaldo para sua 

expressão individual, faz crer que suas escolhas podem levá-lo a ser como as 

pessoas famosas retratadas, que se tornam objetos carregados de valores, tais 

como: a seriedade, o sucesso, a beleza, o profissionalismo, a sensualidade, a 

força, etc. O valor está no parecer, que é culturalmente construído, não no ser, 

que é natural. A imagem idealizada de Máxima precisa ser concretizada em 
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alguém conhecido para que se institua como valor. Reafirma-se, também aqui, 

o sentido de que o parecer constitui o ser. 

Em todas as fotos as modelos aparecem sorridentes e simulando, com a 

pose, certa naturalidade, como se tivessem sido fotografadas, não 

casualmente, mas como se fossem mulheres comuns em uma festa. 

Demonstram até uma leve timidez, que sugere recato e pudor. Enquanto as 

modelos dos editoriais de moda da Vogue e da Marie Claire aparecem em 

poses muito mais ousadas, que desafiam padrões e valores já estabelecidos 

socialmente, sugerindo força, atitude e, algumas vezes, vanguardismo. As 

imagens produzidas por estas revistas podem ser inatingíveis, em Máxima não. 

Aqui, o que se pretende é mostrar uma aparência plausível, viável.  

Nas revistas feitas para a elite, quanto maior a distância entre o sujeito e 

a imagem idealizada que se apresenta, quanto mais difícil for conquistar os 

objetos-valor que a constituem, maior a proximidade criada entre enunciador e 

enunciatário dada em função do compartilhamento dos mesmos valores: o 

inacessível constrói o efeito de sentido de exclusividade, tão caro às classes 

mais altas. Nas revistas populares, quanto menor a distância entre o sujeito e 

os objetos que constituirão a imagem idealizada, quanto mais fácil for 

conquistar os objetos que conduzirão a um visual da moda, maior a 

proximidade criada entre enunciador e enunciatário, dada em função do 

compartilhamento dos mesmos valores: o acessível constrói o sentido de 

universalidade, afirmar-se a identidade feminina pela similaridade em relação 

aos outros. À mulher de Máxima afirma-se: seja você mesma, mas, para não 

errar, seja como (todas) as outras.  

O que se verifica em Máxima é a tentativa de reduzir a distância entre a 

imagem de mulher construída discursivamente e a leitora concreta. Esse efeito 
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de sentido é conseguido pelas estratégias discursivas utilizadas, por exemplo: 

no texto verbal o tom instrucional, as sequências injuntivas e o uso das formas 

verbais no imperativo e no presente do indicativo asseguram à leitora que o 

que está sendo dito pode ser concretizado, mostrando proximidade e 

conhecimento das necessidades e anseios do enunciatário por parte do 

enunciador. No plano visual, as imagens confirmam essa aproximação, tanto 

pelas poses que sugerem descontração, ao mesmo tempo em que induzem o 

enunciatário a uma maneira de se portar durantes as festividades de fim de 

ano, como pela adaptação das peças e das referências às „autoridades‟ da 

moda, que confirma ser possível recriar os mesmos visuais. 

Na lição de moda número 2 (imagem 2, figura 41), por exemplo, o que 

se reproduz é apenas o cumprimento da manga da blusa e da saia; na lição 3 

(imagem 2, figura 41), apenas o tom forte da cor escolhida; na lição 4 (imagem 

2, figura 41), é o decote que está sendo valorizado. A lição 5 (imagem 3, figura 

41) destaca que deve ser a combinação entre a cor da roupa e a cor da pele de 

quem a estará usando. Já as lições de 6 e 9 são as mais reveladoras desse 

discurso. Na lição de moda número 6 (imagem 3, figura 41) lê-se: “Destaque os 

pontos fortes – atraia todos os olhares usando uma peça especial”. Uma peça 

especial pode ser qualquer coisa do universo do vestuário feminino, de 

qualquer cor, de qualquer modelo ou estilo, basta que a leitora a considere 

especial. Essa escolha é totalmente subjetiva, logo, todas as mulheres do 

mundo poderiam ser incluídas como enunciatárias desse discurso 

generalizante. Na lição de moda número 9 (imagem 4, figura 41) se lê: “Use a 

moda a seu favor – aposte em tendências que valorizam você”. Mais uma vez, 

a generalização é ocultada pelo efeito de sentido de particularização criado 

pelas figuras do conteúdo verbal – “a seu favor” e “você”. Nesta imagem, 
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sugere-se que a leitora aposte naquilo que ela mesma julga valorizar a sua 

imagem, isto é, ela pensa que qualquer que seja a sua escolha ela estará 

pronta para brilhar, mas na verdade está seguindo orientações muito restritas 

de expressão visual.  

