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RESUMO 

 

 

A revista de moda Elle incorporou-se ao cenário português e brasileiro em 1988, com o 

intuito de proporcionar novidades sobre o mundo da moda, entretenimento, dicas de beleza e 

saúde às leitoras dessas duas nacionalidades. Embora a Elle portuguesa e a Elle brasileira 

sejam revistas que possuem um ideário comum e se valham do mesmo código linguístico (a 

língua portuguesa), elas se deparam com públicos distintos, com questões culturais próprias. 

Partindo dessa perspectiva, este estudo, alicerçado, principalmente, nos fundamentos teóricos 

da Análise do Discurso de linha francesa e no estudo reflexivo em torno da lusofonia, busca 

analisar três capas da revista Elle portuguesa e três capas da revista Elle brasileira, veiculadas 

em 2008 (ano em que ambas as revistas completaram 20 anos) e selecionadas por uma 

convenção temática. As capas portuguesas e brasileiras, por sua vez, serão repensadas como 

discursos que cogitam leituras de visões de mundo ímpares, ou seja, com características 

identitárias e ideológicas singulares. Com efeito, por meio da análise de cada capa é possível 

desvendar as armadilhas de dois ethé implícitos que se desnudam a partir de discursos 

específicos, capazes de atender às expectativas de seus respectivos públicos-alvo e de 

transformar cada exemplar em um objeto desejado por leitoras portuguesas e brasileiras que 

carregam consigo histórias, mitos, costumes e valores particulares, representantes de suas 

identidades nacionais.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Lusofonia; Análise do Discurso; Ethos; Identidade; Ideologia 
  



 
 

ABSTRACT 

 

 

The fashion magazine Elle, launched in Portugal and in Brazil in 1988, has brought news 

about fashion, entertainment, beauty and health to readers of these two nations. Although the 

Brazilian and Portuguese editions of Elle have the same ideal and use the same linguistic code 

(the Portuguese language), they deal with distinct publics who have their own cultural issues. 

From this perspective, the present paper, based mainly on the theory of Discourse Analysis 

and on the lusophone studies, intends to analyze three covers of Portuguese Elle magazine 

and three covers of Brazilian Elle magazine, published in 2008 (year these magazines 

celebrated their 20th anniversary) and chose by a thematic selection. The Brazilian and 

Portuguese covers will be rethought as discourses which bring different world views, that is to 

say, discourses with specific identities and ideologies. Therefore, through the analysis of each 

cover, it is possible to discover the traps of two implicit ethe who reveal themselves by 

specific discourses which are able to comply with the expectation of their target audience, as 

well as to convert each edition in an object of desire for Portuguese and Brazilian readers who 

have different stories, myths, customs and values, in other words, readers who have different 

national identities. 

 

 

KEYWORDS: Lusophone; Discourse Analysis; Ethos; Identity; Ideology 
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INTRODUÇÃO
1
 

 

 

Os estudos sobre lusofonia vêm tomando, nos últimos anos, um papel de relevância, 

especialmente no Brasil e, particularmente, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, que 

fomenta grupos de pesquisa voltados a essa temática, como os grupos Lusofonia: relações 

culturais, linguísticas e identitárias e Língua e Identidade no Universo da Lusofonia, 

incentivando a investigação em torno das variedades da língua portuguesa2. 

A língua, veículo refletor dos objetivos comunicacionais, da identidade cultural e dos 

pensamentos ideológicos, possibilita as interações sociais. De acordo com Bakhtin (2003, p. 

261),  
 
 
todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão sempre 
relacionadas com a utilização da língua. Não é de se surpreender que o caráter e os 
modos dessa utilização sejam tão variados como as próprias esferas da atividade 
humana, o que não contradiz a unidade nacional de uma língua. 
 
 

Vista como unidade nacional, a língua é um dos atributos colaboradores para a ideia 

de identidade, resultante da percepção que os próprios cidadãos têm de formar uma 

coletividade humana, podendo ser sentida pela utilização da língua, bem comum de todos os 

falantes de um determinado país. Pelo fato de essa coletividade ter uma existência histórica, 

será fundamental destacar que a identidade nacional vai se revestindo, ao longo dos anos, de 

formas sucessivamente diferenciadas. A constituição de uma nação, por sua vez, presume a 

convivência de diferentes grupos étnicos e a existência de diferentes camadas sociais; 

ademais, há a inclusão de misturas de religiões, línguas, mitos, crenças e tradições que 

auxiliam no processo de construção de uma identidade cultural e, consequentemente, nacional 

(BRITO; MARTINS, 2004, p. 72). 

Pelo fato de a língua não ser apenas um mero instrumento de comunicação, mas 

também um “instrumento do espírito” (ALENCAR, 2003, p. 129), a possibilidade de analisar 

as identidades várias que se representam em uma única língua é o que faz suscitar a avidez 

                                                           
1
 Adotou-se, neste trabalho, a Reforma Ortográfica em vigor desde janeiro de 2009. Contudo, nas citações e nos 

títulos de obras, manteve-se a grafia do original. 
2 Referindo-se, especialmente, aos países de língua oficial portuguesa: Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e, também, a espaços como Macau, Goa, Diu, 
Damão e Málaca. 
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investigativa de desenvolver este trabalho de pesquisa, voltado ao discurso midiático 

impresso.   

Diante dessa motivação analítica, pensou-se em trazer como corpus principal da 

dissertação a revista Elle de edições portuguesa e brasileira.  

 A revista Elle surgiu na França, em 1945. Aos poucos, seus exemplares foram 

conquistando mais leitoras e a marca transformou-se na maior revista de moda do mundo, 

sendo editada mensalmente em 41 países. As edições portuguesa e brasileira celebraram, em 

2008, 20 anos de existência. A primeira revista Elle brasileira chegou às bancas em maio de 

1988 e a portuguesa em outubro desse mesmo ano, ambas voltadas para propagar a moda e 

beleza e elevar a autoestima da mulher.    

Apesar de Elle ter surgido no Brasil e em Portugal no mesmo ano, possuir os mesmos 

ideais, utilizar o mesmo código linguístico e valer-se de um público-alvo semelhante (a 

mulher pertencente à classe média-alta da sociedade e consumidora de roupas de grife), as 

duas revistas direcionam seus discursos a leitoras distintas, ou seja, a brasileiras e portuguesas 

que vivenciam contextos histórico-sociais específicos e, por essa razão, possuem maneiras 

próprios de ver e sentir a realidade que as rodeia.  

Considerando que o discurso materializa as representações ideológicas (FIORIN, 

2007, p. 34), busca-se desvendar e responder como os discursos apresentados por essas duas 

revistas, possuidoras de similaridades, tornam-se um meio eficaz para produzir efeitos de 

sentido específicos, expondo valores e estereótipos de comportamentos significativos ao 

público-alvo que desejam atingir, a fim de chamar a atenção de leitoras cercadas de outras 

opções de revistas e fazê-las sentir a necessidade de adquirir, a cada mês, um novo exemplar 

de Elle. 

Nesta direção, a presente dissertação analisa um corpus constituído por três capas da 

revista Elle brasileira e três capas da revista Elle portuguesa, veiculadas em 2008. Esse 

número e escolha de capas devem-se ao fato de terem sido selecionadas três temáticas 

concernentes à revista: Moda Verão (edições brasileira de janeiro e portuguesa de junho), 

Aniversário da Revista (edições brasileira de maio e portuguesa de outubro) e Festas de Final 

de Ano (edições brasileira e portuguesa de dezembro).  

Por intermédio dos suportes verbais e visuais expressos nesses textos, objetiva-se 

apreender dois ethé com estratégias ideológicas específicas responsáveis por transformar 

revistas que carregam o mesmo nome em uma exclusivamente brasileira e outra 

exclusivamente portuguesa. Com o propósito de compreender os posicionamentos desses 

ethé, representantes de nacionalidades distintas, bem como as formações discursivas e 
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ideológicas construídas no contexto desses enunciados, esse estudo será alicerçado, 

principalmente, na teoria da Análise do Discurso de linha francesa.  

A fim de atingir esse objetivo, responsável por demonstrar como as revistas Elle 

assumem-se como Elle de edição brasileira e Elle de edição portuguesa, a dissertação 

estrutura-se em cinco capítulos. 

O capítulo inicial, intitulado Análise do Discurso: um embasamento teórico, 

responsável por dar sustentação teórica à análise do corpus, fundamenta-se pelos 

apontamentos de Bakhtin (1997), Marx (1998), Althusser (2007), Foucault (2005), 

Maingueneau (1997; 2008) e Brandão (2004). Nele serão evidenciados o surgimento da 

Escola Francesa de Análise do Discurso; as formações discursivas e ideológicas, chaves-

mestra da AD, e a remodelação e a incorporação da noção aristotélica de ethos nessa teoria.  

O segundo capítulo, Uma viagem à galáxia lusófona, estruturado pelos conceitos 

desenvolvidos por Lourenço (2001), Hall (2005), Bastos (2006), Brito (2004; 2006) e Martins 

(2004; 2006), faz uma reflexão em torno do universo lusófono, constituído pelos países que 

adotam a língua portuguesa como língua materna, língua oficial e língua de uso. 

Posteriormente, com base nos estudos de Mateus (2002; 2005; 2006) e Preti (1997), 

apresenta-se a historicidade da língua portuguesa, dando-se ênfase ao português falado em 

Portugal e no Brasil, e destacam-se imparidades responsáveis por dar um colorido especial a 

essa comum e, ao mesmo tempo, diferenciada língua.  

Para ilustrar parte dos conceitos abordados, o terceiro capítulo, Anúncios 

Publicitários: reflexos identitários, analisa a peça publicitária Lisboa-Dakar 2008. 

Fundamentado, principalmente, pelos estudos de Maingueneau (2008) em torno da Análise do 

Discurso e de Mignolo (1993) acerca da convenção de ficcionalidade, este capítulo busca 

evidenciar como os publicitários valeram-se do discurso histórico e da memória coletiva para 

chamar a atenção de seus coenunciadores e, consequentemente, vender uma ideia.    

Com o intuito de contextualizar o corpus, o quarto capítulo, Revista: breve passeio por 

sua história, sustentado pelas reflexões teóricas de Carnevalli (2003) e Scalzo (2006), delineia 

um panorama do surgimento das revistas, dentre elas, as femininas, e traz à tona a história da 

Revista Elle, relatando o seu lançamento no Brasil e em Portugal. 

O quinto capítulo, Estudo analítico das capas da Elle de edições portuguesa e 

brasileira, apresenta a análise do corpus. Esta análise, por sua vez, divide-se em duas etapas: 

na primeira, observa-se a construção do texto visual e verbal e o jogo de sedução dos ethé 

extraídos das capas brasileira e portuguesa de cada temática; depois, na segunda etapa, as 

capas brasileiras e portuguesas são analisadas separadamente, objetivando extrair um discurso 
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uno que revele as formações discursivas e ideológicas de um ethos revestido por uma 

identidade brasileira e de outro por uma identidade portuguesa.   

Por fim, seguem-se as Considerações Finais.  
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1 ANÁLISE DO DISCURSO: UM EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

 

1.1 A ORIGEM DA ESCOLA FRANCESA DE ANÁLISE DO DISCURSO 

 

 

Os estudos acerca da linguagem devem muito a Ferdinand de Saussure, uma vez que 

sua teoria propiciou o estabelecimento da Linguística como ciência. Saussure abordou, dentre 

muitos aspectos para a delimitação da ciência linguística, por exemplo, as dicotomias: língua 

e fala; sincronia e diacronia; sintagma e paradigma; significante e significado (SAUSSURE, 

1997, p. 28). Muitos pesquisadores adotaram seus ensinamentos como ponto de partida para a 

realização de trabalhos científicos; alguns seguiram suas postulações, enquanto outros as 

tomaram como aberturas para novas discussões. Dessas, uma trouxe à tona as amarras da 

dicotomia língua x fala, em que a língua tinha lugar de destaque, sendo colocada como objeto 

de estudo da linguística, excluindo-se, assim, a fala.  

 Conforme pontua Brandão (2004, p. 7),  
 
 
dentre os que sentiram essa camisa de força que colocava como objeto da lingüística 
apenas a língua, tendo-a como algo abstrato e ideal a construir um sistema 
sincrônico e homogêneo, está Bakhtin [...], que, com os seus estudos, antecipa de 
muito as orientações da lingüística moderna. 
 
 

  Embora Saussure (1997, p. 22) mencione que a língua é “a parte social da 

linguagem”, de certo modo, ignora o fato de a língua ser usada como uma ferramenta para 

expressar as manifestações individuais de cada falante, o que daria à fala uma posição 

prestigiada. 

  Para Bakhtin (1997, p. 104), a linguística estrutura-se por meio do estudo da 

enunciação monológica isolada, não sendo, portanto, fruto da interação de indivíduos 

socialmente organizados. Ela concentra-se na análise da frase complexa (o período), 

apreendendo somente um “elemento abstratamente isolado do todo dinâmico da fala, da 

enunciação” (p. 105).  Dessa forma, o autor revela que a enunciação3 propriamente dita 

inexiste na concepção linguística; de fato, o que existe são as formas linguísticas isoladas. 

                                                           
3 A enunciação é definida por Brandão (2004, p. 106) como a transmissão de signos, produto da interação de 
indivíduos (enunciadores) socialmente organizados. Ela ocorre num aqui e agora, sem se repetir, sendo, portanto, 
marcada pela singularidade. 
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 Na reflexão teórica bakhtiniana, a palavra, componente essencial da língua, é vista 

como um “fenômeno ideológico por excelência” (BAKHTIN, 1997, p. 36). Os falantes, ao 

interagirem verbalmente, utilizam signos tradutores de suas experiências vividas, 

manifestando posicionamentos sociais.  Portanto, a linguística deve também abrir suas portas 

para focalizar a articulação entre o linguístico e o social, buscando enfatizar as relações entre 

a linguagem e a ideologia. Estudiosos ávidos pela compreensão da linguagem começaram a 

interessar-se por algo que se afastava da dicotomia língua x fala saussuriana, em que a língua 

é vista como um sistema ideologicamente neutro, para privilegiar a conexão entre o 

linguístico e o extralinguístico. A linguagem, enquanto discurso, não compreende somente 

uma cadeia de signos que serve apenas como instrumento de comunicação e suporte de 

pensamento, mas também um lugar privilegiado de manifestações ideológicas (BRANDÃO, 

2004, p. 9-11).  

 O processo de construção discursiva, por sua vez, incorpora em seu seio conflitos e 

confrontos ideológicos vivazes na sociedade. Assim sendo, o estudo da linguagem não pode 

ser desassociado das condições histórico-sociais responsáveis por produzir o discurso. Diante 

desse prisma, surge uma nova tendência linguística, a denominada Análise do Discurso.  

  

 

1.2 A ANÁLISE DO DISCURSO 

 

  

A chamada Escola Francesa de Análise do Discurso surge na década de 1960.  No 

âmbito de uma certa tradição, Maingueneau (1997, p. 9) a concebe como “o encontro de uma 

conjuntura intelectual e de uma prática escolar”.  

 A conjuntura intelectual refere-se à interligação da linguística, do marxismo 

(Materialismo Histórico) e da psicanálise como ferramentas de reflexão sobre o texto e a 

história (MAINGUENEAU, 1997, p. 10). Conforme esclarece Orlandi (2002, p. 19),  
 
 
a Lingüística constitui-se pela afirmação da não-transparência da linguagem: ela tem 
seu objeto próprio, a língua, e esta tem a sua ordem própria. Esta afirmação é 
fundamental para a Análise do Discurso, que procura mostrar que a relação 
linguagem/pensamento/mundo não é unívoca [...]. Cada um tem sua especificidade. 
 
 

O Materialismo Histórico sustenta a ideia de que “há um real da história de tal forma 

que o homem faz história, mas esta também não lhe é transparente” (ORLANDI, 2002, p. 19). 
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Para tanto, a análise do discurso promove um elo entre a linguística e a história para explicar a 

produção de sentido do texto.  

Os estudos voltados ao discurso veem a língua não só como uma estrutura de signos, 

mas, sobretudo, como acontecimento. Ao reunir estrutura e acontecimento, “a forma material 

é vista como o acontecimento do significante (língua) em um sujeito afetado pela história. Aí 

entra a contribuição da psicanálise, com a noção de homem para a de sujeito4” (ORLANDI, 

2002, p. 19). 

A prática escolar, mencionada anteriormente, centra-se na “explicação dos textos”, 

muito presente no sistema de ensino francês, da escola à universidade, nos anos que 

antecedem a década de 1960 (MAINGUENEAU, 1997, p. 10). 

A Análise do Discurso (AD) traz à hermenêutica moderna suas contribuições, pois, 

assim como os hermeneutas, os analistas do discurso procuram capturar o oculto, valendo-se 

de uma técnica apropriada (MAINGUENEAU, 1997, p. 10-11). Devido à influência da 

prática escolar, tornou-se evidente que os textos possuem, em sua essência, uma significação 

oculta. No entanto, como lembra Pêcheux,  
 
 
a análise de discurso não pretende se instituir como especialista da interpretação, 
dominando “o” sentido dos textos; apenas pretende construir procedimentos que 
exponham o olhar-leitor a níveis opacos à ação estratégica de um sujeito [...]. O 
desafio crucial é o de construir interpretações, sem jamais neutralizá-las, seja 
através de uma minúcia qualquer de um discurso sobre o discurso, seja no espaço 
lógico estabilizado com pretensão universal (1984 apud MAINGUENEAU, 1997, p. 
11). 
 
 

Embora a AD seja alicerçada pelos conceitos e métodos linguísticos, é necessário 

salientar outras dimensões que a incorporam. Como revela Maingueneau (1997, p. 13), a AD 

acolhe: os discursos produzidos “no quadro de instituições que restringem fortemente a 

enunciação”; os discursos que condensam os conflitos históricos e sociais; os discursos “que 

delimitam um espaço próprio no exterior de um interdiscurso limitado”. 

Ao unir a linguística ao sócio-histórico, a Análise do Discurso, que passa a observar a 

linguagem sempre vinculada a sua exterioridade, direciona-se às questões discursivas e 

ideológicas.  

O discurso e a ideologia passam a ser a chave-mestra da AD, pois, diante dessas duas 

vertentes, Pêcheux, influenciado pelos conceitos de discurso apresentados por Michel 
                                                           
4 A noção de sujeito, no âmbito da análise do discurso, “deixa de ser uma noção idealista, imanente; o sujeito da 
linguagem não é o sujeito em si, mas tal como existe socialmente, interpelado pela ideologia. Dessa forma, o 
sujeito não é a origem, a fonte absoluta de sentido, porque na sua fala outras falas se dizem” (BRANDÃO, 2004, 
p. 110). 
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Foucault e de ideologia abordados por Karl Marx e Louis Althusser, extrai os conceitos de 

formações discursivas e formações ideológicas, que passam a ser adotados pela teoria 

discursiva de linha francesa. 

 

 

1.2.1 A formação discursiva (FD) e a formação ideológica (FI) 

 

 

1.2.1.1 A formação discursiva 

 

 

É dentro das formações discursivas, termo emprestado da obra Arqueologia do Saber, 

de Foucault, que a AD encontra seu objeto de interesse, uma vez que esse conceito relaciona-

se à problemática do Sujeito em seu duplo aspecto de constituição – linguístico e sócio-

histórico – e possibilita compreender as produções de sentido de um discurso.  

Foucault (2005, p. 132) define o discurso como um conjunto de enunciados5 limitados, 

apoiados em uma mesma formação discursiva. Esta, por sua vez, “obedece a um grupo de 

performances verbais” (p. 131) relacionadas aos sistemas lógico, linguístico e psicológico e 

abriga uma relação de coexistência com o enunciado, sendo capaz de materializar uma 

cosmovisão específica.  

Para tanto, a “prática discursiva” é retratada pelo filósofo francês como 
 
 
um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no 
espaço, que definiram, em uma época e para uma determinada área social, 
econômica, geográfica ou lingüística, as condições de exercício da função 
enunciativa (FOUCAULT, 2005, p. 133). 
 
 

No âmbito dessa concepção, a AD interessar-se-á pela formação discursiva por ela 

representar o local de onde se podem extrair, por meio de um conjunto de enunciados 

projetados, as manifestações sócio-históricas, bem como o ponto de vista de enunciadores 

                                                           
5 O enunciado refere-se à combinação de elementos linguísticos formadores de sentido (FIORIN, 2007, p. 80). 
Para Foucault (2005, p. 98), o enunciado “é uma função de existência que pertence, exclusivamente, aos signos, 
e a partir da qual se pode decidir, em seguida, pela análise ou pela intuição, se eles „fazem sentido‟ ou não”. Vale 
ressaltar que, segundo esse mesmo autor (p. 124), “o enunciado não é imediatamente visível; não se apresenta de 
forma tão manifesta quanto uma estrutura gramatical ou lógica [...]. O enunciado é, ao mesmo tempo, não visível 
e não oculto”.  
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com perspectivas diferenciadas. A formação discursiva é, portanto, “o lugar da constituição 

do sentido” (PÊCHEUX, 1997, p. 162). 

Segundo Maingueneau (1997, p. 112-113), uma formação discursiva, no entanto, não 

deve ser pensada apenas como “um bloco compacto”, oponente de outros blocos (o discurso 

político de direita versus o discurso político de esquerda), mas como uma realidade 

“heterogênea por si mesma”.  O que é posto em pauta é a relação da formação discursiva com 

o seu interdiscurso, produto do cruzamento de um discurso com outros discursos. Assim, 

quando o interdiscurso é analisado, nota-se não apenas uma única e exclusiva formação 

discursiva, mas a interação de formações discursivas. Para o autor (1997, p. 113), a FD é 

constituída como “um domínio „inconsciente‟, aberto e instável, e não a projeção, a expressão 

estabilizada da „visão do mundo‟ de um grupo social”. 

 Qualquer formação discursiva interliga-se a uma memória discursiva, construída por 

“formulações que repetem, recusam e transformam outras formulações” (MAINGUENEAU, 

1997, p. 115).     

 Com efeito, a FD abrange dois tipos de funcionamento: 

 

 A paráfrase: trata-se dos enunciados que são retomados e reformulados, havendo 

um empenho, por parte do enunciador, em preservar o sentido daquilo que já fora 

dito. Orlandi (2002, p. 36) contrapõe a noção de paráfrase à de polissemia: a 

paráfrase volta-se à “estabilização”, enquanto a polissemia direciona-se ao 

deslocamento, à ruptura dos processos de significação. Para tanto, a paráfrase 

limita-se ao já dito, ao passo que a polissemia expande-se para a multiplicidade de 

sentidos. “É nesse jogo entre a paráfrase e a polissemia, entre o mesmo e o 

diferente [...] que os sujeitos e os sentidos se movimentam, fazem seus percursos, 

(se) significam” (BRANDÃO, 2004, p. 48); 

 

 O pré-construído: refere-se à construção discursiva anterior e exterior, isto é, 

independente, aludida em um novo enunciado construído. É o elemento 

correspondente ao “sempre-já-aí”. Ele é marcado por uma “discrepância entre dois 

domínios de pensamento, de tal modo que o sujeito encontra um desses domínios 

como o impensado de seu pensamento, impensado este que, necessariamente, pré-

existe ao sujeito” (PÊCHEUX, 1997, 164).  
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O pré-construído revela o que cada sujeito sabe e pode dizer em uma dada 

circunstância e determina o que pode ser dito, sendo “assimilado pelo enunciador 

no processo do seu assujeitamento ideológico quando realiza a sua identificação, 

enquanto sujeito enunciador, com o Sujeito Universal da FD” (BRANDÃO, 2004, 

p. 49).  

 

Retomando a teoria foucaultiana,  
 
 
todo discurso manifesto repousaria secretamente sobre um já-dito: e que este já-dito 
não seria simplesmente uma frase já pronunciada, um texto já escrito, mas um 
“jamais-dito”, um discurso sem corpo, uma voz tão silenciosa quanto um sopro, uma 
escrita que não é senão o vazio de seu próprio rastro. Supõe-se, assim, que tudo que 
o discurso formula já se encontra nesse meio silêncio que lhe é prévio, que continua 
a correr obstinadamente sob ele, mas que ele recobre e faz calar (FOUCAULT, 
2005, p. 28). 

 
O sujeito, por meio da FD, assimila e compõe o seu discurso, sendo este o lugar 

privilegiado da reprodução e não o da criação. Ao reunir temas e figuras determinados, a FD 

materializa uma visão de mundo específica (FIORIN, 2007, p. 32). Estruturada por signos 

linguísticos, ela permite ao analista decodificar o processo de produção de sentido do 

discurso, bem como o posicionamento ideológico nele registrado.  

De acordo com a afirmação de Bakhtin (1997, p. 32), “cada signo ideológico não é 

apenas um reflexo, uma sombra da realidade, mas também um fragmento real dessa 

realidade”. Uma vez que o discurso é o espelho da vida real, a ideologia, consolidada na 

linguagem, é um instrumento presente na realidade. Tudo o que é dito está carregado de 

ideologia, por conseguinte, todas as formações discursivas delineiam no discurso as 

formações ideológicas (ORLANDI, 2002, p. 43). 

A interligação de uma ou várias formações discursivas é um dos ingredientes 

indispensáveis para a composição das formações ideológicas. 

 

 

1.2.1.2 A formação ideológica  

 

 

Segundo Pêcheux (1997, p. 160), “o sentido de uma palavra, de uma expressão [...] 

não existe em „si mesmo‟ (isto é, em sua relação transparente com a literalidade do 
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significante), mas, ao contrário, é determinado pelas posições ideológicas” relacionadas às 

circunstâncias sócio-históricas. Assim sendo, é por intermédio da ideologia que palavras e 

expressões “mudam de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as 

empregam” (p. 160). 

O fenômeno ideológico foi retratado por Marx e Engels na obra A Ideologia Alemã, 

obra de significativa importância, considerada ponto de partida para estudos e reflexões em 

torno da conceituação de ideologia.    

Marx e Engels (1998) criticam os filósofos alemães, seguidores do sistema filosófico 

hegeliano, devido às suas maneiras abstratas de ver a realidade. As transformações defendidas 

por eles somente ocorreriam no âmbito do pensamento. Com efeito, abstinham-se de observar 

qual era, de fato, “a ligação entre a filosofia alemã e a realidade alemã, a ligação entre sua 

crítica e o seu próprio meio natural” (p. 10). 

É nas condições sociais e históricas do ser humano que se estabelecem e se apoiam as 

bases ideológicas. Logo, “não é a consciência que determina a vida, mas sim a vida que 

determina a consciência” (MARX; ENGELS, 1998, p. 20).    

Ao exporem suas formulações, Marx e Engels não partiram de bases arbitrárias, 

dogmas, mas sim de bases puramente empíricas, isto é, de “indivíduos reais, suas ações e suas 

condições materiais de existência, tanto as que eles já encontram prontas como aquelas 

engendradas de sua própria ação” (1998, p. 10).  

A concepção ideológica, apontada por esses filósofos, volta-se à questão da classe 

dominante, cujo pensamento tem por força maior representar a consciência de uma sociedade, 

pois esses pensamentos  
 
nada mais são do que a expressão ideal das relações materiais dominantes; eles são 
essas relações materiais dominantes consideradas sob formas de idéias, portanto a 
expressão das relações que fazem de uma classe a classe dominante; em outras 
palavras, são as idéias de sua dominação. Os indivíduos que constituem a classe 
dominante possuem, entre outras coisas, também uma consciência, e 
conseqüentemente pensam; na medida em que dominam como classe e determinam 
uma época histórica em toda a sua extensão, é evidente que esses indivíduos 
dominam em todos os sentidos e que têm uma posição dominante, entre outras 
coisas também como seres pensantes, como produtores de idéias que regulamentam 
a produção e a distribuição dos pensamentos da sua época; suas idéias são portanto 
as idéias dominantes da sua época (MARX; ENGELS, 1998, p. 48).  
 
 

Conforme Marx e Engels (1998, p. 50), cada nova classe que “toma o lugar daquela 

que dominava antes dela é obrigada [...] a representar o seu interesse como sendo o interesse 

comum de todos os membros da sociedade”. Ela formula e constrói os seus pensamentos, os 

seus ideais sobre uma espécie de estrutura universal, válida e aceita como algo incontestável. 
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No entanto, de acordo com os autores, a única forma de combater e abolir as classes como um 

todo e, consequentemente, os pensamentos dominantes/ideológicos, seria a revolução 

comunista, pelo fato de ela ser o fio condutor para gerar a exclusão de “toda a podridão do 

velho sistema” e a fundação de uma “sociedade sobre novas bases” (MARX; ENGELS, 1998, 

p. 86).  

Observa-se, dessa forma, que o pensamento marxista em torno da concepção 

ideológica expressa um tom negativo e uma crítica ferina ao sistema capitalista e à 

supremacia de uma determinada classe dominante. 

Louis Althusser (2007, p. 65), filósofo tributário aos ideários marxistas, menciona que 

“toda luta política das classes gira em torno do Estado”. O Estado é, nessa concepção, uma 

“„máquina‟ de repressão que permite às classes dominantes [...] assegurar a sua dominação 

sobre a classe operária, para submetê-la ao processo de extorsão da mais-valia (quer dizer, à 

exploração capitalista)” (p. 62).   

Os clássicos marxistas conceberam o Estado como aparelho de Estado, sendo a 

política, os tribunais, as prisões, o exército, o Chefe de Estado, o Governo e a Administração 

os elementos responsáveis por compô-lo. O aparelho de Estado é definido como o Estado de  

“força de execução e de intervenção repressiva „a serviço das classes dominantes‟, na luta de 

classes da burguesia e seus aliados contra o proletariado” (ALTHUSSER, 2007, p. 63).  

De acordo com a teoria marxista de Estado, o proletariado deveria  
 
tomar o poder de Estado para destruir o aparelho burguês existente, substituí-lo em 
uma primeira etapa por um aparelho de Estado completamente diferente, proletário, 
e elaborar nas etapas posteriores um processo radical, o da destruição do Estado (fim 
do poder do Estado e de todo aparelho de Estado) (ALTHUSSER, 2007, p. 66).   
 
 

Ao revisitar Marx em seu ensaio intitulado Aparelhos Ideológicos de Estado, 

Althusser propõe um acréscimo à teoria marxista do Estado. Como uma maneira de 

dominação perpétua por parte da classe dominante, “outra realidade se manifesta junto ao 

aparelho (repressivo) do Estado, mas que não se confunde com ele” (2007, p. 67). Trata-se 

dos Aparelhos Ideológicos do Estado (AIE). 

Os Aparelhos Ideológicos de Estado compreendem as instituições religiosa, escolar, 

familiar, jurídica, política, sindical, cultural e de informação (imprensa, rádio, televisão, etc.). 

Enquanto o aparelho de Estado, denominado por Althusser como Aparelho Repressivo de 

Estado (ARE) – pelo fato de funcionar por meio da violência –, “pertence inteiramente ao 

domínio público, a maior parte dos Aparelhos Ideológicos do Estado remete ao domínio 

privado” (ALTHUSSER, 2007, p. 69). Estes “funcionam principalmente através da ideologia, 
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e secundariamente através da repressão, seja ela bastante atenuada, dissimulada, ou mesmo 

simbólica”; já aquele “funciona predominantemente pela repressão (inclusive a física) e 

secundariamente através da ideologia” (p. 70). Dessa forma, o Aparelho de Estado passa a 

compreender dois corpos: “o corpo das instituições que constituem o aparelho repressivo do 

Estado, e o corpo de instituições que representam o corpo dos Aparelhos Ideológicos do 

Estado” (p. 72). 

Althusser (2007, p. 70) aponta que “nenhuma classe pode, de forma duradoura, deter o 

poder do Estado sem exercer ao mesmo tempo sua hegemonia sobre e nos Aparelhos 

Ideológicos do Estado”. Assim sendo, a classe dominante, para manter o seu poderio, tem de 

exercer  poder ativo nos AIE. Afinal, “os Aparelhos Ideológicos do Estado podem não apenas 

ser os meios, mas também o lugar da luta de classes, e freqüentemente de formas encarniçadas 

da luta de classes” (p. 71).  

Na segunda parte de sua obra, o filósofo expressa suas reflexões sobre o conceito de 

ideologia, envoltas em uma perspectiva diferenciada, não mais centradas nos AIE. Seu 

enfoque foi projetar uma teoria acerca da ideologia em geral, distinta das ideologias 

particulares refletoras de posições de classe (ALBUQUERQUE, 2007, p. 35). Para tanto, 

apresenta três teses:  

 

Tese I: “A ideologia representa a relação imaginária dos indivíduos com suas 

condições reais de existência” (ALTHUSSER, 2007, p. 85).    

 

Nesta tese, Althusser defende a ideia de que a ideologia reflete a relação dos homens 

com “suas condições reais de existência” (p. 87). Essa relação, por sua vez, encontra-se no 

plano do imaginário. Conforme pontua Brandão (2004, p. 24), “o imaginário é o modo como 

o homem atua, relaciona-se com as condições reais de vida. Sendo essas relações imaginárias, 

isto é, representadas simbolicamente, abstratamente, supõem um distanciamento da 

realidade”. 

Portanto, para o estudioso (p. 88), “é representado na ideologia não o sistema das 

relações reais que governam a existência dos homens, mas a relação imaginária desses 

indivíduos com as relações reais sob as quais eles vivem”.    

 

Tese II: “A ideologia tem uma existência material” (ALTHUSSER, 2007, p. 88) 
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Neste momento, Althusser retoma a ideia de que, como a ideologia existe em um 

aparelho e em sua prática ou práticas (religiosa, moral, jurídica, política, etc.), sua existência 

é, por sua vez, material. Conforme assinala, 
 
a representação ideológica da ideologia é, ela mesma, forçada a reconhecer que todo 
“sujeito” dotado de uma “consciência” e crendo nas “idéias” que sua “consciência” 
lhe inspira, aceitando-as livremente, deve “agir segundo suas idéias”, imprimindo 
nos atos de sua prática material as suas próprias idéias enquanto sujeito livre (p. 90).  
 
 

Os ideários de um sujeito são formados e moldados por um determinado aparelho 

ideológico material digno de credibilidade. Por meio de suas práticas materiais, ou seja, de 

seus atos concretos e conscientes, a ideologia se manifesta, se materializa (p. 92).  

 

Tese III: “A ideologia interpela os indivíduos enquanto sujeitos” (ALTHUSSER, 

2007, p. 93) 

 

Ao apresentar esta tese, Althusser alega que a ideologia tem por finalidade constituir 

indivíduos concretos em sujeitos. “A ideologia „age‟ ou „funciona‟ de tal forma que „recruta‟ 

sujeitos dentre os indivíduos (ela recruta a todos), ou transforma os indivíduos em sujeitos 

(ela transforma a todos)” por intermédio de uma operação precisa nomeada, pelo filósofo, de 

interpelação (p. 96).  

    A interpelação, por sua vez, e o reconhecimento de tal interpelação tornam-se 

elementos cruciais para a transformação de indivíduos em sujeitos. O reconhecimento surge 

no instante em que o indivíduo interpelado se reconhece e enquadra suas ações e seu discurso 

às práticas concernentes aos aparelhos ideológicos dignos de credibilidade. Ou seja, “os 

indivíduos são „interpelados‟ em sujeitos-falantes (em sujeitos de seu discurso) pelas 

formações discursivas que representam „na linguagem‟ as formações ideológicas que lhes são 

correspondentes” (PÊCHEUX, 1997, p. 161). Portanto, a ideologia manifesta-se nos rituais 

materiais da vida cotidiana.  

É por meio da “interpelação ou assujeitamento do sujeito como sujeito ideológico” 

(BRANDÃO, 2004, p. 46) que a ideologia funciona. A interpelação ideológica é o que suscita 

um indivíduo a posicionar-se como pertencente a um grupo/uma classe social específico(a), 

sem que ele tenha consciência disso, acreditando ser o dono absoluto de suas próprias 

escolhas. Conforme pontua Pêcheux (1997, p. 163), 
 
a interpelação do indivíduo em sujeito de seu discurso se efetua pela identificação 
(do sujeito com a formação discursiva que o domina (isto é, na qual ele é constituído 
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como sujeito): essa identificação, fundadora da unidade (imaginária) do sujeito, 
apoia-se no fato de que elementos do interdiscurso [...] que constituem, no discurso 
do sujeito, os traços daquilo que o determina, são re-inscritos no discurso do próprio 
sujeito.   

  

As formações ideológicas vinculam-se às cosmovisões atinentes a uma classe social 

determinada, reunindo e transmitindo os ideários condizentes à compreensão que essa classe 

tem do mundo (FIORIN, 2007, p. 32). Os posicionamentos assumidos pelos grupos sociais 

são a base da composição das formações ideológicas, definida por Haroche et al. (1971 apud 

BRANDÃO, 2004 p. 47) da seguinte maneira:  
 
Falar-se-á de formação ideológica para caracterizar um elemento [...] susceptível de 
intervir como uma força confrontada com outras forças na conjuntura ideológica 
característica de uma formação social em um momento dado; cada formação 
ideológica constitui assim um conjunto complexo de atitudes e de representações 
que não são nem “individuais” nem “universais”, mas se relacionam mais ou menos 
diretamente a posições de classes em conflito umas em relação às outras. 
 

 

A análise do discurso é um instrumento capaz de permitir realizar uma leitura crítica e 

apurada do texto, não o vendo apenas como uma estrutura linguística. Ao apropriar-se do 

conceito de ideologia, a AD descortina as divergências que envolvem os grupos sociais, 

buscando desvendar no discurso as marcas ideológicas dos sujeitos nele inseridas, vistoriando 

e decodificando o contexto histórico e os interdiscursos a ele imanentes.  

Na AD, “a polaridade centrada ora no eu ora no tu”, na construção de um discurso, 

perde forças para uma “relação dinâmica entre identidade e alteridade” (BRANDÃO, 2004, p. 

76). Nessa teoria, não são o eu e o tu os detentores de sua atenção, mas a exploração do 

espaço discursivo criado e modelado por esse eu e por esse tu. É nesse espaço discursivo que 

serão observadas “as relações de antagonismo, de aliança, de dissimulação, de absorção que 

se processam entre diferentes formações discursivas” (p. 103).  

A AD, segundo Fiorin (2007, p. 77), “deve desfazer a ilusão idealista de que o homem 

é senhor absoluto de seu discurso. Ele é antes servo da palavra”, carregada de valores, ritos, 

mitos e juízos que podem mudar de sentido dependendo de como é empregada. Isto quer dizer 

que ela tem o poder de se transformar de acordo com a formação ideológica na qual está 

inscrita. 

Como sugere Maingueneau (1997, p. 45), em qualquer discurso há uma “voz”, um tom 

inerente. Na Retórica Antiga, ethé era designado como “as propriedades que os oradores se 

conferiam implicitamente, através de sua maneira de dizer: não o que diziam a propósito deles 
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mesmos, mas o que revelavam pelo próprio modo de se expressarem” (p. 45). Entretanto, de 

acordo com esse autor, a AD poderá incorporar a noção de ethos se:  

 

 afastar a ideia de que o enunciador teria autonomia de desempenhar o papel de sua 

escolha para produzir determinados efeitos sobre o auditório, uma vez que na AD 

esses efeitos não são impostos pelo sujeito, mas sim parte integrante da formação 

discursiva. “O que é dito e o tom com que é dito são igualmente importantes e 

inseparáveis” (MAINGUENEAU, 1997, p. 46); 

 

 ser transversal à oposição entre o oral e o escrito. A retórica refletia sobre o aspecto 

físico, os gestos e a entonação do orador, em torno da palavra viva, proferida em 

um exato momento. No entanto, até mesmo no texto escrito há uma oralidade 

inserida dotada e sustentada por um tom específico (MAINGUENEAU, 1997, p. 

46). 

  

Baseando-se nos ensinamentos aristotélicos, a AD remodela e incorpora a noção de 

ethos a fim de desvendar e explicar como o discurso se torna algo eficaz.  

 

 

1.3 A INCORPORAÇÃO DA NOÇÃO DE ETHOS NA AD 

 

 

É na teoria polifônica da enunciação de Oswald Ducrot que o termo ethos aparece, 

pela primeira vez, integrado às ciências da linguagem. Como comenta Amossy (2008, p.14), 

Ducrot, “ao designar por enunciação a aparição de um enunciado, e não o ato de alguém que o 

produz”, evita relacioná-lo preliminarmente a um sujeito falante, uma vez que é esse 

enunciado que fornecerá as pistas sobre o(s) eventual(ais) autor(es)6 da enunciação.   

O ser empírico, isto é, o falante real, não interessa à teoria pragmático-semântica 

ducrotiniana: o que de fato interessa são as instâncias discursivas do locutor7. Nessa teoria, o 

locutor é dividido “em „L‟, ficção discursiva, e em „λ‟, ser do mundo („eu‟ como sujeito da 

enunciação e „eu‟ como sujeito do enunciado)” (AMOSSY, 2008, p.14).  Ao analisar o 
                                                           
6 O autor é a função social que o eu assume no discurso enquanto produtor da linguagem (BRANDÃO, 2004, p. 
84).   
7 O locutor representa-se como eu no discurso (BRANDÃO, 2004, p. 84).  
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locutor “L”, prioriza-se não observar o que ele diz de si mesmo, mas sim a aparência que lhe é 

sugerida por meio de sua fala. É nesse momento que Ducrot vale-se da noção de ethos:  
 

o ethos está ligado a “L”, o locutor como tal: é como origem da enunciação que ele 
se vê investido de certos caracteres que, em contrapartida, tornam essa enunciação 
aceitável ou recusável (1984 apud AMOSSY, 2008, p. 15).  

 

O ethos, diferentemente do que propunha a Retórica de Aristóteles, se mostra, ele não 

é dito (MAINGUENEAU, 2008, p. 69-70).  

Mais tarde, é Maingueneau quem se apropria do termo ethos. O estudioso francês 

retoma a proposta de Ducrot e a incorpora à teoria da análise do discurso, dando a esse termo 

um lugar de destaque.  

 

 

1.3.1 O ethos na Análise do Discurso de Maingueneau  

 

 

Desde 1984 Maingueneau vem desenvolvendo uma noção de ethos que se insere no 

quadro da Análise do Discurso, averiguando sua aparição em textos escritos e em textos que 

não apresentam nenhuma sequencialidade argumentativa. A concepção de ethos, envolvendo 

a persuasão por argumentos, dá lugar também à reflexão dos processos responsáveis pela 

adesão de sujeitos a uma posição discursiva determinada, como é possível observar nos 

discursos publicitários, filosóficos, políticos, entre outros. Esses discursos não almejam uma 

adesão instantânea, mas intencionam conquistar um público-alvo detentor do direito de aceitá-

los ou recusá-los (MAINGUENEAU, 2008, p. 69-70).   

 Foram duas as razões que levaram Maingueneau a direcionar sua atenção à noção de 

ethos: “seu laço crucial com a reflexividade enunciativa e a relação entre corpo e discurso que 

ele implica” (MAINGUENEAU, 2008, p. 70). Para o autor, a instância subjetiva, manifestada 

no discurso, não deve ser vista somente como um estatuto ou um papel; ela se revela como 

uma “voz” e como um “corpo enunciante” historicamente determinado e inscrito em uma 

certa posição, sendo captada pela enunciação. Por conseguinte, o estudo do ethos dirige-se à 

enunciação e não a um conhecimento extradiscursivo sobre o enunciador.  

Pelo fato de o ethos se relacionar com o ato da enunciação, o público, ao se deparar 

com o enunciador, cria uma representação, um conceito prévio do ethos antes mesmo de ele 

proferir seu discurso. Para tanto, Maingueneau estabelece a distinção entre ethos discursivo e 
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ethos pré-discursivo, este relacionado aos estereótipos cristalizados. Há discursos que, de 

fato, não necessitam de um conhecimento prévio por parte do coenunciador8. A respeito do 

ethos do enunciador, por exemplo, os livros de romance policial, em que o coenunciador, de 

acordo com o seu conhecimento de mundo sobre esse gênero discursivo, induz expectativas 

do ethos que irá encontrar. O mesmo não ocorre no domínio político, quando os enunciadores 

(candidatos), que estão sempre na mídia durante o período eleitoral, “são associados a um 

ethos que cada enunciação pode afirmar ou infirmar” (MAINGUENEAU, 2008, p. 71).    

A primeira reformulação feita por Maingueneau sobre a concepção aristotélica de 

ethos foi apontar que qualquer discurso escrito possui uma vocalidade, um tom que dá 

autoridade ao que é dito. Esse tom induz o coenunciador a delimitar o corpo do enunciador 

(não o corpo do autor efetivo), o que proporciona a emersão de uma instância subjetiva que 

desempenha o papel do fiador (MAINGUENEAU, 2008, p. 72). 

A figura do fiador é construída pelo coenunciador a partir de indícios textuais e são 

atribuídos a ele um caráter e uma corporalidade. Esta se filia a uma constituição corporal e a 

uma maneira de vestir-se e mover-se no espaço social, e aquele a uma gama de traços 

psicológicos. Ambos, caráter e corporalidade, são resultantes de um conjunto de 

representações sociais e culturais valorizadas ou desvalorizadas e de estereótipos conhecidos 

sobre os quais a enunciação se alicerça, tendo ela o poder de modificá-los ou enfatizá-los 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 99). 

Os efeitos de sentido propiciados pelo discurso são produzidos pelo ethos e pelas 

ideias emitidas por ele. Essas ideias surgem por meio de uma maneira de dizer 

correspondente a uma maneira de ser. O discurso direciona-se a um coenunciador que se quer 

mobilizar e persuadir, a fim de que ele se identifique com a movimentação de um corpo 

revestido de valores e estereótipos determinados. Dessa forma, a figura do fiador deve ser 

estruturada por uma identidade, construída no seio do próprio enunciado, adequada ao alvo 

que se almeja alcançar (MAINGUENEAU, 2008, p. 99). 

A forma pela qual o ethos age sobre o coenunciador é denominada incorporação, que, 

por sua vez, é operada em três registros indissociáveis: 

 
 A enunciação do texto confere uma corporalidade ao fiador, ela lhe dá um 

corpo; 

                                                           
8 Maingueneau preferiu a utilização desse termo, emprestado de Antoine Cullioli, a “destinatário”, uma vez que 
ele caracteriza melhor o caráter fortemente interativo da comunicação verbal (MAINGUENEAU, 2008, p. 91). 
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 O co-enunciador incorpora, assimila um conjunto de esquemas que 
correspondem à maneira específica de relacionar-se com o mundo, habitando 
seu próprio corpo; 

 Essas duas primeiras incorporações permitem a constituição de um corpo, da 
comunidade imaginária dos que aderem a um mesmo discurso 
(MAINGUENEAU, 2008, p. 72-73).     

 

Uma das divergências que a concepção de ethos incorporada na AD evoca em relação 

à retórica tradicional é que esse ethos pode ser designado como escritural, exigindo que o 

leitor faça uma leitura acurada para captá-lo nos diversos indícios textuais. Em contrapartida, 

o ethos retórico é apenas oral e demanda a fala imediata de um locutor encarnado. Ademais, 

na AD, ele é parte integrante da cena de enunciação, “com o mesmo estatuto que o 

vocabulário ou os modos de difusão que o enunciado implica por seu modo de existência” 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 74-75). A cena da enunciação “desempenha o papel de pivô 

entre a organização lingüística do texto e o discurso como instituição de fala e instauração de 

um evento verbal no mundo” (MAINGUENEAU, 2008, p. 229).   

O discurso pressupõe tal cena de enunciação, que, por sua vez, integra três cenas: a 

cena englobante, a cena genérica e a cenografia. A cena englobante trata do tipo de discurso, 

como o religioso, o político, o publicitário; a cena genérica refere-se ao “contrato associado a 

um gênero, a uma „instituição discursiva‟, como o editorial, as receitas médicas, a lista 

telefônica”; a cenografia constitui-se pelo próprio texto, sem ser imposta pelo gênero, como, 

por exemplo, um sermão enunciado por uma cenografia professoral, profética, etc. 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 75).    
 

A cenografia é ao mesmo tempo a fonte do discurso e aquilo que ele engendra; ela 
legitima um enunciado que, por sua vez, deve legitimá-la, estabelecendo que essa 
cenografia onde nasce a fala é precisamente a cenografia exigida para enunciar 
como convém, segundo o caso, a política, a filosofia, a ciência, ou para promover 
certa mercadoria (MAINGUENEAU, 2008, p. 87-88).    

 

Maingueneau acrescenta à noção teatral de “cena” a concepção de “grafia”, 

“inscrição”: “uma enunciação se caracteriza [...] por sua maneira específica de inscrever-se, 

de legitimar-se, prescrevendo-se um modo de existência no interdiscurso” 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 76-77). 

Com o intento de persuadir o coenunciador, o discurso político e o discurso 

publicitário, por exemplo, devem conquistar seu imaginário, entoando uma cena de fala 

valorizada que mobilize uma ou diversas cenografias. 
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Da mesma forma que uma situação trivial de comunicação exige a figura do 

enunciador (fiador) e a figura do coenunciador relacionadas a uma cronografia (um momento) 

e a uma topografia (um lugar) das quais o discurso nasce, a cenografia também faz a mesma 

exigência. Entretanto, para desenvolver-se plenamente, é crucial que a cenografia mantenha 

uma distância do coenunciador, a ponto de ele não poder agir de imediato sobre o discurso 

que se descortina.  

Por meio de um texto escrito, o coenunciador perspicaz reconstrói a cenografia do 

discurso, guiando-se por marcas implícitas e explícitas a ele anexadas (gênero do discurso, 

considerações dos níveis da fala, do ritmo, etc.).  

O ethos constrói no discurso um interessante e envolvente universo e atrai o 

coenunciador para interagir ativamente com esse mesmo universo. Assim, o coenunciador não 

é visto apenas como um decodificador de sentidos: ele é peça-chave na construção do 

discurso, pois é evocado em sua cenografia, sendo participante “de uma esfera na qual pode 

reencontrar um enunciador que, pela vocalidade de sua fala, é construído como fiador do 

mundo representado” (MAINGUENEAU, 2008, p. 90). É por meio dessa vocalidade que o 

discurso deixa sobressair o sujeito que o sustenta e o leitor que pretende captar.   

“Se é verdade que a ideologia „recruta‟ sujeitos entre os indivíduos [...], é preciso, 

então, compreender de que modo os „voluntários‟ são designados nesse recrutamento” 

(PÊCHEUX, 1997, p. 157). Para tanto, a Análise do Discurso de linha francesa vem à tona 

para, além de justificar e interpretar a produção de determinados enunciados em relação a 

outros, elucidar como esses enunciados vestiram-se de um ethos composto de uma força 

persuasiva e mobilizadora, a ponto de influenciar uma organização social específica.  

Dessa forma, a concepção teórica ora apresentada representa uma ferramenta valiosa 

para o estudo analítico dessa dissertação. Por meio da AD, torna-se possível analisar o jogo de 

sedução proposto pelo ethos das revistas Elle portuguesa e Elle brasileira, que, com seu 

discurso, galanteia e conquista seu público-alvo, apreciador do mundo glamouroso da moda. 

No entanto, embora tal público tenha essa característica em comum e fale a mesma língua, a 

língua portuguesa, a cosmovisão de portugueses e brasileiros apresenta imparidades. Cada 

povo carrega consigo histórias particulares que suscitam a construção de identidades culturais 

específicas. Com o intento de identificar e compreender as singularidades de dois povos 

pertencentes ao mesmo complexo linguístico, o próximo capítulo abordará o universo 

lusófono e a historicidade da língua portuguesa, enfatizando o português falado em Portugal e 

no Brasil. 
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2 UMA VIAGEM À GALÁXIA LUSÓFONA 

 

 

A lusofonia, entendida como um sistema de comunicação linguístico-cultural, 

compreende a congregação de países que adotam a língua portuguesa como língua materna 

(Portugal e Brasil), como língua oficial (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, 

São Tomé e Príncipe e Timor-Leste) e como língua de “uso” – neste caso, as comunidades 

representantes da “diáspora lusa” (Macau, Goa, Diu, Damão e Málaca), sendo capaz de 

englobar as variantes linguísticas, diatópicas, diastráticas e diafásicas, características dessa 

língua  (BRITO; BASTOS, 2006, p. 72).  