A imagem que se vê na lição de moda número 9 é muito reveladora 

desse sentido de inclusão, de fazer a leitora se sentir parte do universo 

feminino que está na moda. Na imagem menor, em destaque, vemos a atriz 

Fernanda Machado, que tem a pele clara, cabelos pretos e optou por um 

vestido amarelo e salto alto, com acessórios leves; na comparação com a 

imagem da modelo, o que se vê é uma imagem totalmente diferente da que se 

diz ser o ideal, é uma modelo loira, com um vestido que lembra uma 

composição saia e blusa, em que a saia é xadrez e a parte de cima em um tom 

mais escuro do que o tom de amarelo sugerido, a sandália é rasteira e o colar 

mais pesado. Em suma, o enunciador na revista Máxima usa uma estratégia 

muito inteligente quando mostra um look inspirado em uma das suas lições de 

moda, mas que é totalmente diferente da imagem que o inspirou, está levando 

em consideração o fato de que qualquer que seja a escolha do seu 

enunciatário ele estará conquistando a imagem idealizada – a imagem da 

moda –, pois esse enunciador garante isso a ele discursivamente.  

A moda quando popularizada, diversifica-se de tal forma que o efeito de 

sentido de universalidade é conquistado por uma aparência discursiva de 

valorização da exclusividade. Como afirma Greimas (2002, p. 78), “[...] a 

originalidade, enquanto projeto de busca de valor da vida pessoal, condena-se 

ela mesma à sua socialização”. E é justamente o movimento de popularização 

da moda, de difusão das tendências de moda, que vai impulsionar a criação de 

algo novo, pois uma vez que a moda literalmente cai no gosto popular e se 
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materializa nas vitrines e nas ruas é preciso buscar um novo elemento que 

garanta a “pretensa” ideia de exclusividade e de originalidade. 

 

 

4.2. GLAMOUR: INSPIRAÇÃO E ESTILO 

 

O discurso da Glamour revela-se contraditório pelo fato de apresentar 

editoriais bastante elaborados, tais quais aqueles apresentados nas revistas 

analisadas nos dois primeiros capítulos, ao mesmo tempo em que valoriza, no 

conteúdo verbal, o caráter acessível das produções mostradas. As páginas 

também têm qualidade superior às das revistas que estão sendo tomadas, 

aqui, como representativas das camadas populares, apesar de o preço desta 

se equiparar ao preço da revista Máxima, por exemplo. Há, na revista, 

inúmeras referências à questão econômica: a capa da edição que trazemos 

para a análise faz as primeiras duas menções, uma quando chama a atenção 

para o preço da revista – “apenas R$7” –, e outra quando destaca a 

possibilidade de se comprar um look-tendência a partir de R$200, como se 

observa no canto inferior esquerdo: 

 

Figura 42 - Glamour, jan.2014. Capa. 

 

 

 

 

 

 



202 

 

Dentro da revista, há uma seção chamada Glamour top moda, que 

ilustra bem essa preocupação com o preço das roupas. Nesta seção, três 

colaboradoras da revista, uma repórter, uma stylist e uma editora sênior são 

desafiadas a comprar aquilo que a revista chama de “look bacanudo”, isto é, 

muito bacana, cool, da moda, com um orçamento limitado. E apregoa: as 

armas para vencer tal desafio são o bom senso, bom faro e boa batida de 

perna30. Determinação que traduz um sentido específico para o enunciatário 

desta mensagem, o sentido de que se ele tiver disposição para procurar peças 

e capacidade de identificar as tendências de moda nas peças oriundas de lojas 

cujas roupas têm preços mais acessíveis, ele será capaz de estar na moda, e 

com Glamour.  

Cada participante do desafio, que muda de acordo com as edições, 

recebe um orçamento previamente estipulado e precisa inspirar-se em 

tendências de moda, divulgadas nos desfiles e eventos promovidos pelas 

marcas, para encontrar peças que traduzam essas inspirações. O que se tem 

nesta seção é o enunciador Glamour instalando, no texto, narradores que 

propõem ao narratário os valores do enunciador. Além disso, a debreagem 

enunciativa dos textos dessa seção contribui para a construção do efeito de 

proximidade entre enunciador e enunciatário.  

A revista conta com três, às vezes quatro, editoriais de moda em cada 

edição mensal. Seus editoriais trazem as marcas da qualidade de produção 

que se observa em revistas como Vogue e Marie Claire, por exemplo. A revista 

Glamour caracteriza-se por ser uma produção destinada a mostrar o mundo 

                                                           
 

30
 Conteúdo da edição da revista Glamour, de Jan. 2014. 
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das celebridades, inclusive, originalmente, chamava-se Glamour of Hollywood. 