Por integrar comunidades com realidades diversificadas, o espaço lusófono depara-se 

com algumas barreiras. Trata-se de um espaço geográfico-linguístico altamente fragmentado, 

com reflexos de memórias de um passado comum, fruto de uma tensa história partilhada, e 

com múltiplas culturas.    

Ante a geografia diversificada que circunda a lusofonia, as variações linguísticas são 

inevitáveis. Saussure (1997, p. 230) mencionava que a evolução da língua não poderia ocorrer 

de maneira uniforme, pelo fato de sua variação se dar de acordo com os lugares onde é falada, 

pois jamais se comprovou o poder de a língua modificar-se da mesma forma em sua 

totalidade. Por ser um organismo vivo, sua imobilidade absoluta não existe, estando 

constantemente sujeita às leis das transformações, geradas por influências de todos os agentes 

que possam atingi-la.  

A língua portuguesa, instaurada em países colonizados pela potência lusitana, foi fruto 

de uma evolução notória, sendo modificada por influências exercidas por línguas existentes 

antes da chegada da frota colonizadora e por línguas ultramarinas. É de grande valia 

mencionar que a mudança da língua se dá também de forma endógena, pois fenômenos 

fonéticos transformam-se pelo simples fato de a língua ser usada (MATEUS, 2002, p. 7). 

Ademais, para atender às demandas sociais, culturais, políticas e econômicas de cada 

comunidade, neologismos são constantemente incorporados ao vocabulário local, 

independentemente das outras nações que compõem o complexo lusófono. Por essa razão, a 

língua portuguesa constrói a sua própria história nos espaços em que é utilizada, estando 

longe de poder ser tratada como um idioma uniforme. 

Do ponto de vista linguístico, a lusofonia é, portanto, “o espaço enunciativo da 

diversidade, das diferenças, das diferentes feições que o português foi assumindo nos 

diferentes países em que é falado” (FIORIN, 2006, p. 45). Para ela ser, de fato, um universo 
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“simbólico significativo para os seus habitantes, é preciso que todas as variantes lingüísticas 

sejam, respeitosamente, tratadas em pé de igualdade” (p. 46).  A existência do complexo 

lusófono apenas fará sentido se houver respeito aos valores, às especificidades culturais e às 

visões de mundo próprias de cada uma das comunidades lusófonas.  Embora sejam os 

portugueses os atuantes primeiros na ordem cronológica a usufruir a língua portuguesa, isso 

“não lhes dá nenhum privilégio de „senhor da língua‟, que é sempre senhora de quem a fala” 

(LOURENÇO, 2001, p. 165).  

Com efeito, perante a avidez de tratar as reflexões lusófonas como um ambiente onde 

prevaleça o sentimento de igualdade, a carga semântica que o vocábulo lusofonia sugere, 

podendo proporcionar a Portugal um estatuto de supremacia, deve ser descartada.   
 
Do ponto de vista etimológico, o substantivo abstrato lusofonia remete à 
“Lusitânia”, província romana pertencente à Hispânia, habitada pelos Lusitanos: a 
forma luso, do latim lusu, reenvia para lusitano, português, relativo a Portugal. Aí 
parece estar um aspecto da questão. De fato, para os povos que foram colonizados 
não pode ser simples dissociar o passado histórico colonial do sentido que ensinam 
os dicionários: o termo lusófono aplica-se aos indivíduos que têm em comum a 
Língua Portuguesa e que partilham elementos culturais e históricos (BRITO; 
BASTOS, 2006, p. 72). 

 

Embora a lusofonia seja o espaço onde se fala o português, a língua, “tesouro 

depositado pela prática da fala em todos os indivíduos pertencentes à mesma comunidade” 

(SAUSSURE, 1997, p. 21), não é apenas um mero instrumento de comunicação; ela possui, 

além de um papel simbólico, um papel político. Portanto, a lusofonia tem de ser analisada 

como realidade simbólica e política.  

De acordo com Brito e Bastos (2006, p. 73), a divulgação do ideário lusófono se faz, 

por vezes, muito mais pelos interesses políticos do que pelos interesses culturais e 

comunicativos. A criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)9 é um 

exemplo a ser mencionado. Em Lisboa, no dia 17 de julho de 1996, foi realizada a reunião, 

composta por Chefes de Estados e Governadores de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-

Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe, que propiciou o nascimento da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Seis anos mais tarde, em 20 de maio de 2002, 

Timor-Leste tornou-se, após sua independência, o oitavo país a integrá-la. A 

institucionalização da CPLP trouxe à tona um propósito comum:  
 
 

                                                           
9 O estatuto da CPLP encontra-se disponibilizado no sítio www.cplp.org. 
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Projetar e consolidar, no plano externo, os especiais laços de amizade entre os países 
de língua portuguesa, dando a essas nações maior capacidade para defender seus 
valores e interesses, calcados sobretudo na defesa da democracia, na promoção do 
desenvolvimento e na criação de um ambiente internacional mais equilibrado e 
pacífico (CPLP). 
 

 Essa comunidade assume-se como um projeto político cujo fundamento é a língua 

portuguesa, espelho de um vínculo histórico e patrimônio dos oitos países que a integram. A 

Organização, dotada de autonomia financeira, é guiada por alguns princípios, dentre os quais 

se encontram: a igualdade soberana dos Estados membros; a não ingerência nos assuntos 

internos de cada Estado; o respeito pela sua identidade nacional; a reciprocidade de 

tratamento; o primado da paz, da democracia, do estado de direito, dos direitos humanos e da 

justiça social; o respeito pela sua integridade territorial; a promoção do desenvolvimento e a 

promoção da cooperação mutuamente vantajosa. 

 Além desses princípios apontados, a CPLP pauta-se pelos seguintes objetivos gerais: 

união político-diplomática entre seus estados membros; cooperação em todos os domínios, 

inclusive os da educação, saúde, ciência e tecnologia, defesa, agricultura, administração 

pública, comunicações, justiça, segurança pública, cultura, desporto e comunicação social, e 

materialização de projetos de promoção e difusão da língua portuguesa. 

 Com o intento de atingir os objetivos descritos, ela promove a coordenação sistemática 

de atividades de instituições públicas e privadas empenhadas no desenvolvimento dos Estados 

membros. Para tal, são utilizados não apenas recursos concedidos pelos governos dos países 

pertencentes à Comunidade, mas também, de forma ascendente, por meios disponibilizados 

por parcerias de organismos internacionais, organizações não governamentais, empresas e 

entidades privadas interessados em apoiar o desenvolvimento social e econômico dos países 

de língua portuguesa. A CPLP, no que concerne às negociações políticas e econômicas 

internacionais, tem-se assumido como um instrumento responsável por fortalecer o potencial 

de negociação de cada país que a integra. 

  A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa evidencia não apenas uma relação de 

um passado histórico entrelaçado, mas também uma continuidade dessa relação, porém com 

um novo enfoque. De acordo com Cabecinhas (2006, p. 184), substitui-se a relação colonial 

por uma relação pós-colonial, firmada em princípios de cooperação e solidariedade, tendo 

como objetivo a difusão e enriquecimento da língua portuguesa, bem como o intercâmbio 

cultural entre esses países.   
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Assim sendo, diante de um universo político-cultural que parece separar usuários de 

um mesmo código linguístico espalhados pelo mundo, a divulgação da ideia de lusofonia vem 

à baila para valorizar a língua portuguesa.  

 As marcas linguísticas pertinentes a cada nação são fenômenos culturais responsáveis 

por afetar o modo de existência de uma cultura, revelando “facetas identitárias atinentes a 

supranacionalidade, a nacionalidade, a regionalidade e a localidade, constituindo elementos 

para o conceito de realidade social marcado pela unidade e pela diferença” (BASTOS; 

BRITO, 2006, p. 120).  

A cultura é compreendida como um conjunto de valores reconhecido pela sociedade e 

transmitido de geração em geração, “com raízes históricas a respeito do que é experienciado e 

representado como forma de conhecimento, intra, inter e extragrupos sociais” (SILVEIRA, 

2006, p. 119). Esses valores estabelecem-se como tradição e normas condutoras das atitudes 

dos indivíduos dessa sociedade, demonstradas por suas enunciações linguísticas. 

Falar uma língua, portanto, não diz respeito simplesmente ao fato de cidadãos se 

comunicarem e expressarem seus pensamentos: ao utilizarem a língua, os falantes exalam 

signos com significados e significantes anexados de valores e princípios de uma cultura 

nacional.   

 O social e o cultural integram-se para constituir uma identidade, definida por Erikson 

(1976, p. 17) como “um sentimento subjetivo de uma envigorante uniformidade e 

continuidade” (grifos do autor). Conforme elucidado por esse mesmo autor (1976, p. 40), a 

necessidade humana de uma identidade psicossocial é fruto da evolução “sociogenética”. A 

espécie humana, ao estabelecer-se em grupos tribais, objetivava reforçar a ilusão de 

supremacia de uma determinada tribo em relação a outra. Cada tribo criou uma mitologia, 

uma história, a fim de garantir “a lealdade a uma determinada ecologia e moralidade” sem se 

preocupar em conhecer a fundo as outras tribos; elas, as tribos tidas como rivais, 

transformaram-se na projeção de identidades denominadas negativas, “contraparte necessária, 

se bem que sumamente incômodas, das identidades positivas” (1976, p. 40). 

Para Erickson (1976, p. 40), a aceitação de uma autoridade é o que suscita a evolução 

sociogenética do homem, uma vez que “a formação de identidade é inseparável dessa 

evolução, visto que somente dentro de um grupo definido pode a autoridade verdadeiramente 

existir”. Bauman (2005, p. 28) aponta que a identidade nacional, moldada pelo Estado, tinha 

como propósito estabelecer a fronteira entre o “nós” e o “eles”; as supremas cortes aplicavam 

sentenças sem direito a apelação sobre as reivindicações de identidades litigantes.   
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Diante dessas considerações, uma nação não é apenas uma entidade política, mas algo 

que produz sentido, simbolizando um sistema de representações identitárias e culturais. As 

pessoas não são meros cidadãos legais que compõem uma nação: elas participam 

assiduamente da ideia dessa nação, “tal como representada em sua cultura nacional” (HALL, 

2005, p. 49).  

A noção de cultura nacional, por sua vez, não traduz uma uniformização e unificação 

geral de personalidades e características. Conforme relatado por Jodelet (1998, p. 55),  

 
Se, de um lado, a participação na vida social e na elaboração da estrutura simbólica 
da sociedade supõe, como diz Lévi-Strauss na sua introdução à obra de M. Mauss 
(1950, xx), um indivíduo que “consente em existir num mundo que somente pode 
ser definido pela relação entre o eu e o próximo”, esse próximo ainda permanece um 
semelhante no seio de uma mesma formação cultural. Por outro lado, se o 
reconhecimento de um “não-nós” é a condição necessária da posição do “nós” – e se 
uma “oposição estrutural” (Evans-Prichard, 1940) faz decorrer a inclusão num 
subgrupo da não-pertença nos grupos em oposição a este último –, esses processos 
se desenvolvem num espaço social e/ou cultural comum, que assegura a relativa 
similitude dos grupos e seus membros. 

   

Parafraseando Brito e Martins (2004, p. 72-74), a ideia de nação presume a 

convivência de diversificados grupos étnicos e a existência da estratificação social, gerando 

misturas de raças, de religiões, de línguas, de mitos, de costumes, de crenças, de tradições. A 

sociedade, portanto, constitui-se de grupos sociais vários que, por vezes, em decorrência de 

suas crenças e valores distintos, entram em conflito. No entanto, convém mencionar que, 

mediante as suas práticas discursivas públicas e experiências comuns, identificam-se por 

crenças e valores genéricos. 
 
A cognição social compreende as representações mentais-guias, vistas como formas 
de conhecimentos sociais que podem identificar, culturalmente, os nativos de uma 
nação, sendo formas históricas de avaliação que representam o mundo, com 
contemporaneidade no e pelo discurso (SILVEIRA, 2004, p. 144). 

 

Não importam as adversidades entre seus membros, “uma cultura nacional busca 

unificá-los numa identidade cultural, para representá-los todos como pertencentes à mesma e 

grande família nacional” (HALL, 2005, p. 59). Dessa forma, a identidade assenta-se em um 

pilar paradoxal. Afinal, tem-se a exclusão, referente à separação e à diferenciação de outras 

identidades, e a inclusão, concernente à reunião de determinados grupos e seus valores. As 

diferenças identitárias “não são suficientemente importantes para impedir a fidelidade a uma 

totalidade mais ampla que está pronta a abraçar e abrigar todas essas diferenças e todos os 

seus portadores” (BAUMAN, 2005, p. 83).     
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Entretanto, surge uma questão: como seria possível a união de países tão divergentes 

entre si, a fim de formarem uma comunidade em prol da difusão e do enriquecimento da 

língua portuguesa? Conforme elucida Hall (2005, p. 58), deve-se ter em mente três princípios 

responsáveis por constituir uma “comunidade imaginada”: “as memórias do passado; o desejo 

por viver em conjunto; a perpetuação da herança”. Esses princípios, ao serem aplicados aos 

conceitos já abordados acerca dos propósitos lusófonos, evidenciam que “as memórias do 

passado” aludem à relação histórica existente entre Portugal e suas ex-colônias; “o desejo por 

viver em conjunto” reproduz a intenção de promulgar a continuidade da relação entre esses 

países que têm a língua como identificador comum, e “a perpetuação da herança” propõe o 

fortalecimento da língua portuguesa.  

Para a construção de uma possível identidade lusófona é crucial a existência de um 

respeito mútuo concernente às distintas cosmovisões vivenciadas por cada realidade lusófona 

adornada de mitos, ritos e valores. No entanto, para respeitar, é vital conhecer cada país 

lusófono. 

Em meio a um processo de globalização vigente na vida moderna, abre-se um portal 

que permite a incorporação e o compartilhamento de outras culturas. Atualmente, por 

exemplo, a compreensão tempo-espaço, com o advento da internet, assume outra proporção: o 

mundo tornou-se menor e as distâncias, mais curtas.  

Ao serem desfeitas as fronteiras, integrantes do complexo lusófono podem servir-se 

uns dos outros graças a essa comum língua portuguesa, realizando intercâmbios de saberes 

político-econômicos e de literaturas. A globalização, portanto, gera nações híbridas 

culturalmente. Dessa forma, o espaço da lusofonia alimenta-se do multiculturalismo, 

aproximando nações dotadas de características identitárias variadas, com o intento de 

preservar todas as diversidades e elementos que desnudam características próprias de cada 

país onde o português é falado. Recorrendo às palavras de Lourenço (2001, p. 111),  
 

o imaginário lusófono tornou-se, definitivamente, o da pluralidade e da diferença e é 
através dessa evidência que nos cabe, ou nos cumpre, descobrir a comunidade e a 
confraternidade inerentes a um espaço cultural fragmentado, cuja unidade utópica, 
no sentido partilhado em comum, só pode existir pelo conhecimento cada vez mais 
sério e profundo, assumido como tal, dessa pluralidade e dessa diferença. Se 
queremos dar algum sentido à galáxia lusófona, temos de vivê-la, na medida do 
possível, como inextricavelmente portuguesa, brasileira, angolana, moçambicana, 
cabo-verdiana ou são-tomense.  

 

As considerações anteriores procuraram ser um contributo para iluminar o conceito de 

lusofonia. A seguir serão destacadas as principais diferenças norteadoras do português 
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europeu e do português brasileiro, responsáveis por dar um colorido especial a essa comum e, 

ao mesmo tempo, diversificada língua, partilhada por portugueses e brasileiros, capaz de 

construir e de deixar reconhecer os luso-falantes como integrantes de uma realidade 

identitária ímpar.   

 

 

2.1 BRASIL E PORTUGAL: UMA LÍNGUA COMUM, DUAS REALIDADES 

DISTINTAS 

 

 

A língua portuguesa, fruto do latim vulgar falado no noroeste da Península Ibérica, 

estruturou-se por meio da influência dos primitivos habitantes da região. Essa influência, por 

exemplo, motivou a supressão do -l- e do -n- latinos entre vogais, gerando uma das grandes 

diferenças entre o português e o espanhol, que manteve essas consoantes; assim, enquanto os 

portugueses falam só, mau, cor, mão, os espanhóis dizem solo, malo, color, mano. Outra 

diferenciação pode ser comprovada pela manutenção das vogais breves como abertas, por 

parte do português, sem a ditongação sofrida no espanhol: escuta-se em português sete, medo, 

porta, sorte; já em espanhol, siete, miedo, puerta, suerte. Posteriormente, foram os árabes que 

deram à língua portuguesa suas contribuições, em especial no campo lexical, e a algumas 

pronúncias particulares. São arabismos palavras como algodão, faquir, harém e a pronúncia 

da consoante inicial de palavras como xarope, xadrez (MATEUS, 2005, p. 2). 

Como enfatiza Mateus (2005, p. 1), “a língua, como todos nós, quer palpitar, crescer, 

tornar-se flexível e colorida, expandir-se, enfim, viver”. Por ser um organismo vivo, a língua 

portuguesa enriqueceu-se e transformou-se ao longo de sua história pelo contato com outras 

línguas próximas e distantes. 

Entre os séculos VI e VIII, o português, como apontam nomes de pessoas, nomes de 

lugares e alguns aspectos lexicais de documentos da época, adquiriu características singulares, 

responsáveis por identificar esse período como “o início da instauração do léxico comum 

galaico-português” (MATEUS, 2005, p. 2). Entretanto, apenas nos séculos XII e XIII é que 

foram encontrados documentos comprobatórios da utilização de uma nova língua com 

autonomia em relação à latina. Nesse período a situação linguística na região correspondente 

a Portugal estruturava-se da seguinte forma:  
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Os documentos oficiais continuavam sendo escritos num latim que tinha por modelo 
o latim literário, mas revelava interferências cada vez maiores dos falares 
vernáculos; ao mesmo tempo, os documentos de caráter prático, destinados a uma 
parte da sociedade que já não conhecia o latim, iam adotando a fala corrente. É o 
caso, por exemplo, das escrituras de cartório que tratam de demandas, heranças e 
doações (ILARI; BASSO, 2006, p.22). 

 

A primeira manifestação da escrita em língua portuguesa é datada de 1175. Trata-se de 

um documento de dívidas, intitulado Notícia de fiadores, redigido por Paio Soares Romeu. 

Outros documentos referenciados como os mais antigos textos escritos em português são a 

Notícia do Torto, relato de uma desavença entre as famílias de Gonçalo Ramires e de 

Lourenço Fernandes, escrita possivelmente entre 1210 e 1216, e o Testamento de Afonso II, 

datado de 1214 (ILARI; BASSO, 2006, p. 22). Convém mencionar que, quando a língua 

começa a ser documentada graficamente, é sinal de que ela já percorria os falares dos 

representantes da região há muito tempo. 

Entre os séculos XIV e XV, o português começou, efetivamente, a distanciar-se do 

galego. Ocorreram modificações no léxico e na sintaxe e desapareceram, mais 

especificamente no século XV, construções características do período arcaico. Ilari e Basso 

(2006, p. 29) mencionam alguns exemplos dessas transformações: 
 
Desaparecem os advérbios de lugar ende e en (“daí) e hi (aí); a conjunção porém 
deixa de ser usada com o sentido explicativo de “por isso” e fixa-se definitivamente 
como adversativa [...]. Na morfologia, desaparecem os particípios em –udo, como 
temudo, cresçudo, que hoje sobrevivem apenas no substantivo conteúdo e [...] na 
expressão teúda e manteúda; nos demonstrativos, desaparecem as formas reforçadas 
(aqueste etc.) e cria-se um sistema ternário (este : esse : aquele) que é logo estendido 
aos dêiticos locativos (aqui : aí : acolá :  lá). Entre os séculos XIV e XV, o verbo ser 
é substituído por haver na formação dos tempos compostos (o rei era chegado > o 
rei havia chegado).    

 

A segunda metade do século XV e as primeiras décadas do século XVI reservaram a 

Portugal um marco histórico de notável relevância, em virtude dos descobrimentos marítimos 

e das conquistas territoriais. A nação portuguesa, com sua audácia, atravessou os mais 

distantes mares. As naus lusitanas percorreram os oceanos em todos os sentidos e a bandeira 

desse povo foi fincada no continente americano, no africano e no asiático.  

Além da riqueza material adquirida, esse foi um período de forte efervescência 

artístico-cultural, e o século XVI passou a ser considerado o século de ouro da literatura 

portuguesa. Dentre os poetas, historiadores e dramaturgos de prestígio, destacam-se: Sá de 

Miranda, Camões, Antonio Ferreira e João de Barros (ILARI; BASSO, 2006, p. 28). 

Transportada por terras distantes, refletoras de climas, topografias, costumes, crenças, 
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instituições sociais e hábitos linguísticos adversos aos de Portugal, a língua desse país não 

poderia se manter de maneira uniforme nesses continentes.   

“Entre os séculos XII e XXI, o português viveu novecentos anos de alteração e 

expansão. [...] Nesta caminhada de séculos a língua portuguesa, em contacto com outras 

línguas, foi enriquecendo e mudando no léxico, na pronúncia, na morfologia e na sintaxe” 

(MATEUS, 2005, p. 3). 

A fim de ilustrar parte da sua evolução, a seguir será retratada a trajetória da língua 

portuguesa, aportada no Brasil oficialmente em 22 de abril de 1500. 

 

   

2.1.1 A chegada da Língua Portuguesa ao Brasil  

 

 
  MAR PORTUGUÊS 

 
 

Ó mar salgado, quanto do teu sal 
São lágrimas de Portugal! 

Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 
Quantos filhos em vão rezaram! 

Quantas noivas ficaram por casar 
Para que fosses nosso, ó mar! 

 
Valeu a pena? Tudo vale a pena 

Se a alma não é pequena. 
Quem quere passar além do Bojador 

Tem que passar além da dor. 
Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 

Mas nele é que espelhou o céu. 

Fernando Pessoa 
 

 

Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chegou à costa do Brasil e tomou posse 

desse território em nome do rei de Portugal, D. Manuel. Entretanto, apenas em meados do 

século XVI é que, de fato, se deu o início do movimento de ocupação e colonização do litoral, 

sendo, mais tarde, intensificado devido ao declínio do Império Português.  

O Brasil passou a ser visto como a grande colônia ultramarina portuguesa. 

Diferentemente do que fez na Ásia e na África, Portugal estabeleceu nas terras brasileiras uma 

colonização metódica e firme, instituindo na América do Sul um verdadeiro prolongamento 

da nação lusitana (CAMARA JR., 1985, p. 26). 
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Ao aportarem no Brasil, os descobridores depararam-se com tribos indígenas tupis 

ocupantes do litoral. Os índios do litoral compunham, da Bahia ao Rio de Janeiro, tribos com 

características culturais e linguísticas homogêneas.  

Como uma forma de efetivar a conquista desse território, a Corte portuguesa, em 1542, 

decidiu investir no grupo de religiosos pertencentes à Companhia de Jesus. Os sacerdotes, 

membros do aparelho ideológico de Estado, foram enviados ao território brasileiro com 

propósitos de catequese, transmitindo aos índios a língua e a ideologia do dominante 

(CASAGRANDE; BASTOS, 2002, p. 54).       

Uma das políticas de dominação dos colonizadores é impor aos colonizados a sua 

língua. No entanto, embora a língua portuguesa representasse uma nação notável e os 

portugueses tivessem o poder das armas, nesse momento histórico não conseguiu pronta 

vantagem em relação à língua indígena (COUTINHO, 1976, p. 322). Os missionários 

aprenderam as línguas utilizadas pelos gentios, estudaram-nas, descreveram-nas 

normativamente e ensinaram-nas em tratados gramaticais com mira na catequização dos 

índios, estabelecendo a criação de uma língua de intercurso, denominada língua geral, que era 

fundamentada pelo tupinambá. A língua geral constituiu-se também como língua escrita e 

literária, uma vez que os missionários jesuítas, dentre eles Padre José de Anchieta, traduziam 

para ela as orações cristãs e compunham hinos religiosos e peças teatrais no estilo dos velhos 

autos da literatura hispânica (CAMARA JR., 1985, p. 26).   

A língua portuguesa, devido ao número escasso de colonos, recuou diante da extensão 

dominada pelo idioma nativo, tornando-se este a língua da colônia. Nas expedições feitas 

pelos bandeirantes, quer em busca de ouro, quer na captura de índios, usava-se a língua geral, 

pois havia sempre condutores índios para indicar as rotas a serem seguidas de forma exata 

(BUENO, 1946, p. 71). “O português adquiriu um caráter oficial, sendo aprendido apenas por 

aqueles que freqüentavam os colégios jesuítas, empregado nas cerimônias oficiais e nos 

documentos escritos” (CASAGRANDE; BASTOS, 2002, p. 56). 

De acordo com Coutinho (1976, p. 322), nos colégios, o idioma tupi chegou a ser 

ensinado aos filhos de colonos juntamente com o português. Dessa forma, fixava-se a língua 

tupi ao lado da língua portuguesa na vida cotidiana brasileira.  

No início do século XVII surge um novo panorama linguístico na colônia, devido ao 

tráfico negreiro. De forma ascendente, os negros eram trazidos para o Brasil, sendo 

escravizados e distribuídos pelos latifúndios e centros urbanos. Os escravos pertenciam às 

mais variadas etnias, em especial ao grupo Bântu e Guineano-Sudanês. Reunidos à força em 

um novo habitat, era vital a criação de uma língua de intercurso. A integração forçosa dos 
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negros na sociedade branca deu início ao surgimento de um português crioulo. Conforme 

Teyssier (2004, p. 110), duas línguas africanas tiveram um papel de grande importância no 

Brasil: o iorubá (falado atualmente na Nigéria) e o quimbundo (falado em Angola). No 

entanto, vale ressaltar que, por muito tempo, os portugueses evitaram a concentração de 

escravos pertencentes à mesma etnia, usuários de um falar comum, nas mesmas regiões da 

colônia, como uma forma de descaracterizá-los culturalmente e deixá-los enfraquecidos 

perante os traficantes e seus “senhores”, evitando, assim, futuras revoltas. Essa prática, 

segundo Ilari e Basso (2006, p. 71), “dificultou o aparecimento no Brasil de comunidades  

negras com uma base étnica e lingüística comum, e fez com que a preservação das raízes só 

fosse efetivada em regiões de grande concentração de afro-descendentes (como foi o caso da 

Bahia e, mais geralmente, do Nordeste)”. Com efeito, a sociedade negra adaptou-se com 

facilidade ao uso da língua geral, dando-lhe ainda mais estímulo e expansão (CAMARA JR., 

1985, p. 28). 

 Assim sendo, durante muito tempo a língua portuguesa e a indígena foram instituídas 

concomitantemente como línguas de comunicação. Contudo, na segunda metade do século 

XVIII, a língua geral entrou em decadência, tendo contribuído de forma significativa para 

esse declínio: a dizimação dos índios por meio de guerras e escravidão; a chegada numerosa 

de imigrantes portugueses, seduzidos pelas minas de ouro e diamante; o diretório criado em 

1757 por Marquês de Pombal, que proibia o uso da língua geral e obrigava oficialmente o uso 

da língua portuguesa; a expulsão dos jesuítas em 1759, principais protetores da língua geral 

(TEYSSIER, 2004, p. 95). 

“O esforço lusitanizante da política pombalina foi, de certa forma, coroado de êxito. 

As diferentes línguas faladas no Brasil foram silenciadas e o português tornou-se a língua 

mais falada e a única a ter o estatuto de língua oficial do país” (FIORIN, 2006, p. 27). Os 

remanescentes indígenas e a população negra perderam parte de seus referenciais culturais e 

identitários, agregando aos seus costumes os valores impostos pelo colonizador para se 

enquadrarem ao Brasil que se moldava. 

Embora o Brasil tenha se tornado independente de Portugal politicamente em 1822, 

não se separou dele em termos literários. A cultura nacional era servida de fonte portuguesa, a 

população apreciava os poetas e prosadores lusos. Durante séculos, a sociedade brasileira 

careceu de um suporte gráfico revelador de sua cultura, ocorrendo perdas significativas ao 

patrimônio lexical da variante brasileira.   

 Na fase romântica, duas facções foram criadas para discutir o nome e a identidade da 

língua falada no Brasil: a dos separatistas, que se preocupava em pontuar as distinções entre a 
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língua falada por brasileiros e por portugueses, e a dos legitimistas, que pregava o cultivo da 

vernaculidade (FIORIN, 2006, p. 27). Nesse período, os legitimistas – portugueses e 

brasileiros lusitanizantes – exerceram forte pressão, valendo-se de duras críticas às obras 

literárias brasileiras.  

O romancista José de Alencar, ao publicar Iracema em 1865, foi duramente criticado e 

acusado de escrever numa língua incorreta pelo escritor português Pinheiro Chagas e por 

defensores do purismo lusitano. Alencar, no entanto, intencionava demonstrar a identidade da 

língua falada no Brasil, refletora, na sintaxe e no léxico, das suavidades e asperezas da 

natureza sul-americana. Ao compor O Guarani, o escritor, por meio das personagens Peri e 

Ceci, procurou ressaltar a fusão da natureza e da cultura, do velho e do novo mundo. Como 

artifício para compor suas obras, Alencar apresentou um português modificado pela natureza 

local, novo e vivo, incorporando as variantes linguísticas faladas no Brasil independente. A 

independência linguística dos padrões lusos era tão crucial quanto as discussões sobre o 

estatuto de língua nacional que percorreram todo o século XIX até chegar à fase Modernista 

(FIORIN, 2006, p. 29).       

O final do século XIX e o início do século XX, por sua vez, foram de grande 

relevância para a língua portuguesa. A literatura brasileira conquistava sua notoriedade, tendo 

como um de seus representantes Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira de 

Letras (1897), e as primeiras editoras brasileiras consolidavam-se no país. (ILARI; BASSO, 

2006, p. 84).       

O Modernismo representou uma transformação cultural e artística no cenário 

brasileiro. Originado na Semana de Arte Moderna de São Paulo, em fevereiro de 1922, esse 

movimento aliou a recusa à tradição a um esforço constante para definir e traduzir, por meio 

de obras de arte, literárias e musicais, uma originalidade típica do Brasil. (TEYSSIER, 2004, 

p. 112). 

Desde a Semana de Arte Moderna, 
 
(ainda tão “européia” no seu canibalismo vanguardista), [...] a cultura brasileira do 
século XX [...] nunca mais deixou de voluntariamente se distanciar não apenas da 
cultura matriz, objeto de ocultação e denegação inconsciente, mas da cultura 
arquetípica ocidental (LOURENÇO, 2001, p. 140).  
 

  

Após a abolição da escravatura, em 1888, o Brasil passou a abrigar em suas terras um 

número significativo de imigrantes europeus e asiáticos, em virtude da necessidade de suprir o 

trabalho escravo. Essa corrente migratória teve seu auge de 1890 a 1930. No início eram os 
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próprios pais os responsáveis pela alfabetização de seus filhos brasileiros, que acabavam 

aprendendo não o português, mas a língua falada por seus ascendentes. Em 1939, o então 

presidente Getulio Vargas, tendo em vista a forte participação dos imigrantes em agitações 

sociais e em movimentos anarquistas e socialistas, estipulou, às vésperas da Segunda Guerra 

Mundial, a proibição da alfabetização em outra língua que não fosse o português (ILARI; 

BASSO, 2006, p. 80-81).       

A interação entre brasileiros e imigrantes, sobretudo italianos, portugueses, espanhóis, 

alemães, árabes, turcos e japoneses, resultou em um entrelaçamento linguístico-cultural que 

deixou vestígios na língua portuguesa. Segundo Ilari e Basso (2006, p. 82), a influência dos 

imigrantes no português do Brasil é evidenciada, mais efetivamente, no vocabulário, uma vez 

que, na morfologia e na sintaxe, ela é quase nula, pois a língua aqui falada já estava 

assumindo uma mesma forma para a maioria de seus usuários e passava a obedecer as 

estruturas gramaticais estabelecidas.  

Dentre os autores de gramáticas produzidas no Brasil, alguns nomes merecem ser 

citados em decorrência da relevância de suas obras, elaboradas anteriormente à instituição da 

Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB), estabelecida pelo MEC em 1959: Filippe Benicio 

de Oliveira Condurú, com a Gramática Elementar da Língua Portuguesa, de 1850; João 

Ribeiro, com a Gramática Portuguesa, de 1887; Maximino Maciel, com a Gramática 

Analítica, em 1887; Eduardo Carlos Pereira, com a Gramática Expositiva da Língua 

Portuguesa, de 1907; Mario Pereira de Sousa Lima, com a Gramática Expositiva da Língua 

Portuguesa para uso das Escolas Secundárias, de 1937, e a Gramática Portuguesa – Curso 

Secundário (Ciclo Ginasial), de 1945; Napoleão Mendes de Almeida, com a Gramática 

Metódica da Língua Portuguesa, de 1943, e Rocha Lima, com a Gramática Normativa da 

Língua Portuguesa, de 1957 (BASTOS; PALMA, 2006). 

Em 1938 é lançado o primeiro dicionário brasileiro, o Pequeno dicionário brasileiro 

da língua portuguesa. Conforme Neves (s/d, p. 8), esse dicionário serviu como um contributo 

indispensável para retratar o léxico e, consequentemente, a identidade linguística brasileira. 

Em 1972, após a 11ª edição, o Pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa passou a 

ser supervisionado por Aurélio Buarque de Holanda (ILARI; BASSO, 2006, p. 204). 

É também na década de 30 que, com a criação das primeiras faculdades de filosofia 

em São Paulo e no Rio de Janeiro, inicia-se o processo de cientifização dos estudos 

linguísticos no Brasil. O surgimento dessas faculdades marcou o início da carreira do 

profissional de Letras. É válido mencionar que os estudiosos de Letras, antes da efetivação do 

curso, possuíam outras formações acadêmicas. Alguns exemplos referenciados por Altman 
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(1998, p. 68) são Sousa da Silveira, formado em Engenharia; Antenor Nascentes, formado em 

Direito; Mattoso Câmara, formado em Direito e Arquitetura. Para ministrar as aulas do curso 

de Letras da recém-criada Faculdade de Filosofia eram contratados, em sua grande maioria, 

professores oriundos da França e de Portugal. 

No ano de 1953, o filólogo Serafim da Silva Neto fundou o Centro de Estudos de 

Dialetologia Brasileira, no Museu Nacional do Rio de Janeiro, com a finalidade de evidenciar 

os diferentes falares brasileiros. Ademais, em 1955, ele foi o organizador da Revista 

Brasileira de Filologia, cujo enfoque era o português do Brasil, e publicou o Guia para 

estudos dialetológicos (ALTMAN, 1998, p. 75). 

  Em 1969, pesquisadores de várias universidades brasileiras começaram a integrar o 

Projeto NURC (Norma Urbana Culta), que “passou a simbolizar o segundo e mais importante 

shifting teórico-metodológico”, pelo fato de ter havido a transição da dialetologia voltada 

“para o registro de variantes regionais ameaçadas de extinção à dialetologia vertical, urbana, 

voltada para o registro de variantes sociais” (ALTMAN, 1988, p. 79). 

O Projeto de Estudo da Norma Linguística Urbana Culta, ainda em vigência, tem 

como objetivo documentar e descrever o uso urbano do português falado no Brasil, em seus 

aspectos fonético-fonológicos, morfológicos, sintáticos e vocabulares. O Projeto se 

desenvolveu em cinco capitais brasileiras (Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto 

Alegre) e visou o estudo da fala culta, média, habitual, com intuito de trazer à tona a realidade 

linguística dessa comunidade brasileira (FIORIN, 2008, p. 541).   

No cenário acadêmico atual, universidades brasileiras, com o investimento da CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), fomentam diversos grupos 

de pesquisa envolvendo pesquisadores voltados ao estudo dessa língua falada por mais de 200 

milhões de pessoas.  

Um significativo marco recente para a história da Língua Portuguesa foi a inauguração 

do Museu da Língua Portuguesa, em 2006, na cidade de São Paulo, dedicado à valorização e 

à difusão do português. Dentre os principais objetivos do Museu, destacam-se o interesse em 

mostrar a língua como elemento fundamental e fundador da cultura brasileira; a valorização 

da Língua Portuguesa, evidenciando a sua origem, a sua história e as suas influências; a 

aproximação do usuário com o seu idioma, a fim de mostrar-lhe que ele é o verdadeiro 

“proprietário” e agente modificador de sua língua materna; a valorização das diversidades 
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culturais brasileiras e a promoção do intercâmbio cultural e linguístico entre os diversos 

países de língua portuguesa10.  

 

Conhecer uma língua não condiz simplesmente com o fato de dominar as suas leis 

normativas. Conhecer uma língua é mergulhar em sua literatura, em sua arte, em sua história, 

é apreciar seus falantes, é saber sobre sua evolução, enfim, é desvendar a sua identidade. 

 

 

2.1.2 A pertença identitária brasileira 

 

 

Os portugueses, quando aqui aportaram, segundo a tese defendida por Silveira Bueno 

(1946, p. 293), falavam uma língua vulgar portuguesa, arcaica, que acabou se estabelecendo e 

se fixando no território brasileiro, enquanto a língua de Portugal se transformava. Portanto, 

mesmo o Brasil sendo “muito mais novo que o velho Reino, possui, ainda hoje, um tipo de 

língua mais velho e antigo” (BUENO, 1946, p. 293). A língua que os portugueses difundiram 

com a colonização possuía um sistema de vogais átonas claramente menos reduzidas do que o 

sistema atual do português de Portugal, estando mais próximo dos sistemas de vogais átonas 

brasileiro e africano (MATEUS, 2005, p. 13). 

Além disso, o contato íntimo da língua portuguesa com as línguas indígenas e 

africanas resultou em influências que deram um tom especial à língua trazida pelos 

colonizadores. Após a Independência, houve um maior distanciamento entre Brasil e Portugal 

e a aparição de uma corrente migratória europeia e asiática, acentuando um falar típico 

brasileiro.  

Os fenômenos linguísticos responsáveis por caracterizar a diferença de falares 

ocorrem, sobretudo, devido à divisão de grupos sociais que adquirem hábitos linguísticos 

pertinentes ao ambiente em que estão inseridos. O grupo social brasileiro e o português estão 

separados por uma barreira oceânica, permitindo a incorporação de elementos linguísticos 

próprios e necessários a cada país.  

A todo momento pessoas são expostas a uma quantidade significativa de sons, 

imagens e gestos capazes de formar mensagens. A língua, por sua vez, desempenha um papel 

importante, pois funciona como um elemento de interação entre o indivíduo e a sociedade em 
                                                           
10 Informações extraídas do sítio do Museu da Língua Portuguesa (http://www.poiesis.org.br/mlp/). 
 



48 
 
 

que ele atua. Os membros dessa sociedade articulam linguisticamente sua realidade em 

consonância com sua cultura e suas experiências de vida. Para tanto, usam a língua e a 

adaptam às suas necessidades de comunicação.  

O processo da variação linguística dá-se naturalmente em todos os níveis de 

funcionamento da linguagem (fonético, morfológico, sintático, lexical) e está condicionado a 

fatores extralinguísticos, dentre eles a variação geográfica, também denominada variação 

diatópica. Essa variação ocorre de forma sincrônica, isto é, no interior da língua em um 

mesmo plano temporal, sendo atinente aos elementos responsáveis por variar o sistema 

linguístico em um grau qualquer (LOPES, 2005, p. 74). Ela engloba os chamados 

regionalismos, provenientes dos falares locais (PRETI, 1997, p. 24). 

No português brasileiro (PB) e no português europeu (PE), as manifestações exalantes 

de diferenciação linguística são mantidas por meio de uma hipotética linguagem comum 

aceita e compreendida por seus integrantes. Para retratar as imparidades de falares, o estudo 

das variações diatópicas vem à tona para registrar as pronúncias diversificadas, as diferentes 

palavras para designar mesmas realidades ou conceitos e as expressões ou construções frasais 

próprias de uma região. 

O ponto mais vivaz de diversificação entre o PB e o PE é a pronúncia. Conforme 

Coutinho (1976, p. 330), a pronúncia brasileira, de maneira geral, é lenta, frouxa e arrastada. 

As sílabas são reproduzidas mais distintamente, sendo possível a decodificação de todos os 

elementos que compõem a palavra. A sílaba tônica se distingue das outras por uma inflexão 

mais demorada. Por essa razão, o português do Brasil é chamado de “o português com 

açúcar”, sendo mais fácil de ser compreendido, em nível oral, por falantes de outras línguas. 

Na prosódia portuguesa, as sílabas tônicas absorvem quase inteiramente as átonas, resultando 

essa omissão de sons em um falar mais rápido. Causam estranheza aos ouvidos dos brasileiros 

pronúncias como: m‟nino, esp‟rança, p‟daço, c‟roa, c‟ruja.  

Maria Helena Mira Mateus (2006) fez um acurado estudo acerca da variação existente 

no PB e no PE. Seguem algumas de suas observações em torno do campo fonético (p. 13-15):   

 
 As vogais átonas são muito menos reduzidas no PB que no PE: 

PB      PE 

levar   1[e]var       1[і]var, 

morar   m[o]rar       m[u]rar 
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 No final da sílaba e da palavra, o /1/ pronuncia-se como a semivogal [w] no PB, 

e velariza-se no PE (representado por [ ł ]):  

 

PB      PE 

animal   anima[w]     anima[ ł ] 

Brasil  Brasi[w]     Brasi[ ł ] 

 

 O /r/ final da palavra admite variação de pronúncia no PB, podendo ser vibrante 

simples [r], fricativa [x], aspirada [h], ou ainda suprimida, enquanto no PE 

ocorre sempre como vibrante simples: 

amar   PB ama[r] / ama[x] / ama[h] / am[á] 

PE ama[r] 

 

 As sibilantes, ao final da sílaba e da palavra, mantêm-se, preferencialmente, 

como [s] e [z] no PB e pronunciam-se como palatais, [S] e [Z], no PE (e em 

alguns falares brasileiros): 

PB      PE 

mesmo   me[z]mo     me[Z]mo 

meninos  menino[s]     menino[S] 

 

 Ocorre, por vezes, no PB a introdução de um [i] epentético entre duas 

consoantes, enquanto no PE as duas consoantes são sempre pronunciadas em 

seqüência: 

PB     PE 

captura   cap[i]tura     ca[pt]ura 

absurdo   ab[i]surdo    a[bs]urdo 

 

No que diz respeito às diversidades referentes aos níveis morfológico e sintático do 

PB e do PE, Mateus (2006, p. 15-17) faz os seguintes apontamentos:  
 

 As construções com gerúndio podem ter funções sintáticas de dois tipos: 

progressivo e de predicados secundários. Em ambos os casos, verifica-se que o 

PB apresenta construções com gerúndio ao passo que o PE apresenta quase 

sempre construções com infinitivo:  

Progressivo: 
PB     PE 
estava brincando         estava a brincar 

Predicado secundário: 
PB     PE 
Ela vê as crianças brincando   Ela vê as crianças a brincar 
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 No PB comumente ouve-se a utilização do pronome reto ele, ela, eles, elas 

como objeto direto, diferentemente do que ocorre no PE: 

PB     PE 
eu vi ele na rua    eu vi-o na rua 

 
 
 Os pronomes clíticos são habitualmente colocados em posição proclítica no PB 

oral, já no PE são colocados em posição enclítica. 

 

PB     PE 
me diga uma coisa   diga-me uma coisa 

 

 Com relação às construções que exprimem distância temporal, o PB utiliza os 

verbos fazer, ter e haver e o PE, apenas o verbo haver:  

PB    PE 
Ele está em Paris faz três anos  Ele está em Paris há três anos 
Ele se casou tem dois meses  Ele casou-se há dois meses 

 

Além disso, a utilização do verbo ter com o sentido de existir só é possível no 

PB, uma vez que no PE apenas o verbo haver é usado como substituto do 

verbo existir. 

PB     PE 
tem fogo naquela casa   há fogo naquela casa 

 

 No PB é habitual, antes do possessivo que precede o nome, a ausência de artigo, 

enquanto no PE está sempre presente. 

PB     PE 
Vou comprar meu vestido   Vou comprar o meu vestido 

 
 

Com relação às diversidades existentes nas formas de tratamento, Mateus (2006, p. 

17) observa que:   
 No português brasileiro, a utilização de você substitui, na maioria dos falares 

brasileiros, o tu familiar do PE:  

PB      PE 

Já te disse que você não vai     Já te disse que tu não vais / Já lhe 

disse que você não vai 

 

 Os falantes do português de Portugal usam o nome próprio, o cargo, o grau de 

parentesco como tratamento deferente, já os brasileiros, comumente, valem-se 

apenas das formas senhor e senhora: 

PB  O senhor / a senhora quer jantar?  

PE  A Antónia / o Sr. Dr. / o Sr. Director / o tio / o meu amigo quer 

jantar? 
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No que concerne ao nível lexical, encontra-se no PB um apreciável acervo de termos 

tupis, provenientes da era bilíngue, e africanos, fruto da convivência entre colonos e escravos.  

 
 Influência tupi: capim (PE: erva); pipoca (PE: grão de milho rebentado ao 

fogo); mingau (PE: papa);   

 Influência africana: caçula (PE: filho mais novo); moleque (PE: miúdo); 

senzala (PE: habitação de escravos) (MATEUS, 2006, p. 17-18). 

 

Ademais, nem sempre os brasileiros empregam as mesmas palavras que os 

portugueses para designar as mesmas coisas. Seguem alguns exemplos citados por Coutinho 

(1976, p. 330):  

 
PB     PE 

Calha      Caleira 

Trem      Combóio 

Necrotério    Morgue 

Delegacia     Esquadra 

Vitrine     Montra 

Meia de homem    Peúga 

Açougue     Talho 

Bala      Rebuçado 

Bonde     Eléctrico 

Tabacaria     Estanco 

Tigela      Malga 

Tamancos     Socos 

   

As variedades da língua portuguesa falada em Portugal e no Brasil envolvem, 

implicitamente, a diversidade cultural instaurada nesses dois países. No Brasil, não foi apenas 

a língua que se deixou levar pelas influências indígenas e africanas: essa convivência entre 

brancos, índios e negros foi de vital importância para a construção das referências culturais e 

identitárias do povo dessa nação. O samba, por exemplo, ritmo introduzido pelos escravos, é 

uma das marcas culturais internacionalmente reconhecidas como brasileira. 

Ao utilizarem a língua, os falantes determinam, por meio de seus discursos, a sua 

maneira de conceber a realidade. No universo discursivo lusófono são descortinados 

comportamentos de brasileiros e portugueses que, dentro do espaço em que estão inseridos, 

revelam suas cosmovisões, envoltas pelas identidades culturais e representações sociais. 
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A representação social é conceituada por Jodelet (2001, p. 22) como “uma forma de 

conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui 

para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”. Ela remete ao saber de 

senso comum, ao “saber ingênuo, natural”, adquirido durante a vida em sociedade, sendo, por 

sua vez, uma forma de conhecimento diferenciada do conhecimento científico.     

Compreendidas como “sistemas de interpretação que regem nossas relações com o 

mundo e com os outros” (JODELET, 2001, p. 22), as representações sociais apontam as 

identidades, bem como as transformações pessoais e sociais. Elas, portanto, circundam a 

pertença social dos indivíduos e impregnam-se nas formas afetivas e normativas de conduta e 

de pensamento. “As representações sociais são abordadas concomitantemente como produto e 

processo de uma atividade de apropriação da realidade exterior ao pensamento e da 

elaboração psicológica e social dessa realidade” (p. 22).  

As representações sociais apresentam uma estreita relação com a memória coletiva, 

memória essa construída em sociedade e compreendida como um conjunto de representações 

do passado conservadas e transmitidas por um grupo social em decorrência da interação entre 

seus membros. O interesse da memória coletiva sobre os acontecimentos do passado “reside 

exatamente na percepção de que esses acontecimentos continuam a existir no presente, ou 

seja, pertencem a um continuum, alterado pelos esquecimentos ocorridos no percurso e 

acrescido de outras lembranças” (DODEBEI, 2000, p. 64).   

A memória coletiva, caracterizada por Maingueneau (2008, p. 92) “como um 

estereótipo automatizado, descontextualizado, disponível para reinvestimentos em outros 

contextos”, está presente no discurso de uma sociedade e emerge por meio de palavras, 

mensagens e imagens midiáticas.  

Revestido pela cultura, o discurso publicitário traz à tona imagens e temas condizentes 

com uma identidade local a fim de atingir um público-alvo determinado. Para tanto, os 

publicitários valem-se, muitas vezes, do discurso histórico e da memória coletiva com o 

intento de chamar a atenção de seus coenunciadores, que se reconhecem no que é exposto. 

Partindo desse prisma, o próximo capítulo, alicerçado pelos estudos de Maingueneau em 

torno da Análise do Discurso, procurará evidenciar e ilustrar, por meio da análise do anúncio 

publicitário da prova Rali Dakar 2008, como o discurso publicitário dialoga com o discurso 

histórico e ativa a memória coletiva de um determinado público (leitores da revista Men’s 

Health) a fim de vender uma ideia.     
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3 ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS: REFLEXOS IDENTITÁRIOS 

 

 

3.1 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E ANÚNCIO 

 

 

 A palavra propaganda é proveniente do verbo latino propagare (propagar), 

relacionado à multiplicação, à difusão, ao engrandecimento. O termo passou a ser difundido 

pela Congregatio de Propaganda Fide (Congregação para a Propagação da Fé), instituída 

pelo Papa Gregório XV no ano de 1622, em Roma. Essa Congregação era composta por 

cardeais encarregados de delimitar as normas de como deveria ser realizada a disseminação da 

fé (HOUAISS, 2001). Partindo desse prisma inicial, a propaganda pode ser concebida como 

as estratégias persuasivas voltadas à propagação de ideias a fim de influenciar a mente 

humana. 

A palavra publicidade “deriva de público (do latim publicus) e designa a qualidade do 

que é público. Significa o ato de vulgarizar, de tornar público um fato, uma idéia” 

(SANT‟ANNA, 2003, p. 75). 

Dessa forma, a acepção da palavra publicidade evoca o ato de divulgar algo; já a da 

palavra propaganda remete ao planejamento da inclusão de uma ideia ou de uma crença na 

mente alheia. 

De acordo com Carvalho (2007, p. 9), “alguns autores [...] consideram o termo 

propaganda mais abrangente que publicidade”, uma vez que o primeiro estaria relacionado à 

promoção dos ideários políticos, religiosos, institucionais e comerciais e o segundo, voltado 

apenas às mensagens comerciais. A autora (2007, p. 10) enfatiza que, enquanto a propaganda 

remete à “esfera dos valores éticos e sociais”, a publicidade comercial “explora o universo dos 

desejos, um universo particular”.   

 Já na definição de Churchill e Peter (2000, p. 452), propaganda relaciona-se a qualquer 

comunicação persuasiva paga transmitida pelos meios de comunicação em massa durante um 

determinado período de tempo. A função principal da propaganda é “informar os clientes 

potenciais sobre produtos e persuadi-los ou lembrá-los para que os comprem” (p. 472). Como 

contraponto, a publicidade é definida, na versão da obra traduzida para o português, como 

uma forma de comunicação “não paga” sobre alguma empresa ou produto veiculada em 

algum tipo de mídia (2000, p. 454).   
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A publicidade pode-se manifestar em uma diversidade de formas, sendo que as mais 
comuns são reportagens da imprensa sobre novos produtos ou sucessos e fracassos 
de companhias. Outros tipos de cobertura da mídia incluem resenhas (sobre, por 
exemplo, um restaurante, hotel, equipes esportivas ou CDs) e transmissão de 
entrevistas (CHURCHILL; PETER, 2000, p. 454).  