Com o passar do tempo, tendo se consolidado como publicação voltada para o 

público feminino de diferentes países, passou a chamar-se apenas Glamour, 

mas continua enfatizando em seu conteúdo aquilo que acontece no universo 

das celebridades de cada país em que é veiculada. Por isso, todas as capas da 

revista são estreladas por personalidades, já os editoriais de moda não têm 

essa obrigatoriedade. Segundo Fiorin, “o sujeito inscrito no discurso é um 

„efeito de sentido‟ produzido pelo próprio discurso, isto é, seus temas e figuras 

é que configuram a „visão de mundo‟ do sujeito” (FIORIN, 1998). Isto significa 

que, para o sujeito semiótico inscrito no discurso dos editoriais da Glamour, a 

moda feminina estará diretamente relacionada à comparação com o universo 

fashion das celebridades de cada país em que a revista é editada. 

A contradição do discurso da Glamour está no fato de as produções de 

moda apresentadas não condizerem com o intento da revista de anunciar e/ou 

propagar combinações acessíveis. Os preços das peças, elemento importante 

na construção do perfil do enunciatário, revelam a contradição que se 

estabelece nesse objeto: as roupas, os sapatos e os acessórios da moda 

usados pelas modelos nos editoriais são tão caros quanto os que integram 

editoriais das revistas de elite. Isso faz com que o discurso veiculado nos 

editoriais de moda da Glamour seja muito específico, pois mostra, no plano do 

conteúdo visual, figuras que tematizam o glamour, a sofisticação, a imagem 

idealizada que é pouco acessível, mas, em seguida, há um contraponto, numa 

página que sucede os três editoriais principais, apresenta-se uma seção que 

ensina a produzir os mesmos looks mostrados nos editoriais por um valor bem 

menor: 
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Figura 43 - Glamour, jan.2014. Editoriais I e II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 - Glamour, jan.2014. Seção “O mesmo visual por menos de...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecionamos apenas algumas fotos para ilustrar a contradição 

discursiva referida. A diferença de preços entre as peças originais mostradas 

nos editoriais e as sugeridas para a leitora na seção “O mesmo visual por 

menos de R$200,00” chega a ser de 70%. Com isso, o discurso dos editoriais 

Imagem 3 

Glamour, jan. 2014. 

 

Imagem 1 Imagem 2 



205 

de moda da revista Glamour constitui um enunciado muito particular, pois se 

vale do mesmo procedimento já identificado nos editoriais analisados nos 

capítulos 2 e 3, de constituição de uma imagem de mulher idealizada, pouco 

acessível e cara, e atribuição de valor a isso, mas ao mesmo tempo, ao usar a 

linguagem verbal para fazer essa construção da moda parecer acessível 

economicamente, cria um novo efeito de sentido, que induz o enunciatário a 

acreditar que as produções tão elaboradas mostradas nos seus editoriais, 

mesmo com marcas e preços pouco acessíveis, podem ser copiadas.  

Assim a leitora é captada pela crença de que poderá aproximar-se de 

um grupo social ao qual, originalmente, ela não pertence. Esse enunciador 

explora o fato de que “o comportamento das pessoas em geral é 

frequentemente afetado por aqueles com quem convivem e pode ser 

influenciado por vários grupos” (GARCIA & MIRANDA, 2007, p.25) e constrói 

aquilo que estas autoras chamam de grupo de aspiração: 

 

As pessoas são influenciadas também pelos grupos de aspiração 
– são aqueles aos quais elas gostariam de pertencer, mas não 
pertencem. Nesta situação, o consumidor pode projetar uma 
imagem que não corresponde à sua realidade, mas com o grupo 
com o qual ele quer ser identificado como pertencente ou ao qual 
deseja pertencer um dia (GARCIA & MIRANDA, 2007, p.25). 

 

 

A Glamour pretende unir a imagem idealizada construída no enunciado, 

tal qual aquela propagada pelas revistas da elite, ao discurso de “moda 

acessível” típico das revistas populares, por meio de textos que demonstram 

intimidade com a leitora, sequências injuntivas frequentes, textos explicativos, 

tom didático e uma linguagem bastante informal, que explora a interlocução 
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com o sujeito observador, a fim de que esse enunciatário se identifique com a 

imagem que está sendo construída discursivamente. 

Também no plano da expressão, a produção simplória do visual, 

escolhas lexicais simples que se observam na linguagem verbal; e na 

linguagem visual, as possibilidades de combinação que se apresentam, são 

elementos que contribuem para a definição da formação ideológica desse 

enunciador, que institui como valor a possibilidade de conquistar uma imagem 

de „muito estilo‟ ainda que seja com pouco dinheiro. 