 
Com relação a essa variedade de significados associados às palavras propaganda e 

publicidade na língua portuguesa, Simões (2006, p. 198) menciona que, do ponto de vista 

linguístico, a língua inglesa evidencia a noção distintiva de propaganda, publicity e 

advertising. No Dictionary of marketing terms11, esses termos são definidos da seguinte 

forma: 
 

Advertising – The placement of announcements and persuasive messages in time or 
space purchased in any of the mass media by business firms, nonprofit 
organizations, government agencies, and individuals who seek to inform and/or 
persuade members of a particular target market or audience about their products, 
services, organizations, or ideas; 

Propaganda – The ideas, information, or other material commonly disseminated 
through the media in an effort to win people over to a given doctrine or point of 
view;  

Publicity – The non-paid-for communication of information about the company or 
product, generally in some media form12. 

 
 

Simões (2006, p. 198) sintetiza as definições mencionadas desta maneira:     
 

Propaganda é a propaganda (política), publicity é a publicidade, que significa 
“tornar algo público”, e advertising é a publicidade comercial, atividade de mercado 
levada a cabo pela chamada iniciativa “privada”, mas que tem em seus estatutos a 
compra e a venda, relações impessoais que necessitam de mediação do Estado por 
serem levadas a efeito em público. 

 
Dessa forma, a definição de publicidade trazida por Churchill e Peter, na versão 

traduzida, remete à publicity, e a de propaganda à advertising. No que concerne à definição 

apontada por Carvalho, publicidade está mais próxima de advertising. Embora as palavras 

propaganda e publicidade apresentem significados específicos, atualmente, no Brasil, “ambas 

são usadas indistintamente” (SANT‟ANNA, 2003, p. 75).  

                                                           
11 Dicionário disponível no sítio da American Marketing Association (AMA) (www.marketingpower.com).  
12 Advertising – Anúncios e mensagens persuasivas veiculadas em um determinado período de tempo e espaço 
pago em qualquer meio de comunicação de massa por empresas, organizações sem fins lucrativos, agências 
governamentais e pessoas que buscam informar e/ou persuadir os membros de um mercado-alvo ou público 
específico sobre seus produtos, serviços, organizações ou ideias; 
Propaganda – Ideias, informações ou outro material comumente divulgados pelos meios de comunicação, a fim 
de conquistar/converter as pessoas para uma determinada doutrina ou ponto de vista; 
Publicity – Comunicação não paga de informações sobre uma empresa ou produto, geralmente na forma de 
algum tipo de mídia (tradução livre). 
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 Para esta etapa analítica da dissertação, os termos propaganda e publicidade serão 

utilizados de forma igualitária, a fim de referenciar a maneira de influenciar e persuadir 

consumidores, bem como o anúncio veiculado para a divulgação de um evento ou produto.  
 
O anúncio é a grande peça do imenso tabuleiro publicitário e o meio publicitário por 
excelência para comunicar algo com propósito de vender serviços ou produtos, criar 
uma disposição, estimular um desejo de posse ou para divulgar e tornar conhecido 
algo novo e estimular a massa ou um de seus setores (SANT‟ANNA, 2003, p. 77).  

  
 O anúncio publicitário é um discurso matizado pela cultura em que está inserido, a fim 

de atingir um determinado público-alvo. Trata-se de uma manifestação que se vale da língua 

da comunidade e de imagens e temas refletores de uma identidade local.  

Segundo Sant‟Anna (2003, p. 77-78), para ser atrativo, o anúncio deve ser baseado em 

torno do conhecimento dos instintos, dos impulsos, dos saberes e dos sentimentos, enfim, da 

natureza humana de quem se deseja captar.  

Assim sendo, a mensagem publicitária, para ser eficaz, utiliza-se de “conotações 

culturais, icônicas e lingüísticas, sobretudo aquelas que veiculam estereótipos, mais 

facilmente codificáveis e compreensíveis” (CARVALHO, 2007, p. 107), capazes de levar o 

leitor ou ouvinte a identificar-se com o que é transmitido.  

Para atrair o seu coenunciador, os publicitários optam por temas clássicos ou novos, 

envolvendo dois aspectos: a tradição e a evolução. Os temas clássicos, por sua vez, 

reproduzem um estereótipo cultural, uma espécie de inconsciente coletivo, e transmitem a 

história de uma comunidade. Um exemplo a ser mencionado é a preferência da publicidade 

portuguesa por temas históricos, especialmente os relacionados à época áurea dos 

descobrimentos (CARVALHO, 2007, p. 107). 

De acordo com Hall (2005, p. 56), “as culturas nacionais são tentadas, algumas 

vezes, a se voltar para o passado, a recuar defensivamente para aquele „tempo perdido‟, 

quando a nação era „grande‟; são tentadas a restaurar as identidades passadas”. Esse mesmo 

autor (2005, p. 51) revela que a mídia se vale de imagens e de eventos históricos nacionais 

com o intento de simbolizar ou representar “as experiências partilhadas, as perdas, os triunfos 

e os desastres que dão sentido à nação”.  

Destarte, por meio da análise do anúncio Lisboa-Dakar 2008, demonstrar-se-á como 

o discurso publicitário dialoga com o discurso histórico e trabalha com a memória coletiva 

para atingir um público-alvo específico e, consequentemente, vender uma ideia. 
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3.2 ANÁLISE DO ANÚNCIO LISBOA-DAKAR 2008 
 

  

Em dezembro de 2007, a revista portuguesa Men’s Health, destinada ao público 

masculino, estampou, em uma de suas páginas, a peça publicitária da prova Lisboa-Dakar 

2008. Essa prova realizar-se-ia em janeiro de 2008, não fosse a falta de segurança devido a 

ataques terroristas na Mauritânia, onde ocorreriam oito das quinze provas da competição, fato 

que obrigou os organizadores a cancelar o evento.  
 

 

 
Figura 1: Anúncio Lisboa-Dakar 2008. 
Fonte: MEN‟S HEALTH. Lisboa: Motorpress, n. 81, dez. 2007 

 

 

Para a análise do anúncio em questão, é crucial enfocar os fatores extralinguísticos 

que o envolvem, como a história da prova Rali Dakar. 
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O Rali Dakar teve origem quando o piloto francês Thierry Sabine, ao participar do 

Rali Abidjan-Nice, se perdeu no deserto do Saara, em 1977. As tentativas de busca para 

localizar o piloto desaparecido foram concluídas, sem sucesso, em três dias. Entretanto, 

Sabine continuava vivo, com poucas esperanças de sobreviver por muito mais tempo. Quando 

as perspectivas de sobrevivência eram quase nulas, um avião monomotor avistou o piloto e o 

salvou. Apesar de todo o sofrimento pelo qual passou, toda a travessia pelo deserto transmitiu 

a ele fortes emoções, e foram essas emoções que o francês quis passar a seus colegas pilotos. 

Segundo ele, trata-se de “A challenge for those who go. A dream for those who stay behind”13 

(Um desafio para os que vão. Um sonho para os que ficam (tradução livre)). Assim nasceu o 

maior rali do mundo. A largada da primeira prova ocorreu no ano de 1979, em Paris. Desde 

então, o Paris-Dakar tornou-se reconhecido nos quatro cantos do mundo como a maior prova 

off-road jamais percorrida. 

A cena da enunciação, o anúncio publicitário em análise, apresenta um recurso para 

chamar a atenção do coenunciador e persuadi-lo, isto é, uma cenografia apoiada por uma cena 

validada, que, segundo Maingueneau (2008, p. 92), é condizente com algo já instalado na 

memória coletiva.  Essa cena validada, para o autor (2008, p. 82), é “ao mesmo tempo exterior 

e interior ao discurso que a evoca. É exterior no sentido de que lhe preexiste, em algum lugar 

no interdiscurso; mas é igualmente interior, uma vez que é também produto do discurso, que a 

configura segundo o seu universo próprio”.   

Para a divulgação do Lisboa-Dakar, os publicitários recorreram, como cena validada, 

a um símbolo cultural e histórico de Portugal, o “Monumento aos Descobridores”, também 

conhecido como “Padrão dos Descobrimentos”, situado em Belém, às margens do Rio Tejo.  

                                                           
13

 Informações extraídas do sítio oficial do Rali Dakar (www.dakar.com) e do sítio Tudo sobre Rodas 
(www.tudosobrerodas.pt). 
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Figura 2: Padrão dos Descobrimentos 
Fonte: Acervo próprio 

 

 

O “Padrão dos Descobrimentos”, construído para concretizar a soberania e o 

heroísmo patriótico de Portugal durante a época dos descobrimentos, homenageia todos 

aqueles que enfrentaram os oceanos (navegadores, marinheiros, cartógrafos, estudiosos) e 

deram ao país o controle de praticamente metade do mundo. O monumento foi inaugurado em 

1960, em referência aos quinhentos anos da morte do Infante D. Henrique, patrono das 

grandes conquistas marítimas portuguesas. Sua imagem encontra-se à frente do monumento 

em formato de uma caravela, com o escudo de Portugal gravado nas laterais. D. Henrique, 

segundo relatos históricos, foi o fundador da Escola Náutica de Sagres. Entretanto, 

atualmente, surgem especulações sobre a existência dessa escola, devido à falta de provas 

concretas. De acordo com pesquisadores, o que existia em Sagres era um ponto de assistência 

aos navegadores que recebiam mantimentos e aguardavam por boas condições de navegação, 

desfazendo-se, portanto, a tese de uma escola científica (GAMA, 2006). Contudo, mesmo 
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diante dessas especulações, a imagem de D. Henrique continua espelhando sabedoria, 

coragem e patriotismo.  

A época áurea das grandes navegações para a nação portuguesa “não é apenas, nem 

essencialmente, um tempo passado, constituindo antes uma espécie de eterno presente” 

(LOURENÇO, 2001, p. 58). 

Partilhar um sentimento, uma ideia, é uma forma de afirmar uma identidade, uma 

pertença, um vínculo social (JODELET, 2001, p. 34). Lourenço (2001, p. 58), ao refletir sobre 

o sentimento identitário nacional lusitano, relata que: 
 
Uma vez terminada a aventura, desfeito o império da história, transformando numa 
mera carga de sonhos o precioso comércio do Oriente, restava-nos como herança um 
Portugal pequeno e um imenso cais, onde durante séculos relembramos a nossa 
aventura, numa mistura inextricável de autoglorificação e de profundo sentimento de 
decadência e de saudade.    

   

Mediante as considerações desse autor, o monumento é de significativa 

representatividade para os portugueses, pois traz consigo os heróis dos descobrimentos, como 

Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, D. Henrique, e um dos mais célebres escritores de 

Portugal, Luís Vaz de Camões.  

Partindo desse conhecimento de mundo, os publicitários, para elaborar o anúncio da 

prova Lisboa-Dakar e impressionar os leitores portugueses, resgatam o “Padrão dos 

Descobrimentos” e o inserem nessa peça publicitária, criando uma notória relação dialógica.  

Há, portanto, um elo entre o monumento e a publicidade, isto é, um entrecruzamento 

de imagens, revelando uma paródia imagética.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Padrão dos Descobrimentos Figura 4: Anúncio Lisboa-Dakar 2008 
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Segundo Hutcheon (1991, p. 156), “uma das formas pós-modernas de incorporar 

literalmente o passado textualizado no texto do presente é a paródia”. Os anunciantes, ao 

capturar o monumento, apreendem também a história nele implícita.  

No anúncio, os heróis portugueses que desbravavam mares e enfrentavam os mais 

temíveis perigos foram substituídos pelos supostos “heróis” que, atualmente, desbravam o 

deserto e se deparam com os mais variados desafios. Para tanto, a caravela de concreto cinza, 

além de ser mais íngreme, ganhou outra cor, a cor da areia do deserto. Ademais, os 

competidores ultrapassam o limite dessa caravela, sugerindo que os heróis da propaganda 

podem ir além do que os do monumento.  

Outro argumento sobre a relação dialógica entre a proposta dos publicitários e o 

monumento pode ser encontrado na frase mencionada pelo fundador do Rali Dakar, Thierry 

Sabine, “Um desafio para os que vão. Um sonho para os que ficam”, atualmente o lema da 

competição.  

De acordo com Lourenço (2001, p. 57), Fernando Pessoa viu “Portugal como uma 

praia e um cais: praia que, do fundo dos tempos, incitava os marinheiros audaciosos e ávidos 

à descoberta daquilo que o oceano desconhecido ocultava”. Recorrendo ao poema Mar 

Português14 de Pessoa, pode-se inferir que o significado do lema do Rali Dakar para os 

competidores assemelha-se ao sentimento dos navegadores lusos vivificados no “Padrão dos 

Descobrimentos”.  

Com a avidez de desafiar os oceanos em prol da pátria, esses heróis, responsáveis 

por construir a história de Portugal, deixavam para trás suas famílias, que sonhavam com o 

retorno de seus entes queridos, bem como uma nação desejosa e sonhadora de notícias sobre 

novas descobertas capazes de elevar a soberania mundial portuguesa (“Por te cruzarmos, 

quantas mães choraram,/Quantos filhos em vão rezaram!/Quantas noivas ficaram por 

casar/Para que fosses nosso, ó mar!” (Fernando Pessoa)).  

Há, portanto, inserido nesse diálogo, um discurso híbrido, em que passado e presente 

se misturam a fim de produzir um efeito de sentido.  

Essa relação dialógica materializada denomina-se intertextualidade. Esse vocábulo 

foi “introduzido como pertencente ao universo bakhtiniano por Julia Kristeva, em sua 

apresentação de Bakhtin na França, publicada em 1967 na revista Critique” (FIORIN, 2006, 

                                                           
14 A íntegra do poema encontra-se no capítulo 2.  
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p. 51). Tem-se, portanto, uma intertextualidade por citação, pelo fato de o hipertexto 

(anúncio) citar explicitamente o texto-matriz (monumento).  

Assim como a imagem dos heróis portugueses foi construída por meio da história, 

encontra-se, nessa peça publicitária, um ethos implícito engajado em construir a imagem dos 

supostos “heróis” da atualidade, os competidores, garantindo ao coenunciador feitos heroicos 

por parte deles durante a prova Lisboa-Dakar, conforme proposto na imagem.  Ao utilizar um 

símbolo de grande representatividade para a nação lusitana, o ethos persuade o “leitor a 

identificar-se com a movimentação de um corpo investido de valores historicamente 

especificados” (MAINGUENEAU, 2008, p.73).  

Hutcheon (1989 apud CANO, 2004, p. 85), em Uma Teoria da Paródia, atribui 

novos elementos à concepção de paródia, afastando-se da ideia de ela ser um recurso 

estilístico que deforma e ridiculariza o discurso com que dialoga. Para a autora, é destacável o 

duplo potencial da paródia para a subversão e para a homenagem. Encontra-se, nesse diálogo, 

uma tendência à homenagem, pois a imagem dos descobridores não é mostrada de forma 

carnavalizada: ela é apenas excluída com o intento de enaltecer os competidores e a 

competição, tão grandiosa quanto esse Monumento, conforme enfatizado no slogan “Dakar, 

um monumento em Lisboa”. Por sua vez, o ethos, além de pretender a adesão do leitor, 

apoiando o seu discurso em um ícone cultural carregado de valor, não intenciona despertar o 

riso zombeteiro, mas sim proporcionar a satisfação interior de o coenunciador descobrir um 

universo maior que a realidade imediata, bem como depreender as diferenças existentes entre 

a ficcionalidade (propaganda) e a verdade (monumento).  

 

 

3.2.1 A decodificação da mensagem pretendida 

 

 

Para Maingueneau (2008, p. 92), “como a fala é uma atividade fundamentalmente 

cooperativa, o autor de um texto é obrigado a prever constantemente o tipo de competência de 

que dispõe seu destinatário para decifrá-lo”, ou seja, ele conta com um conhecimento prévio 

por parte dos leitores. Dessa maneira, os publicitários, ao criar o anúncio Lisboa-Dakar 2008,  

visualizaram um leitor-modelo, isto é, aquele  leitor que, ao se deparar  com  a mensagem, é 

 



62 
 
 

capaz de acionar o seu saber enciclopédico15 e aceitar o acordo ficcional proposto, uma vez  

que “a ficção consiste em empregar a linguagem diretamente e com mútuo conhecimento, por  

parte dos interlocutores da regra do jogo” (MIGNOLO, 1993, p. 123). 

Tratando-se da questão do acordo ficcional, Mignolo (1993, p. 159) mostra, em sua 

teoria, como está estruturada a convenção de ficcionalidade:   

 

Convenção de ficcionalidade: A linguagem é empregada conforme a convenção de 
ficcionalidade, quando todo membro, de uma comunidade linguística, ao 
desempenhar uma ação linguística, espera que os outros membros da comunidade 
linguística, envolvidos na ação linguística reajam de acordo com a ficcionalidade.  

 

Ao relacionar esse embasamento teórico com a peça publicitária em questão, pode-se 

dizer que ela se insere nessa convenção a partir do momento em que os anunciantes, oriundos 

de Portugal, ao elaborar o anúncio, esperavam que seu público-alvo – os portugueses –, ao vê-

lo, reagisse de acordo com a ficcionalidade. 

Entretanto, se essa convenção ficcional for rompida por meio de um leitor que não 

aceita a ideia de um mundo de ficção, perde-se o efeito de sentido proposto pelos 

enunciadores.  
 
No momento da comunicação, entender um signo é construir uma linha de 
demarcação entre os que compartilham o sentido evocado e os que ficam excluídos. 
O implícito (cultural) desempenha um papel decisivo, impondo uma fronteira eficaz 
e discreta entre os que compreendem e os que não compreendem o sentido total da 
mensagem (CARVALHO, 2007, p. 98).  

 

Assim sendo, um leitor de outra nacionalidade, não conhecedor da existência do 

monumento, ou seja, não possuidor desse conhecimento enciclopédico, ao defrontar-se com o 

anúncio, não conseguirá compreender a mensagem proposta pelo enunciador. Em 

contrapartida, para os portugueses, essa mensagem explora a memória coletiva e uma 

realidade cultural. 

Carvalho (2007, p. 98) revela que a construção da memória coletiva e a aquisição da 

competência cultural na própria cultura não fazem parte de uma escolha possível: ela é vivida 

como uma ligação imediata e única com o mundo. Com efeito, a realidade não se apresenta da 

                                                           
15 Maingueneau (2008, p. 42) define o saber enciclopédico como “o conjunto virtualmente ilimitado de 
conhecimentos”, sendo variado de acordo com “a sociedade em que se vive e da experiência de cada um. Ele se 
enriquece ao longo da atividade verbal, uma vez que tudo o que se aprende em seu curso fica armazenado no 
estoque de conhecimentos e se torna um ponto de apoio para a produção e a compreensão de enunciados 
posteriores”. 
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mesma forma em todas as culturas: ela é uma construção elaborada por meio da experiência 

pragmática do mundo. Por sua vez, como menciona Hall (2005, p. 50), 
 
uma cultura nacional é um discurso – um modo de construir sentidos que influencia 
e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos. As 
culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre “a nação”, sentidos com os quais 
podemos nos identificar, constroem identidades. Esses sentidos estão contidos nas 
estórias que são contadas sobre a nação, memórias que conectam seu presente com 
seu passado e imagens que dela são construídas.   

 

No decorrer da análise do anúncio Lisboa-Dakar 2008, tornou-se interessante observar 

que a decodificação da mensagem, cuja proposta era enaltecer os competidores, heróis da 

atualidade, bem como a competição, só seria possível se o leitor aceitasse tacitamente o 

acordo ficcional proposto.  

Essa peça publicitária, aparentemente simples, permite inúmeras reflexões, porém, 

para compreendê-la, o coenunciador precisará reunir toda a sua competência enciclopédica 

adquirida no mundo real e entrar no jogo da ficção para interpretar e dar sentido a essa 

paródia imagética. Afinal, “os leitores precisam saber uma porção de coisas a respeito do 

mundo real para presumi-lo como pano de fundo correto do mundo ficcional” (ECO, 1994, p. 

91). 

Da mesma forma que a publicidade se vale de artifícios para vender uma ideia e 

conquistar seu público-alvo, as revistas, de qualquer segmento, precisam cativar 

leitores/consumidores por meio de chamadas e imagens atrativas expostas nas capas para 

promover a venda. Bem como ocorre em peças publicitárias impressas, nas capas de revista o 

texto verbal e o texto não verbal integram-se para gerar um todo de significado.  

Apesar de a revista ser considerada um produto, sendo a capa a sua propaganda, e 

estar igualmente voltada ao seu público-alvo, existe uma diferenciação entre o discurso 

correspondente à mídia impressa jornalística (discurso informativo) e ao publicitário (discurso 

propagandístico).   

Charaudeau (2006, p. 61) afirma que ambos os discursos distinguem-se pelo processo 

de veridição: 
 

No discurso propagandístico, o status da verdade é da ordem do que há de ser, da 
promessa: um dom mágico é oferecido (“a eterna juventude”[...]), cuja realização 
benéfica do dom só se concretizará  se este se apropriar do dom. No discurso 
informativo, o status da verdade é da ordem do que já foi: algo aconteceu no mundo, 
e é esse novo conhecimento proposto no instante de sua transmissão-consumação. 
Num discurso propagandístico não há nada a provar: o modelo proposto é o desejo. 
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Num discurso de informação, é preciso, ao contrário, provar a veracidade dos fatos 
transmitidos: o modelo proposto é o da credibilidade. 
 

 

Assim, para “vender” um saber específico, uma revista precisa ser constituída de 

reportagens compostas de fontes fidedignas para conquistar a confiança de seus leitores. Os 

jornalistas assumem, então, a posição de enunciadores da notícia, responsabilizando-se pelos 

valores de seus discursos, capazes de levar os coenunciadores (leitores) a crer e confiar no que 

é dito. Ademais, para que o discurso de uma revista específica seja, de fato, cativante, a ponto 

de o leitor adquirir uma assinatura mensal ou selecioná-la entre opções várias de revistas do 

mesmo segmento, “os jornalistas precisam de informações precisas sobre o seu público-alvo e 

geralmente devem mostrar interesse por suas opiniões e necessidades” (KUNCZIK, 2001, p. 

190), a fim de que seja representativa e sugira um sentido a esse coenunciador. Por sua vez, 

“o sentido se constrói ao término de um processo duplo de semiotização: de transformação e 

de transação” (CHARAUDEAU, 2006, p. 41):  
 

 O processo de transformação visa transformar o “mundo a significar” em “mundo 

significado”. Por essa razão, o ato informativo insere-se nesse processo, pois tem o 

dever de descrever (identificar-qualificar fatos), contar (reportar acontecimentos) e 

explicar (fornecer as causas desses fatos e acontecimentos);  

 O processo de transação incide em dar uma significação psicossocial ao ato de 

linguagem (discurso) produzido por um sujeito (enunciador), atribuindo a esse ato um 

objetivo em função da identidade do outro (coenunciador); do efeito que pretende 

produzir nesse outro; do tipo de relação que intenciona ter com esse outro; do tipo de 

regulação que prevê de acordo com a identidade, o efeito e a relação.  

 

Como assinala Kunczik (2001, p. 194), “a imagem do público que têm os jornalistas 

representa indubitavelmente um papel importante na produção dos conteúdos dos meios de 

comunicação”. 

Uma revista é o ponto de encontro imaginário entre o editor e o leitor, “um fio 

invisível que une um grupo de pessoas e, nesse sentido, ajuda a construir a identidade, ou seja, 

cria identificações, dá sensação de pertencer a um mesmo grupo” (SCALZO, 2006, p. 12). Ao 

lerem a mesma revista e serem fiéis a ela, leitores transformam-se em um grupo com um 

interesse em comum. “Não é à toa que leitores gostam de andar abraçados às suas revistas – 

ou de andar com elas à mostra – para que todos vejam que eles pertencem a este ou aquele 
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grupo”(p. 12). A revista direciona-se ao seu leitor, ela conhece o seu rosto, seus interesses, 

fala com ele diretamente, enfim, “trata-o por „você‟”. (p. 15) 

Na sequência dessas considerações, este trabalho parte em busca do resgate histórico 

do surgimento da Revista, bem como da história da revista Elle, que mobiliza uma legião de 

leitores, espalhados por 41 países, a identificar-se com o estilo Elle de ser.   
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4 REVISTA: BREVE PASSEIO POR SUA HISTÓRIA 

 

 

As revistas, de qualquer segmento, representam um valioso e fértil campo de estudo e 

análise, haja vista as várias publicações que nasceram e morreram desde os primórdios da 

imprensa escrita, exercendo papéis diferenciados e de significativa relevância por estarem 

direta ou indiretamente conectadas ao contexto histórico, político ou sociocultural vigente. 

Durante a segunda metade do século XV, com o advento das técnicas de impressão, as 

primeiras imprensas estabeleceram-se nos principais polos comerciais da Europa (Nuremberg, 

Frankfurt, Leipzig, Viena, Budapeste, Varsóvia, Florença, Paris, Londres, entre outros) 

(THOMPSON, 2002, p. 231). Elas dedicavam-se à reprodução de manuscritos religiosos; 

produção de textos relacionados ao direito, comércio e medicina; publicação de livros; 

impressão de panfletos e folhas noticiosas. Essas folhas surgiram no início do século XVI e 

relacionavam-se a acontecimentos particulares, como, por exemplo, o encontro de militares, e, 

por essa razão, não possuíam edições subsequentes. Em meados desse século, surgiram as 

folhas noticiosas de edição periódica, influenciando a criação do jornal diário (THOMPSON, 

2002, p. 231-232).  