Fazendo isso, manipula seu enunciatário por sedução, fazendo-o sentir-

se pertencente a um universo glamouroso, sofisticado, porém, distante. É um 

discurso que reproduz os processos de inclusão e exclusão próprios do 

discurso da moda, que faz com que o indivíduo se reconheça como 

pertencente ou não a determinado grupo ao se identificar com as imagens 

apresentadas. Para que a formação ideológica manifestada no nível figurativo 

do discurso dos editoriais da Glamour propague as ideias de uma classe 

dominante, de acordo com Barros, “é preciso que as ideias e ilusões da classe 

dominante se convertam em representações coletivas, em universais abstratos” 

(2001, p.149). Para isso, esse enunciador mascara um procedimento 

comumente observado nas revistas populares: o da comparação com 

personalidades e/ou celebridades, pois, na verdade, também se trata de uma 

construção discursiva baseada na comparação, já que para conquistar a 

imagem apresentada como ideal, o enunciatário precisará fazer escolhas mais 

baratas que se pareçam com as que foram apresentadas nas fotografias de 

seus editoriais. Acontece, também, uma limitação, um cerceamento da 

liberdade de escolha que encaminha para a universalização da moda de vestir, 

mas que não é declarado explicitamente. Valoriza-se tanto a individualização 
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na construção expressão visual que os procedimentos de imitação parecem 

figurar em segundo plano, funcionando como meios de obtenção da imagem 

ideal de mulher. 

Nas revistas que se apresentam como populares, o espaço para o 

fantasioso e o inatingível é limitado, afinal, tudo neste tipo de mídia precisa ser 

(ou ao menos parecer) palpável, caso contrário corre-se o risco de não ganhar 

credibilidade, o que atrapalharia o sucesso da comunicação da mensagem. Na 

Glamour, especialmente, a linguagem verbal funciona como um desses 

elementos responsáveis por garantir ao discurso o estatuto de “verdadeiro”, por 

tornar a ilusão possível.  

Observa-se, por exemplo, o uso de uma linguagem que tenta se 

aproximar ao máximo de uma situação de comunicação oral. As marcas da 

oralidade são evidenciadas pelos vocativos usados, pelo tratamento “você” 

dirigido à leitora, estabelecer com ela uma relação de intimidade; ou quando dá 

dicas de comportamento e de uso das roupas que mais se assemelham a 

conselhos dados pela mãe ou uma irmã, por exemplo. Outra característica em 

comum com o discurso dos editoriais das revistas populares, como já 

destacamos, é o didatismo típico dessas publicações, como se percebe em: 

“Gostou do que acabou de ver? Pois aqui tem mais – e com precinhos mara. 

Ei, é super ok querer tudo!” (figura 44, acima). 

Tanto as revistas feitas para a elite brasileira, quanto as produzidas para 

as camadas sociais mais populares tematizam a moda feminina, o que se pode 

verificar, todavia, são diferentes valores sendo disseminados no discurso por 

meio da construção de diferentes percursos figurativos, pois “só no nível dos 

temas e das figuras fica patente que a mesma invariante do nível narrativo 

manifesta universos ideológicos bastante distintos” (FIORIN, 2005, p.107).  
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A contribuição significativa da análise semiótica dos editoriais de moda 

está na identificação de quais são e de como se organizam as estratégias de 

construção do sentido de textos que funcionam, socialmente, como um dos 

elementos coercitivos das escolhas particulares dos modos de vestir. Vestir-se 

é um ato de comunicação, de integração (aceitação) e de identidade 

(individualidade), que se caracteriza por dois aspectos: imitação e distinção 

(GARCIA e MIRANDA, 2007, p. 85); neste sentido, o sujeito segue determinada 

moda ou determinados parâmetros espera ser sancionado positivamente pela 

sociedade. Cada um a sua maneira, por meio de estratégias particulares, os 

discursos dos editoriais de moda, tanto das revistas populares quanto das 

revistas feitas para a elite, revelam visões de mundo distintas, influenciam os 

usos que se faz da moda de vestir, consequentemente, as práticas expressão 

individual que constituem atos de linguagem.  
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CONCLUSÃO 

 

Um texto publicado na primeira edição da revista Manequim de 1959 

ilustra bem a maneira como o discurso das revistas femininas, desde aquela 

época, tratava o tema da moda: com um tom ditatorial, numa espécie de 

personificação da moda em um „senhor‟ que determina as ações de seus 

súditos: 

 

Ah!, a Moda! Essa tirana deliciosa, exigente, que torna a vida tão 
encantadora! Ela manda, ordena na realidade, e todos obedecem. 
Tem uma imaginação fabulosa. Quando se pensa que não há mais 
nenhuma novidade que possa surgir, a Moda mostra-nos uma linha 
inédita, estranha às vezes, mas que sempre tem a sua beleza. Abaixa 
a cintura, levanta-a; faz desaparecer a cintura, fá-la surgir novamente; 
alarga a linha das modelos, ajusta-a; encurta saias, encomprida-as; 
diminui as golas, aumenta-as, elimina-as...enfim a Moda faz tanta 
coisa! Mas sempre deixando que permaneça evidente, sempre 
vitoriosa nessa versatilidade cheia de fantasia, o encanto feminino, 
sempre exaltando a elegância da mulher. 
E a todas essas reviravoltas que a Moda executa, a mulher está 
atenta. Com seu gênio inventivo e bom gosto, adapta-a, modifica-a e 
faz dela uma criação que se harmoniza com a sua personalidade e 
tipo. É aí que os papéis se invertem, a mulher passa a ser rainha e a 
Moda sua serva, pois é ela que se desdobra em atenções, em 
fantasias para agradar e para ser acolhida. E a mulher faz dela o que 
quer, faz dela, principalmente, a aliada mais importante para impor 
seu encanto e atração, amoldando à sua personalidade (Revista 
Manequim, Ed. Abril, ano 1, número 1, agosto de 1959. In: VILLAÇA, 
2007, p.185). 

 

 

Hoje, cinco décadas após a publicação do texto acima, os discursos dos 

editoriais de moda apresentam-se menos taxativos, mas não menos 

imperativos. No jogo entre ser e parecer, entre revelar e ocultar que se observa 

na materialidade sincrética dos editoriais de moda, a grande diferença está não 
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na base significativa fundamental do discurso, mas no modo como ele se 

apresenta, por vezes mais sutil, ora mais estratégico, sob nova roupagem, 

sobretudo. Não se trata de um discurso soberano, cruel, capaz de manipular 

leitores ingênuos, nem “de configurações estéticas eruditas que se dirigiriam a 

leitores dispostos a delas extrair pacientemente os princípios de organização 

interna” (LANDOWSKI, 2002, p. 145), mas de imagens que apresentam objetos 

dotados de valor e  

 

de um poder de enfeitiçamento imediato: corpos exemplarmente 
desejáveis que, para além da simples contemplação icônica, 
poderíamos diretamente ver, alcançar, tocar, se nos fosse 
concedido passar ao ato – ao ato da compra das mercadorias ou 
do consumo dos serviços de toda espécie assim propostos 
(LANDOWSKI, 2002, p. 145). 

 

 

Os textos do gênero editorial de moda apresentam, na maioria das 

vezes, a mesma base fundamental de significação, mas se valem de diferentes 

estratégias de organização discursiva para criar novos efeitos de sentido em 

função dos objetivos comunicacionais de cada veículo. As diferentes 

estratégias de organização do discurso por parte do enunciador permitem, por 

exemplo, que, no discurso dos editoriais das revistas de elite, a imagem 

idealizada de mulher se apresente como uma construção pouco acessível e 

cara, porque é isso que cria o efeito de sentido de exclusividade, um valor para 

esse enunciatário. Já o discurso da revista popular, construído sob a mesma 

base significativa fundamental, vai veicular a imagem de uma mulher que terá 

maior valor na mesma proporção em que os objetos que a constituem forem 

acessíveis.  
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No sincretismo dos editoriais de moda, a articulação das linguagens 

verbal e visual cria efeitos que vão desde a ideia de exclusividade/diferença 

(distinção), em uma extremidade, até a ideia de generalização/igualdade 

(imitação) no outro extremo. É nesse momento que percebemos a diferença 

fundamental entre dois discursos: o que se veicula nas revistas feitas para a 

elite e o que se veicula nas páginas das revistas populares. Eles se distinguem 

ideologicamente por concretizarem, no nível figurativo, de diferentes maneiras, 

os objetos de valor que tornam atingível a imagem de mulher construída 

discursivamente.  

Em termos semióticos, podemos afirmar que a estrutura fundamental do 

discurso e a estrutura narrativa de qualquer editorial de moda seguem uma 

mesma configuração, da mesma maneira que resultam num mesmo esquema 

argumentativo. As variâncias serão identificadas na semântica discursiva e nos 

arranjos sincréticos do plano da expressão.  

 

In
va

ri
ân

ci
as

 

 
Oposição fundamental 

Natureza vs. Cultura 

 
Programa narrativo de 

base: programa de 
competência 

 

[S1 (destinador)  S2 (destinatário) Ω roupas, acessórios, sapatos, 

maquiagem, cabelo, corpo, atitude, pose, olhar  para atingir uma 

imagem idealizada] 

 

Esquema 
argumentativo  

(nível do discurso) 

Enunciador  Enunciatário Ω moda como distinção, sensualidade, 

beleza, estilo, glamour, etc. 

 
Organização discursiva 

Sintaxe discursiva 

actoralização Debreagem enunciativa  

temporalização Tempo enuncivo, tempo do não-agora, futuro 

espacialização Espaço enuncivo, espaço do lá 
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V
ar

iâ
n

ci
as

 

Organização discursiva 

Semântica discursiva 

 Revistas elitistas Revistas populares 

tematização 
Distinção 

Exclusividade 
Imitação 

Universalidade 

figurativização 

Sofisticação; 
Leveza;  

Diferentes texturas; 
Longos suntuosos; 

Brilhos; etc. 

Liquidação; 
Investimento; 

Lições de moda; 
Multiplicar; 

Precinhos ‘mara’; etc. 