Somente no século XVII começaram a aparecer as revistas de notícias regulares e 

relativamente frequentes. Foi na Alemanha, em 1663, que se teve notícia da primeira revista 

publicada: a Erbauliche Monaths-Unterredungen (Edificantes Discussões Mensais) tinha 

formato de livro e apenas passou a ser considerada revista por agregar diversos artigos sobre 

teologia e ser direcionada a leitores específicos, interessados nesse tipo de conteúdo. Ela 

influenciou o aparecimento de outras publicações semelhantes ao redor da Europa: “em 1665, 

surgiu na França o Journal des Savants; em 1668, nasce na Itália o Giornali dei Litterati e, na 

Inglaterra, em 1680, aparece o Mercurius Librarius ou Faithfull Account of all Books and 

Pamphlets” (SCALZO, 2006, p. 19). Em 1719, Portugal lança a sua primeira revista, 

intitulada Jornal Enciclopédico (CARNEVALLI, 2003, p. 45).   

Apesar de essas publicações não utilizarem o termo revista em seus nomes e se 

assemelharem a um livro, incumbiram-se de desempenhar um papel diferenciado daquele do 

jornal e do livro, pois, além de ser direcionadas a um público determinado, os assuntos 

abordados eram mais aprofundados do que nos jornais e menos do que nos livros.    
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Em 1693, nasce na França a primeira revista feminina: Mercúrio das Senhoras, uma 

revista de pauta variada, trazendo notícias sobre os afazeres do lar, crônicas, poesias e moldes 

de roupas (SCALZO, 2006, p. 22).   

Foi em 1731 que surgiu, em Londres, a revista mais semelhante ao modelo hoje 

conhecido. The Gentleman’s Magazine foi inspirada nos magazines – lojas de departamento 

com vasta variedade de produtos – e tinha como finalidade entreter toda a família. Com 

periodicidade mensal, a revista utilizava-se de uma fórmula simples, “que tinha como 

característica básica a coletânea de assuntos de interesses diversos, editados de maneira 

agradável para leitores de qualquer faixa etária e também de ambos os sexos” 

(CARNEVALLI, 2003, p. 45). O termo magazine passou a ser utilizado em inglês e francês 

para designar esses tipos de publicações, e Edward Cave, criador da The Gentleman’s 

Magazine, a ser considerado o pai dos magazines (p. 45).  

Na sequência desse sucesso editorial, foi lançada, em 1749, a Ladies Magazine, 

direcionada única e exclusivamente ao público feminino (SCALZO, 2006, p. 20). Em 

Portugal, a primeira revista dedicada à mulher surgiu em 1822. Nomeada O Toucador, era 

dirigida por Almeida Garrett (CORDEIRO, 2009, p. 20).  

Apesar de as revistas terem a sua efervescência na Europa, começaram a ganhar 

espaço também nos Estados Unidos. Em 1741, os primeiros magazines foram lançados: a 

American Magazine e a General Magazine, e, conforme aponta Scalzo (2006, p. 20), no final 

do século XVIII, uma centena de outras publicações já havia invadido o mercado editorial 

americano. Esse fato deveu-se ao aumento significativo dos índices de escolarização. Com a 

diminuição do analfabetismo, crescia a necessidade de conhecer novas ideias, bem como de 

publicá-las. Com o tempo, novos títulos surgiram – muitos importados da Europa –, fazendo 

fomentar um dos maiores mercados de revista do mundo.  

 Em 1842 foi a vez da revolucionária Illustrated London News. Essa revista londrina 

transformou a forma de editar revistas. Sua primeira edição continha 16 páginas de texto e 32 

gravuras (desenhos) relacionadas aos acontecimentos da época. Rapidamente sua forma 

conquistou adeptos em diversos países, sendo aperfeiçoada com o desenvolvimento da 

fotografia e da impressão com meio-tom (SCALZO, 2006, p. 21).  A fotografia, aliada ao 

texto, passou a ser acessório indispensável a esse modelo midiático impresso. 

  A primeira revista brasileira surgiu no ano de 1812, em Salvador. Nomeada As 

Variedades, direcionava-se à publicação de discursos sobre costumes e virtudes morais e 

sociais; novelas; extratos de histórias antigas e modernas, nacionais ou estrangeiras; resumos 

de viagens; anedotas; artigos relacionados a estudos científicos; escritos de autores clássicos 
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portugueses em verso e prosa.  No ano seguinte (1813), foi publicada a revista carioca O 

Patriota. Contando com a participação da elite intelectual, propunha divulgar autores e temas 

nacionais (SCALZO, 2006, p. 28).  

Em 1822, com o país recém-independente, foi lançada a Anais Fluminenses de 

Ciências, Artes e Literatura, revista que contava com a colaboração de bacharéis de Direito, 

engenheiros, cientistas, médicos e militares e trazia pautas relacionadas aos diversos campos 

do conhecimento humano. Em 1827, nasceu O Propagador das Ciências Médicas, a primeira 

revista brasileira especializada e dedicada aos novos médicos que começavam a atuar no país. 

Nesse mesmo ano apareceu Espelho Diamantino, a pioneira entre as revistas femininas 

nacionais, com textos leves e didáticos relacionados a política, literatura, arte, teatro e moda, 

para deixar a mulher “à altura da civilização e dos seus progressos” (SCALZO, 2006, p. 28).  

De acordo com Scalzo (2006, p. 28), como essas publicações tinham baixas tiragens, 

logo se extinguiram, tendo duração máxima de 1 a 2 anos. No entanto, a situação das revistas 

nacionais começou a mudar em 1837, com o lançamento da Museu Universal, focada na 

população recém-alfabetizada, para oferecer cultura e entretenimento. Ela trazia novidades 

sobre as Exposições Universais europeias, que dominavam o século XIX, por meio de 

ilustrações e textos leves.  

Seguindo essa fórmula, copiada dos magazines europeus, o jornalismo em revista 

atingiu mais leitores e conseguiu se manter. Surgiram, na sequência de Museu Universal, as 

revistas: Gabinete da Leitura, Ostensor Brasileiro, Museu Pitoresco, Histórico e Literário, 

Ilustração Brasileira, O Brasil Ilustrado e Universo Ilustrado (SCALZO, 2006, p. 28).     

As revistas de variedades ganharam força em 1849, com o aparecimento de A 

Marmota na Corte, que recorreu às ilustrações, aos textos mais curtos, ao humor e às 

caricaturas – forte tendência das revistas brasileiras (SCALZO, 2006, p. 28).  No final do 

século XIX, as revistas tornaram-se uma espécie de vitrine para a “reformulação do cenário 

literário nacional por meio dos escritores Machado de Assis, Raul Pompeu, Aluízio Azevedo, 

Olavo Bilac, Sílvio Romero, entre outros destaques da época” (CARNEVALLI, 2003, p. 46), 

o que contribuiu para estabelecer, no início do século XX, a diferenciação entre as revistas 

brasileiras e os jornais, pois estes consideravam as contribuições literárias uma “matéria à 

parte” (p. 46). 

Embalados pelas transformações tecnológicas e científicas já instauradas na vida 

cotidiana e na remodelação das cidades no início do século XX, novos títulos foram lançados 

em virtude das inovações e da profissionalização da indústria gráfica, que investiu no requinte 

visual das revistas. As publicações dividiam-se em revistas de variedades e de cultura. Muitos 
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grupos de intelectuais fundaram as suas próprias revistas, dentre elas a Klaxon, responsável 

por divulgar os ideais da Semana de Arte Moderna de 1922 (SCALZO, 2006, p. 30).  

O primeiro e grande fenômeno editorial brasileiro veio à baila em 1928. A revista O 

Cruzeiro, criada pelo jornalista Assis Chateaubriand, colaborou com uma nova linguagem na 

imprensa nacional, pelo fato de publicar grandes reportagens e valer-se do fotojornalismo. 

Motivada pelo sucesso dessa revista, em 1952 foi a vez de Manchete entrar em cena. Com 

uma proposta editorial arrojada para a época, destinava amplos espaços à imagem fotográfica. 

Mais tarde, em 1966, a Editora Abril investiu no lançamento de Realidade. Com uma postura 

mais crítica que a de O Cruzeiro e Manchete, direcionava-se à reportagem e ao jornalismo 

investigativo, sendo considerada uma das revistas brasileiras mais bem conceituadas. Fechada 

em 1976, Realidade foi substituída por Veja, lançada oito anos antes pela mesma editora. 

Atualmente, Veja é a revista semanal mais vendida e lida no Brasil (SCALZO, 2006, p. 17-

31). 

Fica, assim, evidente, por esse breve relato sobre a história da revista, que as 

publicações voltadas ao universo feminino integram o mercado da mídia impressa há muito 

tempo.  

Segundo Vestergaard e Schroder (2000, p. 133), “todos os meios de comunicação de 

massa dependem dos leitores para ter êxito: com a simples aquisição de uma revista 

desempenhamos o papel ativo na comunicação de massa, dirigindo para aquele veículo as 

necessidades individuais criadas em nós pela sociedade”.  

O mercado editorial, por sua vez, percebeu, dentro do universo feminino, a 

oportunidade de servir e satisfazer as necessidades e os desejos de diversas mulheres por meio 

de produtos e “conselhos” que trazem respostas às suas indagações sobre moda, beleza, saúde, 

cultura, autoestima, entretenimento e sexo. Valendo-se de uma linguagem agradável e 

sedutora, as revistas femininas criam e reafirmam estereótipos de beleza e comportamento, 

delineando padrões socioculturais capazes de conquistar leitoras que se identificam ou 

buscam se enquadrar ao estilo proposto nas capas e reportagens.   

O final do século XIX fez nascer um novo perfil de mulher na sociedade ocidental. Em 

decorrência da II Guerra Mundial, muitos homens foram recrutados e diversas mulheres, para 

sobreviver, tiveram de lançar-se ao mercado de trabalho, distanciando-se de seus lares, de 

seus filhos, bem como de parte de sua feminilidade ao trocar a leveza das saias pelos pesados 

macacões, uniformes obrigatórios em fábricas de munição.  

Em uma tentativa bem-intencionada de resgatar, na mulher francesa, o gosto pela vida, 

Hélène Gordon-Lazareff criou, em 1945, Elle, uma revista inicialmente semanal. “Depois de 
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tantos anos de privação e sofrimento, a leitora encontrou nas páginas de Elle idéias para se 

redescobrir, redescobrir o seu país e, principalmente, recuperar sua feminilidade” (SCALZO, 

2006, p. 25).  

Atualmente, a revista Elle corresponde à maior revista mundial de beleza, saúde, 

entretenimento e, principalmente, moda, sendo licenciada em 41 países16.    

Trata-se de uma marca17 poderosa e “uma revista que sempre vende bem onde quer 

que seja editada” (SCALZO, 2006, p. 25). Para Maingueneau (2008, p. 212),  
 
o nome de uma marca, como qualquer nome próprio, está associado a um conjunto 
variável de representações sedimentadas ao longo do tempo, uma “imagem de 
marca” sobre a qual a empresa deve agir constantemente. A evolução dessa imagem 
se deve em boa parte aos discursos que a empresa emite ou emitiu sobre ela mesma 
e sobre seus produtos.  

 

A Elle, ao longo de sua história, proferiu e profere um discurso voltado à mulher e 

procura “vender” conselhos de moda, beleza, saúde e entretenimento a esse público. Uma vez 

que a tradução para português de Elle é Ela, torna-se evidente que o discurso emitido pela 

revista está em consonância com o seu nome. Elle, com o passar dos anos, teceu um discurso 

que lhe é próprio, encarnando18, assim, a sua identidade, que conquistou cerca de 23 

milhões19 de leitoras espalhadas pelo mundo.  

 

 

  

                                                           
16 Países que editam a revista Elle: França (1945), Estados Unidos (1985), Reino Unido (1985), Espanha (1986), 
Itália (1987), Hong Kong (1987), Brasil (1988), Portugal (1988), Suécia (1988), China (1988), Grécia (1988),  
Alemanha (1988), Holanda (1989), Japão (1989), Canadá Québec (1989), Taiwan (1991), Coreia do Sul (1992), 
Cingapura (1993), México (1994), Argentina (1994), Polônia (1994), Tailândia (1994), República Checa (1994), 
Índia (1996), África do Sul (1996), Rússia (1996), Romênia (1997), Noruega (1997), Turquia (1999), Canadá 
(2001), Hungria (2001), Ucrânia (2001), Croácia (2002), Bélgica Flandres (2003), Bélgica Valônia (2003),  
Bulgária (2005), Sérvia (2005), Eslovênia (2005),  Oriente Médio (2006), Indonésia (2006) e Finlândia (2008).  
17 Marca é o nome, termo ou símbolo de identificação de um determinado produto ou serviço. As marcas são 
atribuídas para diferenciar produtos concorrenciais e ajudar consumidores a tomar sua decisão no momento da 
compra (CHURCHILL; PETER, 2000, p. 244).   
18  Expressão utilizada por Maingueneau em Análise de textos de comunicação (2008, p. 212).   
19  Dado extraído do sítio da revista Elle brasileira (www.elle.com.br).  
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4.1 A REVISTA ELLE20 

 

 

Conforme referido, em 1945 surgia na França a revista Elle, voltada às mulheres que 

queriam restituir a sua autoestima e almejavam dias melhores em um conturbado período pós-

guerra. Além de atualizar a mulher francesa, Elle tinha como proposta inicial dar dicas às suas 

leitoras de como deixar suas casas e seus guarda-roupas mais bonitos com pouco dinheiro. 

Focada nessa missão, em 1948, foi criada a seção Bon Magique, que trazia roupas e 

acessórios com ótimos preços. Com o tempo, suas páginas foram registrando também o 

mundo da alta-costura e, mais tarde, do prêt-à-porter, uma moda glamourosa pronta para ser 

usada. Os smokings de Yves Saint Laurent conviviam com os tailleurs de Chanel, feitos sob 

medida.   

 

 
Figura 5: Capa da primeira revista Elle francesa 
Fonte: www.elle.abril.com.br 

 

 

Folhear cada edição é conhecer também a história da moda. Por exemplo, nos anos 60 

foi registrada nas páginas de Elle a primeira minissaia, criação da estilista inglesa Mary 

Quant.  

As edições dos anos 70 deixaram explícito que na moda vale tudo: das batas hippies 

ao glamour puro, passando pelo jeans e pelo veludo molhado.  

                                                           
20

 Informações extraídas do sítio da revista Elle brasileira e da revista Elle brasileira (edição de aniversário, maio 
de 2008).  
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Os anos 80, impressos em Elle, revelaram as ombreiras, as cores eletrizantes, os 

cabelos arrepiados. Foi nessa década, também, que a marca começou a proliferar pelo mundo: 

Estados Unidos (1985), Reino Unido (1985), Espanha (1986), Itália (1987), Hong Kong 

(1987), Brasil (1988), Portugal (1988), Suécia (1988), China (1988), Grécia (1988), 

Alemanha (1988), Holanda (1989), Japão (1989) e Canadá Québec (1989). 

 

 

4.1.1 Elle: edição brasileira, mas com pitada internacional  

 

 

A Elle chegou às bancas brasileiras na década de 80, época de acontecimentos 

nacionais expressivos. Após anos de ditadura militar, a democracia assumiu o seu posto. Os 

exilados chegavam do exterior e o povo unia-se para alavancar a campanha das Diretas Já. 

Aprovada, em 1988, uma nova Constituição, que apagava os rastros da ditadura, os brasileiros 

foram às urnas para eleger, no ano seguinte, Fernando Collor de Mello para presidente da 

República, deposto em 1992 pelo próprio povo que o elegera. Os brasileiros viram, nesse 

período, o nascimento de inesquecíveis bandas de rock, como Legião Urbana, RPM, Titãs, 

Ultraje a Rigor, Barão Vermelho, entre outras. Enfim, uma época em que artistas, músicos e 

escritores desfrutavam a liberdade de expressão – apenas de expressão, pois a liberdade 

sexual começava a sofrer as consequências da disseminação da AIDS. Em relação à economia 

brasileira, os índices de inflação eram altíssimos e o Brasil enfrentava uma significativa crise 

econômica; por essa razão, os economistas apelidaram os anos 80 de “a década perdida”. 

Embora tenha recebido essa alcunha, no mundo da moda, a década de 80 compôs um 

cenário alegre, esportista, versátil, colorido e, ao mesmo tempo, sofisticado, sensual e ousado, 

refletindo a abertura da democracia. Era uma moda experimental, inovadora e de 

transformação: as estampas de oncinha, cores cítricas, ombros largos, cortes de cabelo 

assimétricos e acessórios extravagantes conviviam com discretos tailleurs e com roupas de 

moletom e cotton lycra recém-saídas das academias. 

Dentro desse contexto, com capa verde e amarela, em maio de 1988, é lançada a 

primeira Elle brasileira. Apesar de os editores terem o interesse de enaltecer o nacionalismo, 

estampando na capa uma modelo com cabelos loiros, para combinar com a cor amarela do 

logotipo, e olhos verdes, para enfatizar o tom que preenche as laterais da revista, seus traços 

não correspondiam ao padrão estético da maioria das brasileiras. 

 



73 
 
 

 
Figura 6: Capa da primeira revista Elle brasileira 
Fonte: www.elle.abril.com.br 

 

 

Contudo, ao convidar suas leitoras a usar e ousar “o estilo Elle” em seu primeiro 

exemplar, a revista conquistou seu espaço e, por meio de suas publicações, apresentou e 

apresenta as tendências nacionais e internacionais de moda e beleza. Nos anos 90, registrou a 

profissionalização da moda brasileira e cobriu a primeira semana de moda do país, a São 

Paulo Fashion Week (SPFW), criada em 1996. 

Com tiragem de 71.86421 exemplares por mês, Elle22 atende às expectativas de 

227.00023 leitores (87% mulheres) com faixa etária entre 20 e 3924 anos. Trata-se de um 

público seleto, composto de 39%25 de leitores da classe A e 49% da classe B. De acordo com 

Dulce Pickersgill, diretora de publicações femininas da Editora Abril, “a marca é 

extremamente forte no mercado e a versão brasileira da revista possui uma rica trajetória que 

a situa como um meio de propagação de moda globalizada, atualizada e vanguardista” 

(NICHETTI, 2009). 

 

 

 
                                                           
21 Fonte: IVC - média por edição (2008), disponível no sítio www.publiabril.com.br.  
22 Conforme enquetes realizadas com funcionários de três bancas de jornal brasileiras, no Brasil, a principal 
concorrente de Elle é a revista Vogue (ver apêndices). 
23 Fonte: Projeção Brasil de Leitores com base nos Estudos Marplan e IVC (consolidação 2008), disponível no 
sítio www.publiabril.com.br.  
24 Fonte: Estudos Marplan de janeiro a dezembro de 2008. Disponível no sítio www.publiabril.com.br. 
25 Fonte: Estudos Marplan de janeiro a dezembro de 2008. Disponível no sítio www.publiabril.com.br. 
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4.1.2 Elle conquista Portugal 

 

 

Com o término do imperativo legal, em 1969, que obrigava a mulher a pedir uma 

autorização por escrito do marido caso quisesse “viajar para fora do país, abrir uma empresa, 

celebrar contratos ou exercer determinadas profissões, como a política, a magistratura e a 

diplomacia” (CORDEIRO, 2009, p. 20), e a Revolução dos Cravos, no ano de 1974, 

responsável por depor o regime ditatorial inspirado no fascismo italiano, a nação portuguesa 

conseguiu estabelecer a liberdade democrática, promotora de transformações sociais no país.  

Na década de 80 ocorreu uma mudança no contexto fashion português: o aparecimento 

das boutiques e de marcas famosas despertou nas portuguesas o desejo de acompanhar e 

consumir moda (LIMA, 2007).   

 Em meio a essa euforia, Portugal abriu suas portas para receber a primeira edição da 

revista Elle portuguesa, em outubro de 1988, cinco meses após o lançamento da edição 

brasileira. Teresa Coelho, primeira editora-chefe da revista Elle, justificou nesse exemplar o 

porquê do nascimento da edição nacional:  

 
Elle portuguesa é acima de tudo uma revista portuguesa. Como diria outro poeta, o 
universal é o lugar sem muros. E o nosso lugar é português. Se não tem muros é 
porque trabalhamos com a equipe francesa, grega, ou alemã. Mas fazemo-lo com 
portugueses e para portugueses. Fazemos a Elle que todos reconhecem para aqueles 
que ainda não a conhecem em português. Com o mesmo estilo, o estilo Elle, mas 
nosso: as nossas reportagens, a nossa moda, os nossos manequins, a nossa 
actualidade, os nossos problemas, as nossas casas, no nosso país. E sobretudo com 
homens e mulheres portugueses, com as suas inquietações, perplexidades, 
expectativas. Uma revista sem muros é isso, também: um lugar feminino, a começar 
pelo título, mas para todos os leitores (apud CORDEIRO, 2009, p.19)   

 

Com reportagens que abordam moda e beleza, Elle26, a primeira revista internacional 

orientada ao público feminino a ser publicada no país, consolidou-se no mercado editorial 

português. “Segundo o estudo Bareme Imprensa da Markest para 2004, a audiência média de 

publicações da revista é maior no segmento dos vinte e cinco aos trinta e quatro anos de idade 

[...] e na classe social alta e média” (CORDEIRO, 2009, p. 94).   

Apesar de Elle ter nascido no Brasil e em Portugal no mesmo ano, de possuir os 

mesmo ideais (propagar a moda e a beleza e elevar a autoestima da mulher) e de valer-se de 

um público-alvo semelhante (a mulher pertencente à classe média-alta e consumidora de 
                                                           
26 Assim como no Brasil, em Portugal a principal concorrente da revista Elle é a Vogue, conforme demonstrado 
nas enquetes realizadas em três bancas portuguesas (ver apêndices). 
 



75 
 
 

roupas de grife), suas reportagens não poderiam ser as mesmas nesses dois países que se 

valem da mesma língua. Afinal, brasileiras e portuguesas foram e são condecoradas com um 

contexto histórico-social específico, e por tal razão possuem “caras” e estilos próprios de ver e 

sentir a realidade que as rodeia. Tudo o que é registrado e condensado em uma revista é 

determinado pelo leitor. Trata-se de um universo de interesses voltados a ele e, por sua vez, é 

ele quem, inconscientemente, contribui para moldar e singularizar a linguagem verbal e não 

verbal da sua revista preferida (SCALZO, 2006, p. 61-66). Mesmo com novos conteúdos, a 

cada edição lançada, o leitor irá encontrar marcas identitárias que lhe são familiares e lhe 

trazem credibilidade. No entanto, para que o leitor se depare com tal familiarização, ele 

deverá ser instigado, e, para isso, as capas funcionam como isca para fisgá-lo.  

 

 

4.2 CAPAS: UMA VITRINE DE DELEITE E SEDUÇÃO  

 

 

Uma vez que as capas funcionam como um veículo propagandístico das revistas, elas 

devem apresentar um resumo irresistível do que o leitor irá desfrutar e conhecer ao ler a 

revista. Para tanto, as capas são diagramadas para gerar maior visibilidade e destaque. Na 

mídia impressa, a diagramação tem a função de promover as articulações entre os elementos 

dos textos verbais e visuais. “Esse procedimento faz da diagramação uma das responsáveis 

pela construção da identidade da publicação, ao torná-la reconhecida pelo público-alvo entre 

tantas outras expostas na banca de jornal” (MESQUITA, 2005, p. 2). 

A diagramação é um projeto visual gráfico preestabelecido, elaborado com a 

finalidade de dispor o título, o texto, a foto, o espaço em branco e outros elementos gráficos 

de revistas, jornais, cartazes, livros, de maneira harmônica e equilibrada. A preocupação do 

diagramador é fazer com que as mensagens pretendidas por esses meios de comunicação 

cheguem ao leitor de maneira rápida e confortável, a fim de que ele possa discernir algo de 

seu interesse (SILVA, 1985, p. 43).   

Será sempre a imagem o primeiro elemento que prenderá a atenção do leitor. De 

acordo com Scalzo (2006, p. 69), 
 
Quando alguém olha para uma página de revista, a primeira coisa que se vê são as 
fotografias. Antes de ler qualquer palavra, é a fotografia que vai prendê-lo àquela 
página ou não. Fotos provocam reações emocionais, convidam a mergulhar num 
assunto, a entrar numa matéria.  
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A fotografia põe, à vista do seu espectador, o simulacro de algo real. Embora esse real 

seja algo questionável diante da gama de programas de tratamentos de fotos, “a lente, como o 

olho humano, vê, e expressa aquilo que vê em uma perspectiva perfeita” (DONDIS, 2000, p. 

215). Por tal razão, a fotografia é, para a mente humana, digna de credibilidade e possui um 

“enorme poder de persuasão” (DONDIS, 2000, p. 216). 

As revistas femininas valem-se de “fotos produzidas” para ilustrar suas capas e chamar 

a atenção de seus leitores. Como o próprio nome sugere, não são fotos espontâneas: para esse 

tipo de gênero fotográfico, “além do fotógrafo, é necessário contar com toda uma equipe de 

produção: pelo menos um produtor (ou repórter), além de cabeleireiros, maquiadores, 

assistentes, iluminadores, etc.” (SCALZO, 2006, p. 71). Por sua vez, “a maquiagem, o estilo 

de roupa, o penteado, bem como a iluminação, o corte, o fundo e a direção da fotografia são 

marca registrada da revista” (p. 64), como pode ser evidenciado nas capas da revista Elle de 

edição brasileira referentes aos meses de abril e outubro de 2008.  

 

    

 

 
Figura7: Elle edição de abril 

 

 

Ao serem observadas, algumas semelhanças são notórias nessas capas. As mulheres 

fotografadas são modelos brasileiras conhecidas internacionalmente: Viviane Orth e Fernanda 

Tavares. Ambas estão suavemente maquiadas, com feições sedutoras, cabelos em 

“movimento” (efeito gerado por um jato de ar) e vestindo roupas glamourosas: uma com um 

vestido social/clássico vermelho e a outra, valendo-se de uma proposta mais ousada, usa um 

vestido branco sobre um bolero de paetês dourado.   