 
Arranjos sincréticos do 

plano da expressão 
 

Revistas elitistas Revistas populares 

Apuro formal e gráfico; 
Produção elaborada; 

Sugestão; 
Modo da sutileza; 

Tendência ao poético. 

Simplificação formal e gráfica; 
Produção menos elaborada; 

Associação; 
Modo da evidência; 

Tendência ao utilitário. 

 

Embora os dois segmentos distintos de publicações se distanciem pela 

organização discursiva particular e pela percepção diferenciada que exigem de 

seus leitores, os discursos dos editoriais, tanto das revistas populares, quanto 

das revistas da elite estão no nível dos valores de universo, situam-se, 

portanto, no eixo da extensidade, ainda que em diferentes pontos do gráfico. O 

que significa dizer que o discurso das revistas populares tenderá à apreensão 

mais difusa, enquanto o das revistas direcionadas à elite tenderá à apreensão 

mais concentrada. Como afirmam Fontanille e Zilberberg, 

 

Para o regime que visa aos valores de absoluto, o máximo de 
intensidade está associado à unicidade, ou seja, a uma grandeza 
definida por sua tonicidade e sua exclusividade; no plano 
discursivo, essa grandeza será qualificada de “sem paralelo”, 
“inigualável”, “única”...: ele apenas ou ela apenas serão os únicos 
predicados dignos desta concentração de valor (FONTANILLE e 
ZILBERBERG, 2001, p.48). 
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Em outras palavras, o enunciador das revistas feitas para a elite pode 

valer-se com maior frequência dos efeitos de sentido produzidos pela 

intensidade incidindo sobre a extensidade, explorando, como afirmou Mancini 

(2007), estratégias de persuasão que manipulam pelo impacto do insólito, 

enquanto o enunciador das revistas populares está mais limitado à 

apresentação daquilo que é da ordem da extensão, do conforto do conhecido, 

valendo-se para isso, essencialmente do processo de comparação.  

O estudo dos discursos veiculados nos editoriais de moda das revistas 

femininas brasileiras, com base na metodologia de análise proposta pela 

semiótica discursiva pretendeu, especialmente, identificar de que maneira as 

diferentes formas de organização da materialidade sincrética desse gênero 

textual contribuem para construção do sentido do texto. Durante toda a 

pesquisa, não desvinculamos o discurso propagado na mídia daquilo que 

chamamos de discurso da moda, que foi aqui considerado num sentido amplo, 

como uma esfera de comunicação em que valores são partilhados socialmente, 

porque 

 

a moda e as mídias se retroalimentam constantemente. Em 
discursos veiculados pelas mídias, a moda configura-se como algo 
exclusivo a ser incorporado como valor pelo usuário. Aliadas ao 
desenvolvimento das áreas do marketing, publicidade e 
propaganda – cada qual com suas propostas específicas –, as 
mídias especializaram-se cada vez mais em construir mundos 
perfeitos, possíveis, desejáveis, prováveis, e tantos outros 
nos quais se espelham seus sujeitos destinatários. Todas 
essas criações estão pautadas em estratégias narrativas, 
discursivas e mesmo nas de textualização que geram tais efeitos 
de sentido de construções do mundo, aos quais subjaz, sempre, a 
ilusão de que determinado produto, publicizado pelas mídias, é 
absolutamente necessário, desejável, querido, fundamental, 
imprescindível para seus possíveis consumidores (CASTILHO e 
MARTINS, 2005, p.22). 
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Compreender as estratégias narrativas e discursivas as quais se refere 

Castilho (2005), identificar de que maneira os efeitos de sentido gerados por 

tais estratégias viabilizam a persuasão e perceber em que medida o discurso 

dos editoriais de moda interferem na construção da identidade feminina foram 

algumas das questões que direcionaram esta pesquisa.  

Quais seriam, realmente, os sentidos produzidos pela mídia impressa 

“ao construir mundos perfeitos, possíveis, desejáveis, prováveis, e tantos 

outros nos quais se espelham seus sujeitos destinatários” (CASTILHO e 

MARTINS, 2005)? São muitas as variáveis a serem consideradas na análise do 

discurso dos editoriais de moda, seja porque reproduzem os valores da moda 

real (BARHTES, 2009), seja porque se pautam pelos valores de absoluto 

(ZILBERERG, 2001). Por essa razão, apenas uma teoria que permitisse a 

análise interna do texto e, ao mesmo tempo, possibilitasse um alargamento dos 

horizontes de estudo, seria eficiente para responder às questões que se 

impunham, por compreender que o mecanismo de produção do sentido “não se 

fecha no texto, mas vai do texto à cultura, ao mesmo tempo que dela depende” 

(BARROS, 2001, p.14). Acreditamos que as reflexões propostas por esta tese, 

baseadas na metodologia de análise da semiótica discursiva e de seus 

desdobramentos mais recentes, da sociossemitótica e da semiótica tensiva, 

possam servir ao contínuo, e necessário, desenvolvimento dos estudos 

semióticos.  

Partimos, inicialmente, da definição do gênero que constituiu o corpus da 

pesquisa – o editorial de moda –, a fim evidenciar a composição sincrética do 

objeto a ser analisado. Neste momento, recorremos aos teóricos que tratam da 

questão do sincretismo na materialidade textual, por estarmos cientes, desde o 

início, de que as relações de interação entre as linguagens articuladas na 



215 

composição dos editoriais de moda – a verbal e a visual –, precisariam ser 

investigadas e, certamente, contribuiriam para o sentido do texto. Baseados na 

proposta de Gomes (2008), observamos recorrências, em alguns momentos, e 

variações das relações estabelecidas entre as linguagens em outros; porém, 

em ambos os casos, vimos que as diferentes formas de interação entre elas 

servem ao propósito de criar efeitos de sentido que mascaram intenções 

persuasivas e funcionam como estratégia de manutenção do efeito de 

novidade, tão caro à moda e aos discursos que reproduzem seus valores. 

A partir da definição do gênero editorial de moda e de sua 

caracterização como objeto sincrético, passamos a observar o discurso por ele 

manifestado nos diferentes veículos de comunicação de mídia impressa. 

Tomamos por base dois grupos de revistas representativos de diferentes 

extratos sociais a fim de identificar as similaridades e as diferenças 

constitutivas de discursos que se organizam para diferentes enunciatários.  

Vimos como o corpo vestido será ressignificado pelas produções de 

moda sugeridas pelas revistas e aceitas a fim de que sejam aceitas pelas 

leitoras. Aos objetos da moda são atribuídos valores que reforçam o sentido 

positivo do elemento „cultura‟ na oposição fundamental de significação do 

gênero editorial de moda: natureza vs. cultura. Desta forma, pudemos 

perceber que a produção de moda – os looks –, são apresentados como 

objetos de valor capazes de fazer a mulher que entra em conjunção com eles 

parecer-se com as imagens propagadas. Por oposição à mulher não produzida, 

o corpo natural será axiologizado negativamente, enquanto a mulher produzida 

pela moda será capaz, forte, competente, feliz e realizada. 

A análise da sintaxe e da semântica narrativas, nos fez ver aquilo que 

torna os editoriais de moda, essencialmente, iguais: há invariâncias que se 
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identificam no nível fundamental de significação e nos programas narrativos de 

base dos textos desse gênero. As variações localizam-se, predominantemente, 

no nível da semântica discursiva, pelas diferentes formas exploração dos 

procedimentos de figurativização que indicam formações ideológicas diversas e 

pela valoração distinta dos objetos de valor em cada texto. Identificamos, 

ainda, dentre todos os textos analisados ao longo da pesquisa, elementos 

estruturais que permitiram a proposição de uma tipologia do gênero editorial de 

moda, que leva em consideração as categorias de tempo e espaço, cujas 

marcas se podem ver no enunciado. Neste sentido, são três os tipos de 

editoriais: tipo 1 – editoriais narrativos; tipo 2 – editoriais parcialmente 

narrativos; grupo 3 – editoriais não narrativos. Os editoriais de moda podem, 

portanto, ser organizados em um desses três grupos em função da indicação 

de tempo e espaço que apresentam e que permitem a constituição da narrativa 

do texto. 

No segundo capítulo, analisamos os editoriais de moda da revista Marie 

Claire para discutir a questão da formação identitária da mulher que, de alguma 

forma, é influenciada pelos discursos das revistas femininas que difundem 

imagens de mulheres tão idealizadas, possíveis apenas na materialidade 

discursiva. No capítulo dois, dedicamos a análise especialmente à investigação 

do jogo entre ser e parecer, que, acreditamos, está na forma da interação entre 

o verbal e o visual. Como afirmou Gomes (2008), 

 

A inter-relação de linguagens pode instaurar implícitos, modos de 
dizer sem dizer e pode fazer enxergar os fatos, o mundo re-
produzido no discurso, de uma nova forma. Pode, 
concomitantemente a um fazer saber, fazer sentir, produzindo o 
efeito de vivenciar as experiências narradas. Pode, enfim, 
concorrer para a construção de um modo de ser do sujeito 
semiótico (GOMES, 2008, p.173). 
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A observação das formas de interação entre linguagens no plano do 

conteúdo dos editoriais de moda permitiu compreender como distância entre 

ser e parecer, portanto, entre aquilo que é a mulher de carne e osso e 

aparência que a ela se apresenta como ideal no artificialismo da fotografia de 

moda é um artifício da ordem do discurso, que se revela pela análise semiótica 

do texto.  