      Figura 8: Elle edição de outubro 
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De acordo com Dondis (2000, p. 13),  

 
nossa cultura dominada pela linguagem já se deslocou sensivelmente para o nível 
icônico. Quase tudo em que acreditamos, e a maior parte das coisas que sabemos, 
aprendemos e compramos, reconhecemos e desejamos, vem determinado pelo 
domínio que a fotografia exerce sobre nossa psique (grifos nossos). 
 
  

É por meio da fotografia expressa na capa que os editores aguçarão no leitor o 

primeiro desejo pela compra. Eles deverão “preencher a carência de identidade de cada leitor, 

a necessidade que cada pessoa tem de aderir a valores e estilos de vida que confirmem seus 

próprios valores e estilos de vida e lhe permitam compreender o mundo e seu lugar nele” 

(VESTERGAARD; SCHRODER, 2000, p. 74). As imagens refletidas nas capas de Elle 

poderão atrair e monopolizar a visão tanto de mulheres que se espelham e se assemelham ao 

que é exposto como de outras que gostariam e buscam ser aquilo que é exposto: mulheres 

lindas, sedutoras e dentro da moda. Como afirma Dondis (2000, p. 12), “nos modernos meios 

de comunicação [...] o visual predomina, o verbal tem a função de acréscimo”. 

Nessas duas capas, os editores escolheram fundos neutros, uma estratégia valiosa para 

não comprometer a ênfase na imagem, nem a legibilidade das chamadas e, principalmente, do 

logotipo.  

Muitas vezes confundido com logomarca, o logotipo é o símbolo refletor da marca, 

composto apenas por letras, como é o caso de 27. Em contrapartida, a logomarca é o 

símbolo representante da marca por meio de uma imagem, como, por exemplo, a concha da 

empresa de energia Shell 28 (CESAR, 2000, p. 117). 

O logotipo é considerado pelos publicitários o responsável pela identificação do 

consumidor com o produto. Nas revistas selecionadas, o logotipo encontra-se disposto na 

mesma posição: na parte superior da capa. Suas variáveis ficam por conta das cores, já que a 

fonte e o tamanho escolhidos para compô-lo permanecem imutáveis. Essa modificação 

cromática pode ser considerada uma estratégia capaz de, a cada edição, “produzir a ilusão 

referencial de que tudo ali apresentado é visto pela primeira vez, é recente” (MESQUITA, 

2005, p. 5).   

As chamadas, de um modo geral, subdividem-se em cores, tipos gráficos e 

alinhamento. “À direita, esquerda ou centralizado, o alinhamento acompanha o ritmo e a 

                                                           
27

 Disponível em:  www.elle.com.br 
28

 Disponível em: www.shell.com.br 
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forma do corpo da mulher da capa. Seu bloco, ou melhor, sua massa textual é mais um 

componente imagético e, para isso, colaboram o tipo da letra e a cor” (MESQUITA, 2005, p. 

6), bem como o uso de caixa-alta e caixa-baixa.  

É perceptível na revista Elle uma ordem de destaque das chamadas que ilustram a 

capa. Nos dois exemplares, a chamada mais relevante está grafada em negrito e com a mesma 

cor do logotipo. Além disso, possui o maior tamanho de letra em relação às outras, que 

aparecem com cor e espessura diferenciadas, de acordo com o seu grau de importância. A 

chamada principal, por sua vez, transforma-se em uma espécie de manchete29 da revista, ou 

seja, em uma outra aposta dos enunciadores para atrair os olhares dispersos de seus 

coenunciadores. Será a leitura da chamada principal a responsável por despertar o interesse do 

leitor em ler as demais, estimulando a sua curiosidade/necessidade de conhecer e obter o 

conteúdo abordado. 

Conforme ressalta Scalzo (2006, p. 63), “a chamada principal e a imagem da capa 

devem se complementar, passando uma mensagem coesa e coerente”, isto é, a linguagem 

visual e a linguagem verbal devem formar um todo de sentido ao leitor, em consonância com 

as suas expectativas.  

 No que concerne à linguagem verbal, o cuidado com as escolhas lexicais para a 

construção das chamadas das matérias publicadas no interior da revista é de extrema 

importância, pois devem estar em sintonia com a ansiedade de um grupo de leitores, a ponto 

de penetrar em sua consciência, desvendar seus sonhos, descobrir seus receios e deduzir suas 

esperanças. Para tanto, os enunciados precisam refletir características culturais desse grupo e 

contribuir para o afloramento do imaginário coletivo, “de uma construção ideológica a que o 

sujeito não pode escapar, dado que, enquanto membro de uma comunidade, necessita de 

partilhar com ela um conjunto de marcadores que o categorizem e lhe permitam sentir-se 

integrado” (PINTO, 1997, p. 36).  

          Durante o ano de 2008, quatro capas da revista Elle portuguesa (fevereiro, abril, maio e 

setembro) trouxeram chamadas relacionadas ao casamento:  
 

 

 

 

 

                                                           
29 “Manchete: o título principal, composto em letras garrafais e publicado com grande destaque [...]. Indica o fato 
jornalístico de maior importância entre as notícias contidas na edição” (DISCINI, 2005, p. 89). 
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Fevereiro: “9 atitudes a copiar dos divorciados” 

Abril: “O que muda realmente com o casamento” 

Maio:  “O que precisa de saber antes de engravidar”  

Em sociedades cuja religião predominante é a católica, sabe-se que a 

gravidez vincula-se ao matrimônio. 

  Setembro:  “Casamentos turbos: a pressa não é inimiga da perfeição” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Elle edição de fevereiro Figura 10: Elle edição de abril 

Figura 12: Elle edição de setembro Figura 11: Elle edição de maio 
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Em contrapartida, no mesmo ano (2008), apenas uma capa brasileira, a do mês de 

abril, menciona o casamento, não com o intuito de dar orientações e conselhos sobre o 

relacionamento a dois, mas, sim, de dar dicas de beleza para “arrasar” em uma festa de 

casamento: 

 
 “Vai casar? Make luxo para arrasar na festa (sua ou da melhor amiga)”  

 

 

 
                                       Figura 13: Elle edição de abril 

 

Nota-se, por meio das chamadas selecionadas, que o ethos da edição portuguesa 

incorpora um “tom” aconselhador, revelando um discurso atraente não somente para mulheres 

que procuram informações sobre tendências de moda, mas também para mulheres casadas, 

interessadas em tais reportagens. Já o ethos da edição brasileira joga sedutoramente para 

conquistar a atenção de mulheres conectadas com a moda, independentes e ávidas por dicas 

que valorizam a sua beleza estética. 

 Embora essas revistas carreguem consigo a marca Elle e utilizem a mesma língua, 

tornam-se perceptíveis interesses distintos de leitoras portuguesas e brasileiras. As chamadas, 

portanto, atuam em conformidade com a pertença identitária e as necessidades de um 

determinado grupo, investindo objetos de valores simbólicos que funcionam como “senhas” 

de entrada e de aceitação sociocultural.    



81 
 
 

 “O processo pelo qual consumidores compram produtos e serviços começa com o 

reconhecimento de uma necessidade” (CHURCHILL; PETER, 2000, p. 146). Quando 

consumidores reconhecem tal necessidade, eles são impulsionados interiormente a atendê-la. 

Esse impulso recebe o nome de motivação (p. 147). Os editores/jornalistas precisam, 

portanto, de perspicácia para saber o que motiva os leitores/consumidores, a fim de poder 

atender às suas necessidades.   

  Churchill e Peter (2000, p. 148) classificam as necessidades como utilitárias e 

hedônicas:   
Necessidades utilitárias relacionam-se a função básica e benefícios materiais [...]. Se 
você está com sede é motivado a encontrar algo para beber. Quando as pessoas são 
motivadas a satisfazer necessidades utilitárias, elas tendem a ser racionais em suas 
escolhas. [...] Em contraste, necessidades hedônicas são relacionadas ao desejo de 
prazer e auto-expressão [...]. Decisões sobre a satisfação de necessidades hedônicas 
tendem a ser relativamente emocionais. 

  

Conforme apresentado neste subcapítulo, o principal meio publicitário de uma revista 

é a sua capa. Ela deverá ser o primeiro impulso motivador do leitor, que enxergará na revista 

um bem capaz de satisfazer não apenas às suas necessidades hedônicas, mas também 

utilitárias. Com efeito, suas reportagens precisam fornecer algo significativo e indispensável 

para esse leitor potencial. A revista deverá tornar-se um produto que alimente as suas 

necessidades pelo conhecimento e informação e, também, constituir uma fonte de prazer. 

Diante da avidez investigativa de analisar as identidades várias que se representam em 

uma única língua, buscar-se-á desvendar, por intermédio das capas da revista Elle portuguesa 

e Elle brasileira, como os discursos produzidos por elas se adaptam a diferentes realidades e 

se tornam um meio eficaz para produzir efeitos de sentido específicos a um determinado 

público-alvo, a ponto de levá-lo a sentir a necessidade de adquirir, a cada mês, um novo 

exemplar. Por intermédio dos suportes verbais e não verbais expressos nesses textos, serão 

extraídos os aspectos ideológicos e identitários responsáveis por transformar uma revista que 

carrega o mesmo nome e utiliza o mesmo código linguístico em uma revista exclusivamente 

brasileira e outra exclusivamente portuguesa.    
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4.3 O CORPUS E METODOLOGIA DE ANÁLISE 

 

 

O corpus compreenderá três capas da revista Elle brasileira e três capas da revista Elle 

portuguesa referentes a 2008, ano em que ambas as revistas completaram 20 anos. Esse 

número e essa escolha de capas devem-se ao fato de terem sido selecionadas três temáticas 

concernentes à revista: Moda Verão (a edição brasileira de janeiro e a portuguesa de junho), 

Aniversário da Revista (a edição brasileira de maio e a portuguesa de outubro) e Festas de 

Final de Ano (a edição brasileira e a portuguesa de dezembro).  

A análise será dividida em duas etapas principais. Em um primeiro momento serão 

analisados:  

 O texto visual. Verificar-se-ão:  

 A diagramação: disposição da fotografia e chamadas, seleção cromática e tipologia 

da fonte; 

 A fotografia em si.  

 O texto verbal. Observar-se-ão as escolhas lexicais dos enunciadores para compor     

as chamadas.  

 Os efeitos de sentido produzidos em cada exemplar, por meio da composição do texto 

visual com o texto verbal, e o jogo de sedução do ethos.  

Após essa primeira etapa analítica, as capas brasileiras e as capas portuguesas serão 

analisadas separadamente, objetivando extrair um discurso uno que revele as formações 

discursivas e ideológicas de um ethos revestido por uma identidade brasileira e de outro 

revestido por uma identidade portuguesa.   
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5 ESTUDO ANALÍTICO DAS CAPAS DA ELLE DE EDIÇÕES PORTUGUESA 

E BRASILEIRA   

 

 

5.1 A ANÁLISE DO CORPUS – 1ª ETAPA 

 

 

Conforme explicitado no capítulo anterior, na primeira etapa serão analisados os textos 

visuais e verbais e o jogo de sedução dos ethé extraídos das capas brasileiras e portuguesas 

das temáticas Moda Verão, Aniversário da Revista e Festas de Final de Ano.  

 

  

5.1.1 Tema: Moda Verão   

 

 

A revista Elle brasileira de janeiro e a portuguesa de junho, referentes a 2008, 

trouxeram em suas capas novidades de moda, com enfoque no verão, estação em vigor nos 

dois países nesses meses, além de notícias sobre beleza, saúde, entretenimento e 

comportamento.  
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Revista Elle Brasileira  

 

 

 
Figura 14: Elle edição brasileira de janeiro de 2008 
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Revista Elle Portuguesa 

 

 

 
Figura 15: Elle edição portuguesa de junho de 2008 
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5.1.1.1 A capa brasileira  

 

 

5.1.1.1.1 O texto visual 

 

 

De modo geral, o texto é visto como um signo, possuidor de um significado, “um 

conteúdo veiculado por meio de uma expressão, que pode ser verbal, visual, entre outros” 

(DISCINI, 2005, p.29). O texto visual, por sua vez, transmite sentido e ideias por meio de um 

conjunto composto de combinações de cores, distribuição de formas, jogos de linhas e 

volumes expressos no espaço do papel.    

Para Dondis (2000, p.184), “no universo dos meios de comunicação visual, inclusive 

as formas mais causais e secundárias, algum tipo de informação está presente”. Diante dessa 

assertiva, serão analisados, com base nas leis da Gestalt30, os elementos constituintes do texto 

visual da capa brasileira referente à temática Moda Verão, a começar pela diagramação. 

 

 

– A diagramação  

 

 

 Disposição dos elementos constituintes da capa: logotipo, fotografia e 

chamadas 

 

Um leitor condicionado à escrita ocidental, da esquerda para a direita, no sentido 

horizontal, ao se deparar com a comunicação escrita, instintivamente fixa sua visão no lado 

superior à esquerda do papel. Esse percurso passa a ser algo obrigatório aos seus olhos. 

Edmund C. Arnold (1965, p. 120-125 apud SILVA, 1985, p. 47-49), observador do 

movimento ótico e do condicionamento ocidental da leitura, elabora um esquema para as 

zonas de visualização da página impressa:  

                                                           
30 “A Gestalt é uma Escola de Psicologia Experimental. [...] O movimento gestalista atuou principalmente no 
campo da teoria da forma, com contribuição relevante aos estudos da percepção, linguagem, inteligência, 
aprendizagem, memória, motivação conduta exploratória e dinâmica de grupos sociais. [...] A teoria da Gestalt, 
extraída de uma rigorosa experimentação, vai sugerir uma resposta ao porquê de umas formas agradarem mais e 
outras não.” (GOMES FILHO, 2003, p. 18).   
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Figura 16: Zonas de visualização da página impressa 
Fonte: SILVA, Rafael Souza. Diagramação: o planejamento visual 
gráfico na comunicação impressa. São Paulo: Summus, 1985. p. 49 

 

 

Legenda 

1. Zona primária 

2. Zona secundária 

3. Zona morta  

4. Zona morta 

5. Centro ótico 

6. Centro geométrico 

 

 

De acordo com Silva (1985, p. 47-48), “a zona primária deve conter um elemento 

forte para atrair a atenção e interesse do leitor”. A visão, após se deparar com a zona primária, 

desloca-se, automaticamente, para o lado inferior oposto (zona secundária). Dessa forma, as 

zonas mortas (3 e 4), bem como o centro ótico da página, deverão ser preenchidas com 

elementos atrativos, a fim de evitar o deslocamento brutal da visão e tornar a leitura mais 

agradável. O centro ótico “ou centro real de qualquer peça impressa está situado um pouco 

acima do centro geométrico” (p. 48) e, com relação ao texto impresso com imagens, é 

considerado uma área relevante, pois, após todas as zonas serem vistas, o olhar converge-se 

para essa região, atentando-se aos seus detalhes.  
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             Figura 17: Elle edição brasileira de janeiro de 2008 

 

Aplicando os conceitos abordados nesta capa, nota-se a presença do logotipo na zona 

primária, uma estratégia utilizada e padronizada por todas as edições da revista Elle, 

permitindo o rápido reconhecimento da marca. O rosto da modelo enquadra-se entre as letras 

L, componentes do logotipo, que servem de moldura para focalizar a mulher Elle brasileira. 

Nas laterais da capa há uma profusão de chamadas, que evitam o deslocamento brusco da 

visão para a zona secundária. A modelo constitui a figura central da página e o centro ótico 

focaliza seu colo e busto.         

Além dessas considerações, os componentes visuais posicionam-se 

assimetricamente. Há a utilização de coordenadas horizontais (logotipo) e verticais (chamadas 

e fotografia) e as fontes utilizadas nas mensagens verbais diferem pelo tamanho, pela 

espessura e pela cor, o que, segundo Silva (1985, p. 51), “provoca grande valorização 

estética” em relação à utilização do espaço em branco.   

Vale ressaltar que a Revista explora a diferenciação de pesos visuais para guiar o 

olhar do leitor. Primeiro ele é direcionado à fotografia (o elemento visual de maior tamanho), 

posteriormente ao logotipo, depois à chamada principal, e assim por diante. “Quando tudo 

tem o mesmo peso visual numa peça gráfica, o leitor não sabe o que olhar primeiro. Não há 

contraste entre as coisas. E direção de arte bem feita é direção de arte com contraste” 

(CESAR, 2000, p. 158). 
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 Seleção cromática  

 

“A cor é a parte mais emotiva do processo visual. Possui uma grande força e pode ser 

empregada para expressar e reforçar a informação visual. É uma força poderosa do ponto de 

vista sensorial” (GOMES FILHO, 2003, p. 65). Pelo fato de os seres humanos reagirem de 

maneira mais emotiva diante das cores, os meios de comunicação fazem uso excessivo delas, 

visando despertar sensações, atrair e influenciar o consumo.  

O logotipo recebe, nesta edição, a cor vermelha. De acordo com Dondis (2000, p. 

65), trata-se de uma cor “mais ativa e emocional”, e por ser muito atrativa é bastante usada em 

comunicação visual.  Dentre as diversas associações relacionadas à cor vermelha apontadas 

por Cesar (2000, p. 195), encontram-se a representação da mulher, do sol e da sensualidade. 

A revista Elle é uma revista voltada à mulher, a modelo usa da sensualidade por meio de seu 

olhar e de seu decote; ademais, como a proposta da revista de janeiro é enaltecer a moda de 

verão, a escolha do vermelho vivo reforça a mensagem pretendida, enfatizada pela chamada 

principal “Verão Chic”, pelo fato de ser uma cor quente e representante do sol. 

 Há um evidente contraste entre a cor das chamadas e do pano de fundo. Para colori-

las, foram selecionadas cores como o vermelho, o preto e o cinza, que, sobrepostas a um 

fundo branco aperolado, são enfatizadas e ganham ótima legibilidade.   

As escolhas das cores geram um tom harmônico na capa. O vermelho, como 

mencionado, destaca o logotipo, a chamada principal e palavras relevantes das chamadas 

secundárias, além de dar brilho à boca da modelo. A neutralidade do preto é usada em 

parceria com o vermelho e o cinza, a fim de não ofuscá-las. A cor prata, relacionada à 

sofisticação, é encontrada no vestido, e transferida à palavra fashion e ao texto principal da 

chamada “Beleza Global”, na tonalidade cinza, sugerindo que a modelo é fashion e faz uso 

dos produtos de beleza indicados por Elle.  

 

 Tipologia da fonte 

 

Com relação à fonte31, ou seja, ao tipo de letra, observa-se, na capa, a presença de 

estilos diferenciados, utilizados no logotipo (padronizado para todas as revistas Elle) e nas 

chamadas.  

                                                           
31 Visando estabelecer a identidade visual, muitas revistas criam suas próprias fontes. Por essa razão, não serão 
nomeadas nesta dissertação.   
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O logotipo  apresenta uma tipologia caracterizada pelas serifas e pelas 

variações de traços finos e grossos em uma mesma letra. Segundo Cesar (2000, p. 171-172), 

além de bonito, esse tipo de fonte transmite delicadeza, elegância e segurança, sendo bastante 

usado em revistas femininas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Em contrapartida,  as  chamadas  são constituídas de outro modelo de fonte, sem 

serifa. “Os tipos sem serifa demoraram a aparecer. Apenas no início do século XX é que os 

tipos sem serifa começaram a ganhar força e sucesso. O desenho do tipo é uniforme. A 

transição de traços grossos e finos praticamente não existe. O peso da letra é um só” (CESAR, 

2000, 167). 

 A ordem de relevância das chamadas, bem como dos textos (principal e secundário) 

que as integram, fica por conta das variações que essa tipologia oferece – bold (negrito), extra 

bold, medium, light, itálico – e pelo tamanho selecionado.  

 

Chamada principal: 

 

 Verão Chic  

Valendo-se do bold, esta chamada sobressai diante das demais pelo fato de ter o 

maior tamanho de fonte, de possuir a mesma cor do logotipo e de integrar duas outras 

chamadas:  

 

 Auto-ajuda fashion: 60 idéias infalíveis dos experts no assunto 

Para destacar a palavra fashion, usou-se o bold. A fim de causar impacto na 

quantidade de dicas que o leitor terá ao comprar a revista, o número 60 apresenta um 

tamanho maior e é grafado também em bold, sobressaindo em relação às outras 

palavras escritas em medium. 

Serifas 

Variação de traços 
grossos e finos. 
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 150 peças para você curtir a praia e a cidade no maior estilo 

Esta chamada possui as mesmas características da chamada anterior: o número 

150 é grafado em bold, apresentando maior tamanho em relação às outras palavras 

componentes da chamada, cuja tipologia é medium. 

 

Chamadas secundárias:  

 

 Não deixe seu cabelo morrer na praia: xampus, cremes e tratamentos salva-vidas 

Há duas tipologias presentes nesta chamada: a bold, usada para enfatizar a ordem 

emitida pelo enunciador, que se vale do imperativo, e a medium, empregada para a 

enumeração explicativa dos produtos responsáveis por deixar os cabelos das leitoras 

mais bonitos. Por sua vez, a utilização da cor vermelha em “seu cabelo” foi algo 

intencional para chamar a atenção das leitoras que buscam dicas e soluções para seus 

cabelos.   

 

 Beleza Global: editoras internacionais de Elle indicam os produtos e as 

tendências que fazem sucesso no momento 

Nesta chamada, tem-se a presença de três tipologias distintas: a bold, para 

enfatizar o assunto principal da matéria contida no interior da revista; a medium, para 

destacar “os produtos e as tendências” que serão retratados na matéria, e a light, 

aplicada no texto de menor relevância da chamada. Se fosse eliminado o texto escrito 

em light, a chamada, mesmo sem ser tão explicativa, faria sentido: “Beleza Global: os 

produtos e as tendências”.    

 

 Como usar cor no trabalho sem carregar nas tintas  

Diferentemente das demais chamadas, que mesclam tipologias, a última chamada, 

localizada na zona secundária, explora o bold e o itálico. 

 

As diferentes escalas de cores e tamanhos serviram de freios funcionais para brecar o 

olhar do leitor em direção automática à zona secundária. Segundo Cesar (2000, p.167), “bem 

combinadas, as variações podem resultar numa peça harmoniosa e bonita”. Em relação a essa 

capa, que abusou de diversas tipologias, a assertiva do autor pode ser ratificada, pois o 
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contraste apresentado foi de extrema importância para a sua organização visual, facilitando a 

compreensão e a rapidez da leitura. Por tal razão, há nesse texto visual uma boa pregnância32 

da forma. 

   

 

– A fotografia em si 

 

 

A imagem revela uma foto produzida, pois houve um preparo (maquiagem, penteado, 

figurino, iluminação) em torno da modelo antes de ela ser fotografada. Pelo fato de os cabelos 

e a saia do vestido não estarem estáticos – efeito esse produzido por um jato de ar –, tem-se a 

sensação de movimento, estando mais próxima de algo real.  

A modelo projeta, por meio de seu figurino e produção estética, a mulher Elle 

brasileira: fashion e atraente. Sua expressão facial sugere confiança e sensualidade e o 

vestuário salienta uma tendência de moda: a cintura marcada; por isso, a modelo veste um 

cinturão, semelhante a um corselete, sobre um vestido da marca Prada33.  

 

 

5.1.1.1.2 O texto verbal 

  

 

O texto verbal, na modalidade escrita, expressa ideias por meio de frases encadeadas 

em parágrafos, “os quais, por sua vez, também se encadeiam entre si” (DISCINI, 2005, p.29), 

construindo um significado.  

As chamadas compõem textos de curta extensão, podendo ser formadas por apenas 

uma frase de impacto (chamada principal: Verão Chic), propiciando, assim, uma leitura rápida 

e eficiente, capaz de suscitar a necessidade da compra. 

 A linguagem usada nessa capa é a coloquial, conforme evidenciado nas passagens: 

“não deixe seu cabelo morrer na praia”, “150 peças para você curtir a praia e a cidade no 

maior estilo” (grifos nossos). Ademais, há a presença de estrangeirismos que já fazem parte 

do vocabulário brasileiro, como “fashion” e “experts”. Pelo fato de usar uma linguagem 

                                                           
32 Pregnância é a lei básica da percepção visual da Gestalt e remete às “forças de organização da forma”, no 
sentido da organização e do equilíbrio visual (GOMES FILHO, 2003, p.36). 
33 Informação adquirida no interior da revista.  
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coloquial, valendo-se de escolhas lexicais conhecidas de seu público-alvo, o enunciador se 

aproxima de seus coenunciadores. Com efeito, os enunciados direcionam-se a uma leitora, já 

íntima, tratada por “você”:       

 

 150 peças para você curtir a praia e a cidade no maior estilo 

 Não deixe seu cabelo morrer na praia: xampus, cremes e tratamentos salva-vidas 

(grifos nossos) 

 

Por meio do coloquialismo e da presença de um eu e um tu (no caso, representado 

pelo pronome de tratamento você), cria-se o efeito de subjetividade, de intimidade para com a 

leitora, dando à revista uma característica diferenciada daquela do jornal, que trabalha com a 

objetividade, o distanciamento.  

 A revista Elle é direcionada à moda e à beleza, no entanto, algumas edições trazem 

entrevistas e matérias sobre saúde, lugares para visitar e comportamento. De acordo com o 

gráfico 134, a revista de janeiro explorou, em sua capa, chamadas relacionadas à moda e à 

beleza para atrair seu público-alvo. 

 

 

Gráfico 1: Moda Verão: Elle Brasileira 

                                                           
34 Para a elaboração do gráfico, foram inseridas, em uma planilha, categorias relacionadas às chamadas expostas 
nas capas brasileiras, como moda, saúde, beleza, entrevistas/reportagens, lugares para visitar e 
comportamento. Conforme apresentado na planilha 1: Moda Verão: Elle Brasileira (apêndices), todas as 
chamadas da Elle brasileira de janeiro foram encaixadas nessas categorias. Somaram-se os números das 
chamadas de cada categoria e, a partir dos resultados obtidos, foi possível a construção do gráfico. 
 