Os editoriais da revista Vogue serviram para ilustrar a construção dessas 

mulheres de papel que, nas revistas feitas para a elite parecem sempre 

inatingíveis, não pela impossibilidade de se adquirir os objetos de valor ali 

retratados, mas pelo efeito de exclusividade, muito valorizado por esta classe, 

que a idealização extrema produz. No item seguinte, mostramos de que 

maneira se dão os procedimentos de revestimentos sintático-semânticos das 

estruturas abstratas no nível discursivo para, em seguida, mostrar como o 

enunciador Vogue tenta fazer seu discurso parecer possível para aquele 

enunciatário específico. 

Os valores de universo e de absoluto, conceitos oriundos da semiótica 

tensiva, permitiram analisar a enunciação como um espaço tensivo em que o 

aspecto sensível pôde ser incorporado à análise. A partir disso, tornaram-se 

visíveis os processos de elaboração da instância pressuposta, anterior ao 

discurso enunciado: a enunciação. 

Por fim, apresentamos a análise dos editoriais de moda presentes em 

duas revistas populares e uma comparação entre estratégias persuasivas e de 

organização discursiva nos diferentes segmentos aos quais se dedicam cada 

veículo. Chegamos à conclusão que as diferentes estratégias pensadas pelo 

enunciador de cada discurso podem ser assim resumidas: a) diferenças de 
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tom, o tom mais didático dos editoriais das revistas populares contrasta com o 

tom mais sugestivo dos editoriais das revistas feitas para a elite; b) diferenças 

na forma de descrever as produções, muito mais detalhadas na revistas 

populares, a fim de garantir que a compreensão dos sentidos propostos; c) 

diferenças na construção das imagens de mulher, em ambas idealizadas, mas 

nas revistas populares os objetos de valor precisam ser atingíveis, caso 

contrário, as revistas perderiam a credibilidade; e d) diferenças ideológicas, nas 

revistas de elite procura-se criar o efeito de sentido de exclusividade e 

individualidade, veiculando como valor o „ser sem comparação‟, enquanto nas 

revistas populares procura-se criar o efeito de sentido de particularização, mas 

que apenas esconde a ideia de universalização pretendida, para isso, veicula-

se como valor o „parecer-se com alguém‟, especialmente, nos casos 

analisados, assemelhar-se com uma personalidade famosa na mídia brasileira. 

No que diz respeito à imagem de mulher construída discursivamente 

pela mídia, Barthes (2009) afirma, 

 

É assim a Mulher que a retórica da Moda costuma significar: 
feminina imperativamente, jovem absolutamente, dotada de 
identidade forte, mas de personalidade contraditória, chama-se 
Daisy ou Barbara; frequenta a condesssa de Mun e Miss Phips; é 
secretária de direção, seu trabalho não a impede de estar 
presente a todas as festas do ano e do dia; sai da cidade todos os 
fins de semana e viaja o tempo todo para Capri, as ilhas Canárias, 
o Taiti, mas a cada viagem ela vai para o Sul; suas estadas 
sempre ocorrem em climas generosos, ela gosta de tudo ao 
mesmo tempo, de Pascal ao cool-jazz. Evidentemente, reconhece-
se nesse monstro a composição permanente que marca a relação 
entre a cultura de massas e seus usuários: a mulher de Moda é ao 
mesmo tempo aquilo que a leitora é e aquilo que ela sonha ser; 
seu perfil psicológico é mais ou menos o perfil de todas as 
celebridades “narradas” diariamente pela cultura de massas, e 
tanto é verdade, que a Moda, por seu significado retórico, participa 
profundamente dessa cultura (BARTHES, 2009, p.386). 
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Os enunciadores dos discursos veiculados nas revistas femininas 

exploram diferentes organizações figurativas a fim de produzir efeitos de 

sentido distintos e de manifestar formações ideológicas diversas. As leitoras, 

por sua vez, envolvidas pelos discursos que propagam imagens idealizadas de 

mulher, assimilam os valores atribuídos aos objetos mostrados nas imagens da 

mídia. De modo que o discurso dos editoriais de moda promove uma espécie 

de uniformização dos gostos e das preferências, bem como das escolhas 

pretensamente individuais. Segundo Fiorin, “se a consciência é constituída a 

partir dos discursos assimilados por cada membro de um grupo social e se o 

homem é limitado por relações sociais, não há uma individualidade de espírito 

nem uma individualidade discursiva absoluta” (1998, p.36). Assim, tanto a 

liberdade de escolha, alardeada nas revistas populares, quanto a 

exclusividade, tão caras às revistas elitizadas, são efeitos de sentido 

promovidos pelo discurso. Essas imagens de mulher, construídas 

discursivamente nos editoriais de moda feminina, criam referências muito 

valorizadas pelos grupos sociais em que circulam e, num mundo em que a 

aparência se mostra supervalorizada, parecer ser torna-se, muitas vezes, mais 

relevante do que ser. 
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