60%

40%

Moda Verão: Elle Brasileira

Moda 
Saúde
Beleza
Entrevistas/Reportagens
Lugares para visitar
Comportamento
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Como se observa, 60% das chamadas voltam-se à moda e 40% à beleza. Assuntos 

relacionados a saúde, lugares para visitar e comportamento não aparecem na capa dessa 

edição.   

O enunciador pressuposto, que traz às leitoras informações sobre moda e beleza nas 

chamadas, não se molda pela insegurança, pois se trata de um enunciador que tem em suas 

mãos as chaves dos segredos da estética e da moda:  

 

 Auto-ajuda fashion: 60 idéias infalíveis dos experts no assunto 

 150 peças para você curtir a praia e a cidade no maior estilo  

 Não deixe seu cabelo morrer na praia: xampus, cremes e tratamentos salva-vidas 

 Como usar cor no trabalho sem carregar nas tintas 

 

 Aliado à imagem, tais segredos, possíveis de serem descobertos no interior da revista, 

ganham maior credibilidade.  

 

 

5.1.1.1.3 A composição do texto visual com o texto verbal e o jogo de sedução do ethos 

 

 

A cena de enunciação, ou seja, a capa em análise, é constituída pelo texto visual e 

verbal, sendo a integração de ambos essencial para a construção do sentido. Para tanto, as 

capas de revista, ao “juntar em si dois meios de expressão” (DISCINI, 2005, p. 29), 

constituem textos sincréticos. De acordo com Strongoli (2006, p. 173), o texto sincrético 

comporta a interação entre a imagem (sensorial) e a língua (inteligível). Essa interação “exige 

do destinatário um processo de leitura e de interpretação ágil e eficiente para que ele não se 

perca na disseminação dos vários códigos e possa compreender as referências que sustentam o 

jogo complicado das intenções do discurso”. 

A modelo da capa integra-se aos propósitos das chamadas: dar dicas de moda e beleza. 

A fotografia expressa uma mulher com cabelos bonitos (“Não deixe seu cabelo morrer na 

praia”), apresenta uma pele perfeita (“Beleza Global [...] os produtos e as tendências que 

fazem sucesso no momento”) e explora tendências de moda, como a cintura marcada e o 

vestido drapeado (“60 idéias infalíveis dos experts no assunto” e “150 peças para você curtir a 

praia e a cidade no maior estilo”).  
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Por meio dessa união sincronizada do texto verbal com o visual, depreende-se um 

ethos detentor da sabedoria de ensinar como conquistar a beleza e o estilo almejados por seus 

coenunciadores. Exercendo o papel de fiador, digno de credibilidade, uma vez que carrega em 

sua fronte a marca Elle, o ethos persuade sedutoramente determinados coenunciadores, 

valendo-se da mesma linguagem utilizada por eles. Pela sua maneira de dizer, o eu emanado 

do discurso deixa transparecer a sua maneira de ser: o possuidor de uma fórmula capaz de 

transformar qualquer leitora em uma mulher bela e fashion para o verão.  

O discurso proferido por esse ethos dirige-se às leitoras que se identificam e querem 

conquistar o estereótipo da mulher Elle. Assim, a revista transforma-se em um objeto de 

desejo, pois é no seu interior que o ethos dará as respostas de como deixar os cabelos mais 

bonitos, dos produtos de beleza responsáveis por valorizar seu rosto e corpo, de como 

combinar cores para que gafes sejam evitadas e das peças de roupas que deverão ser usadas 

no verão.  

  

 

5.1.1.2 A capa portuguesa  

 

  

 Para analisar a capa da edição portuguesa, bem como as capas correspondentes às 

outras temáticas, serão mantidas as mesmas categorias de análise vistas anteriormente.    
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5.1.1.2.1 O texto visual 

 

 

– A diagramação 

 

 

 Disposição dos elementos constituintes da capa: logotipo, fotografia e chamadas 

 

 

          Figura 18: Elle edição portuguesa de junho de 2008 

 

 

Com base no esquema elaborado por Arnold (1965, p.120-125 apud SILVA, 1985, p. 

47-49) sobre as zonas de visualização da página impressa, observa-se que, na zona primária, 

foi incorporada, além do logotipo, uma chamada. Esta, por sua vez, não é a chamada 

principal, mas pode ser considerada um artifício valioso para atrair a atenção de um público-

alvo interessado no assunto ali abordado. Como uma maneira de frear a visão do leitor em 

direção automática à zona secundária, a chamada principal encontra-se disposta na posição 

horizontal e abaixo do centro ótico – onde se localizam o busto e o colo da modelo – e do 

centro geométrico.  
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Embora a cabeça da modelo não esteja plenamente centralizada, inclinando-se 

levemente à direita, a fotografia constitui a figura central da capa, e, pelo fato de possuir uma 

proporção maior em relação aos demais componentes gráficos, torna-se o elemento visual de 

maior importância e destaque.   

Os componentes gráficos posicionam-se assimetricamente: há a utilização de 

coordenadas horizontais (logotipo e chamada principal) e verticais (chamadas secundárias e 

fotografia) e as fontes utilizadas nas mensagens verbais diferem pelo tamanho, pela espessura, 

pela fonte e pela cor. Apesar de haver assimetria, a capa portuguesa apresenta seus elementos 

visuais de forma integrada e harmoniosa. Além disso, mesmo existindo algumas 

sobreposições (chamadas sobre o corpo da modelo), a legibilidade não é afetada por elas; pelo 

contrário, nessa capa as sobreposições expressam a integração dos elementos visuais 

(GOMES FILHO, 2003, p. 100).       

   

 Seleção cromática  

 

Para compor a capa dessa edição, os diagramadores optaram, embora com tons 

diferenciados, pelas mesmas cores dos diversos tecidos presentes no vestido da modelo (o 

amarelo, o roxo e o branco).  

O logotipo recebeu duas cores: a amarela, cor primária, e a vermelho-arroxeada35, cor 

terciária36.  

Dentre as diversas associações relacionadas à cor amarela apontadas por Cesar (2000, 

p. 196) estão o sol, o calor, o verão e a alegria. Trata-se de uma cor quente, que, ao contrário 

das frias, serve como estímulo ao observador. Ela causa “sensação de calor, aproximação, 

euforia” (CESAR, 2000, p. 193).  

A cor amarela, responsável por enaltecer o verão, colore a chamada principal, 

enfatizando a moda verão (“Shopping de Verão: Looks que deixam a imaginação voar”) e 

partes das chamadas secundária (“para o equilíbrio do corpo e da mente”) e terciária (“5 

destinos à volta do mundo”), cujas reportagens darão dicas capazes de trazer,  nesse verão, a 

alegria interior.  

Além do amarelo, evidencia-se a utilização de um pano de fundo lilás que, devido a sua 

neutralidade, não ofusca as chamadas e realça a fotografia. Os tons de roxo, além de combinar 

                                                           
35 Nomenclatura de cor encontrada em Dondis (2000, p. 67). 
36 Por meio da mistura das cores primárias em proporções diferentes, ou da mistura de três cores primárias em 
proporções iguais, obtêm-se as cores terciárias (CESAR, 2000, p. 191).  
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com o amarelo, podem exprimir a espiritualidade e a sexualidade (CESAR, 2000, p.196), 

enfatizando dois assuntos que serão tratados na revista:  

 

  7 Passos para o equilíbrio do corpo e da mente  

Serão dadas sugestões esotéricas e físicas para elevar a paz e a harmonia interiores. 

  Faz amor à segunda-feira?  

  Será apresentado um inquérito europeu revelador dos hábitos sexuais portugueses.  

 

Ademais, a cor vermelho-arroxeada do logotipo está presente nas chamadas 

secundárias “O sol afinal faz bem! Um shot natural de vitamina D e alegria” e “7 passos”, 

bem como em parte das chamadas terciárias “A pensar nas férias” e “Easy!”. 

O branco, relacionado à cor de um dos tecidos do vestido da modelo, está presente em 

duas chamadas terciárias: “Faz amor à segunda feira?” e “10 ideias flash para perder peso sem 

stress”. 

A utilização de cores semelhantes às cores do vestido da modelo, além de ter uma razão 

específica – como é o caso do amarelo – gera um tom harmônico na capa, pois todos os 

elementos visuais que a constituem interligam-se, compondo um texto visual uno.   

 

  Tipologia da fonte 

 

Com relação à tipologia da fonte usada na edição portuguesa, nota-se que a chamada 

principal, “Shopping de Verão: Looks que deixam a imaginação voar”, é escrita com uma 

fonte similar à utilizada no logotipo, com serifa. Além de possuir o maior tamanho em 

comparação com outras chamadas e estar disposta na horizontalidade, ela é a única a enfatizar 

moda. Sabendo-se que Elle é uma marca de revista voltada ao universo fashion, a utilização 

dessa fonte foi uma estratégia para ressaltar o ideário da revista e, consequentemente, a 

chamada principal. Dentre as variações tipológicas apresentadas, destacam-se a utilização de 

caixas-altas e caixas-baixas e as variações de tamanho de fonte.  

As demais chamadas são grafadas com outro modelo de fonte, sem serifa, e suas 

ordens de relevância estabelecem-se pela variação de tamanho.   
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Chamadas secundárias:  

 

 O Sol afinal faz bem! Um shot natural de vitamina D e alegria 

Como a estratégia desta chamada é direcionar a atenção do leitor para uma 

informação nova acerca dos benefícios que a exposição ao sol pode causar, as 

variações do uso de caixas-altas e caixas-baixas e de tamanhos de fonte são 

perceptíveis.  Para enfatizar a palavra “sol”, fez-se uso da caixa-alta e de um maior 

tamanho de fonte em comparação com os outros fragmentos textuais. O mesmo ocorre 

para destacar a expressão “faz bem”, grafada em caixa-alta e com um expressivo 

tamanho de fonte.  

 

 7 passos para o equilíbrio do corpo e da mente 

A fim de causar impacto na quantidade de dicas sobre como conquistar uma 

mente e um corpo equilibrado, o número 7 apresenta um tamanho diferenciado e é 

grafado em bold, sobressaindo diante das outras palavras escritas em medium. 

  

Chamadas terciárias – Devido às diferentes seleções de tamanhos para destacar as 

chamadas, encontram-se, nessa edição, chamadas terciárias:  

 

 Faz amor à segunda-feira?  

Além de esta chamada estar situada em uma parte privilegiada da revista (zona 

primária), chama a atenção da leitora pelo fato de estar grafada em caixa-alta e com 

cor branca, disposta sobre um fundo lilás.   

 

 A pensar nas férias – 5 destinos à volta do mundo 

São notórias variações gráficas em uma única chamada. Para falar à leitora sobre 

planos de viagens devido à chegada das férias de verão, o diagramador se vale da cor 

roxa e da caixa-alta. Com o intento de oferecer cinco opções de roteiros de viagens, 

utiliza um tamanho maior de fonte para ressaltar o número de lugares que essa leitora 

poderá desfrutar durante suas férias, valendo-se da cor amarela para destacá-lo e da 

caixa-baixa para escrever a continuidade da frase “destinos à volta do mundo”.  
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 Easy! 10 ideias flash para perder peso sem stress  

Assim como ocorre na chamada anterior, aqui são perceptíveis variações 

tipológicas. Para enfatizar que perder peso é algo “easy”, ou seja, fácil, o diagramador 

utiliza, além da caixa-alta, uma cor e um tamanho diferenciados. Com a finalidade de 

destacar a quantidade de dicas que será apresentada para eliminar os quilos 

indesejados de forma rápida e sem estresse, o número 10 recebe o maior tamanho e a 

cor branca, sobressaindo diante da frase subsequente. 

  

 Grafadas com cores, fontes, tamanhos e tipologias diversificadas, as chamadas dessa 

edição contrastam entre si, a fim de gerar uma certa organização visual e guiar o olhar da 

leitora para uma espécie de roteiro de leitura: após visualizar a fotografia, maior elemento 

visual da capa, e o logotipo, localizado na zona primária, ela deverá direcionar-se à chamada 

principal, depois às chamadas secundárias e, posteriormente, às terciárias. Essa organização 

visual propicia a rapidez da leitura, uma vez que, ao se deparar com a capa, a leitora não 

ficará perdida tentando descobrir o que deverá ler primeiro. Segundo Gomes Filho (2003, p. 

37), “quanto melhor for a organização visual da forma do objeto, em termos de facilidade de 

compreensão e rapidez de leitura ou interpretação, maior será o seu grau de pregnância”. 

Portanto, da mesma maneira que a capa brasileira, a portuguesa também exibe uma boa 

pregnância da forma.       

   

 

– A fotografia em si 

 

 

A fotografia projetada na capa expressa uma foto produzida em que cuidados com o 

penteado, a maquiagem, o figurino e a iluminação são evidentes. Com o intento de enfatizar a 

leveza dos tecidos que compõem o vestido da modelo, um jato de ar lhe é direcionado, dando 

movimento apenas à sua vestimenta, pois os cabelos estão presos e fixados com gel. Por sua 

vez, o tecido amarelo e o tecido roxo suspensos no ar dão a sensação de que a modelo não 

está com os pés no chão, mas sim flutuando. 

A maquiagem utilizada não é convencional, o rosto e a boca são pálidos e a região dos 

olhos é bem marcada por conta de uma sombra laranja forte: trata-se de uma maquiagem 

criada especialmente para essa edição, não sendo, portanto, algo viável para ser usado pelas 
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leitoras no dia a dia. A composição da sua roupa com sua maquiagem sugere um ser 

futurístico, além dos padrões normais: a foto propõe uma mulher com um poder sobre-

humano, o poder de voar. 

 
 
5.1.1.2.2 O texto verbal 

 

 

As chamadas valem-se de uma linguagem coloquial, repleta de estrangeirismos 

(shopping, looks, shot, easy, flash) conhecidos e verbalizados pelas leitoras potenciais da 

revista Elle. Além disso, o enunciador comporta-se como alguém que conhece esse 

coenunciador há muito tempo, a ponto de lhe indagar sobre sua vida sexual (Faz amor à 

segunda-feira?) e sugerir destinos para as férias (A pensar nas férias – 5 destinos à volta do 

mundo).  

A intimidade para com as leitoras e a utilização de uma linguagem coloquial cria um 

efeito subjetivo, de aproximação. 

A edição de junho de 2008 traz, em suas chamadas, assuntos diversos, relacionados a 

moda, saúde, lugares para visitar e comportamento, conforme observado no gráfico 237:  

 

 

 

Gráfico 2: Moda Verão: Elle Portuguesa 

                                                           
37 Para a elaboração deste gráfico foram utilizados os mesmos procedimentos do gráfico 1, Moda Verão: Elle 
Brasileira, com dados extraídos da capa de junho da edição portuguesa de Elle, veiculada em 2008 (Apêndices: 
planilha 2). 

16%

50%

17%

17%

Moda Verão: Elle Portuguesa

Moda 
Saúde
Beleza
Entrevistas/Reportagens
Lugares para visitar
Comportamento
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Apesar de a chamada referente à moda ser a principal, o enunciador explorou assuntos 

voltados à saúde do corpo e da mente (50%):  

 

 O Sol afinal faz bem! Um shot natural de vitamina D e alegria (chamada 

secundária) 

 7 passos para o equilíbrio do corpo e da mente (chamada secundária) 

 Easy! 10 ideias flash para perder peso sem stress (chamada terciária) 

 

 

5.1.1.2.3 A composição do texto visual com o texto verbal e o jogo de sedução do ethos 

 

 

A cena da enunciação representa um texto sincrético por excelência. O texto visual e o 

verbal conectam-se perfeitamente, gerando um todo de sentido.  

A sensação de que a modelo flutua no ar por conta de sua roupa vem ao encontro da 

chamada principal “Shopping de Verão: Looks que deixam a imaginação voar” (grifo nosso). 

A escolha do amarelo para colori-la foi uma estratégia bem-sucedida para exaltar o verão 

(“Shopping de Verão” (grifo nosso)).   

A composição da cor amarela com diferentes gradações de roxo dá à capa um tom 

alegre e vivo. Pelo fato de alegria e vivacidade serem palavras que remetem ao verão, a fronte 

do exemplar de junho está em sintonia com a chamada referente à matéria acerca dos 

benefícios proporcionados pelo banho de sol (“O Sol afinal faz bem! Um shot natural de 

vitamina D e alegria”) e com a chamada referente à matéria sobre os cinco roteiros de viagens 

para as leitoras desfrutarem as férias de verão (A pensar nas férias – 5 destinos à volta do 

mundo). Ademais, conforme já mencionado, os tons de roxo inspiram espiritualidade e 

sexualidade. Essas definições induzem uma relação com as chamadas “7 Passos para o 

equilíbrio do corpo e da mente” (espiritualidade) e “Faz amor à segunda-feira?” 

(sexualidade).  

Além das relações cromáticas, como a proposta desta edição é vender também “10 

ideias flash para perder peso sem stress”, a modelo selecionada para compor a capa possui 

um corpo esguio.  
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Essa sintonia do texto verbal com o visual evidencia um ethos possuidor de 

conhecimentos múltiplos, indispensáveis para o verão. Para proferir seu discurso, vale-se da 

mesma linguagem utilizada por seu público-alvo, objetivando a identificação desse 

coenunciador com o que é dito.  

O ethos consolida em si uma corporalidade e um caráter moldados pela sabedoria 

incontestável – haja vista que há 20 anos transmite informações fidedignas −, pela confiança e 

pela amizade, a ponto de ter a liberdade de questionar seu coenunciador sobre algo condizente 

a sua intimidade, isto é, a sua vida sexual.   

Pelo fato de a marca Elle estar vinculada à moda, o ethos traz à baila novidades sobre 

a moda verão 2008, enfatizada pela chamada principal e pela vestimenta da modelo, não 

rompendo com as expectativas de leitoras consumidoras de moda e ávidas por dicas capazes 

de deixá-las lindas para o verão. No entanto, esse eu emanado da capa não joga sedutoramente 

apenas para atrair mulheres preocupadas com o universo fashion: seu enfoque é chamar a 

atenção de um público que prima também pela beleza interior. Para tanto, com um discurso 

preciso, sem hesitações e crível, aguça o interesse das leitoras em descobrir como tornar suas 

vidas mais saudáveis e felizes, por meio da energia solar, da reeducação alimentar e do 

equilíbrio do corpo e da mente, propondo até roteiros de viagens.  

   Com efeito, o ethos faz da revista um objeto de desejo para um público-alvo exigente, 

pois é em seu interior que serão desvendados todos os segredos capazes de transformar uma 

mulher real em uma mulher completa, feliz, saudável e bela esteticamente, enfim, uma mulher 

sobre-humana.  

 

 

5.1.1.3 Desfecho analítico da temática Moda Verão 

 

 

 Ao serem analisadas as capas referentes à temática Moda Verão, algumas 

singularidades se tornaram notórias. Dentre elas destacam-se a escolha da fonte, a modelo 

exposta na capa e o ethos. 

Na edição brasileira, optou-se por uma única fonte para grafar as chamadas. Em 

contrapartida, a edição portuguesa valeu-se de duas modalidades de fonte, sem e com serifa, 

sendo esta semelhante à fonte usada no logotipo.  

As modelos expostas na capa refletem dois tipos de mulheres. A capa brasileira 

espelha uma mulher sensual, linda e fashion, representante de um padrão de beleza 
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“atingível”. Como contraponto, na capa portuguesa há a figura de uma mulher com 

característica futurística e sobre-humana, distante dos padrões condizentes com a realidade. 

 Por fim, depreendem-se dois ethé: o ethos extraído da capa brasileira estrutura seu 

discurso a fim de seduzir mulheres que valorizam e querem para si a beleza estética. Já o 

ethos moldado pelos enunciados da capa referente à edição portuguesa profere um discurso 

sedutor para conquistar mulheres que, além da estética, buscam também o bem-estar interior, 

ansiando por uma vida mais saudável.  

 

 

5.1.2 Tema: Aniversário da Revista 

 

 

A revista Elle brasileira de maio e a revista Elle portuguesa de outubro de 2008 são 

edições especiais de aniversário. Nessas respectivas datas, ambas comemoraram 20 anos de 

existência e sucesso. 
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Revista Elle Brasileira 

 

 

 

Figura 19: Elle edição brasileira de maio de 2008 
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Revista Elle Portuguesa 

 

 

 
Figura 20:  Elle edição portuguesa de outubro de 2008 
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5.1.2.1 A capa brasileira  

 

 

5.1.2.1.1 O texto visual 

 

 

– A diagramação  

 

 

 Disposição dos elementos constituintes da capa: logotipo, fotografia e 

chamadas 

 

 

         Figura 21: Elle edição de maio de 2008 

 

 

O logotipo, assim como na edição brasileira anteriormente analisada, encontra-se na 

zona primária, sobreposto à fotografia da modelo. A técnica da sobreposição, segundo Gomes 

Filho (2003, p. 100), “expressa a interação de estímulos visuais situando pelo menos duas 

figuras e ativando a composição relacionada”.  O rosto da modelo, por exemplo, enquadra-se 
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entre as letras L que compõem o logotipo e focalizam a mulher Elle brasileira: atraente, bela e 

fashion.  

Em virtude do seu tamanho em relação aos demais componentes constituintes da 

capa, a fotografia é o elemento visual mais relevante. Trata-se da figura central da página.          

Os elementos visuais posicionam-se assimetricamente: há a utilização de 

coordenadas horizontais (Elle) e verticais (chamadas e fotografia) e as fontes utilizadas nos 

textos verbais diferem-se pelo tamanho e pela espessura.  

O diagramador, ao valer-se das diferenciações de proporção e disposição dos 

elementos visuais, direciona o olhar do leitor para que os observe de acordo com as 

prioridades estabelecidas por ele (do maior para o menor). Todas as zonas de visualização 

foram preenchidas, o que demonstra uma boa utilização do espaço em branco: na zona 

secundária encontra-se a saia do vestido; na lateral direita, está a chamada principal, isolada 

das secundárias, dispostas na lateral esquerda. O isolamento intencional da chamada principal 

foi uma estratégia para realçar os 20 anos de Elle. 

    

 Seleção cromática  

 

Na edição de maio, o logotipo é colorido com cinza claro translúcido, muito próximo 

ao branco. Essa transparência permite “a visualização de objetos ou de coisas sobrepostas, de 

modo que o que está atrás possa ser percebido pelo olhar” (GOMES FILHO, 2003, p. 86), 

como os cabelos da modelo sob o logo. Ademais, “transmite leveza e até certa delicadeza ao 

objeto do ponto de vista sensorial” (p. 86).   

A transparência, por sua vez, é notória também no vestuário da modelo, denotando 

leveza e delicadeza, qualidades enfatizadas pela cor rosa, associada à feminilidade (CESAR, 

2000, p. 197), cuja evocação sugere uma homenagem à primeira edição de Elle (1945), que, 

conforme referido no capítulo 4, buscava resgatar a feminilidade da mulher francesa.  

Os editores, para compor a capa, valeram-se do contraste claro-escuro. De acordo 

com Barros (2008, p. 230), quanto mais escuro for o fundo sobre o qual se observa 

determinada cor, mais clara ela parecerá. Com efeito, para colorir o pano de fundo, utilizou-se 

o cinza-escuro e, para compor e destacar as chamadas, fez-se uso do cinza-claro translúcido e 

do branco. O cinza-escuro também serviu para realçar a modelo, bem como seu vestido rosa 

claro.   

Nessa edição prevaleceram a neutralidade dos tons de cinza e o tom pastel de rosa, 

utilizado também na maquiagem (região dos olhos e boca), cuja opacidade foi quebrada em 
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virtude dos acessórios usados pela modelo e do bordado da roupa, ambos feitos de pedrarias 

multicores.   

 

 Tipologia da fonte 

 

A tipologia de fonte utilizada nesta capa difere da encontrada no logotipo, uma vez 

que se optou por uma fonte sem serifa. 

 A ordem de relevância das chamadas e do texto que as integra fica por conta das 

variações tipográficas – bold (negrito), extra bold, medium, light, itálico – e pelo tamanho de 

letra selecionado.   

 

Chamada principal:  

 

 20 anos: superedição de aniversário 

Esta chamada, dentre as demais, é possuidora do maior tamanho de fonte. Nela 

são notórias as variações dimensionais responsáveis por realçar o número 20, grafado 

em bold, e as palavras anos e aniversário, a fim de enfatizar o aniversário de 20 anos 

da revista. O texto principal (“20 anos”) recebe a mesma cor do logotipo, e o texto 

subsequente (“superedição de aniversário”), a cor branca e a tipologia medium.  

 

Chamadas secundárias:  

 

 Festa in Black: vestidos longos chiquérrimos 

 Romance moderno: saia rodada + tachas + couro 

 Perfecto & Bomber: como usar jaquetas da moda 

 Especial Beleza: make, cabelo, pele, corpo: os hits do inverno 

 

As chamadas secundárias estruturam-se de forma padronizada, com fontes, 

tipologias, tamanhos e cores iguais. Os textos principais foram grafados em extra 

bold, com a mesma cor do logotipo; já os secundários, com letra medium e cor 

branca. No entanto, a segunda e a última chamadas da sequência apresentada valem-

se do bold para realçar alguns elementos gráficos e textuais que as compõem: na 

segunda chamada, o sinal de mais (+) ganha ênfase para referenciar os itens que 
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fazem parte do estilo “Romance Moderno” (saia rodada, tachas e couro); na última, 

a frase “Os hits do inverno” é destacada para chamar a atenção do leitor sobre os 

principais produtos de beleza que farão sucesso nesta estação e serão mostrados no 

interior da revista.  

 

 As variações de tipologias, tamanho e cor contribuíram para estabelecer a organização 

visual da capa: devido a elas, é possível depreender rapidamente qual é a chamada principal. 

As escolhas cromáticas favoreceram a legibilidade das chamadas, que, como a fotografia e o 

logotipo, foram dispostas adequadamente, gerando um equilíbrio visual. Com efeito, a capa 

expressa boa pregnância de forma. 

 

 

– A fotografia em si 

 

 

Para ilustrar a capa mais especial do ano, selecionou-se uma das maiores top models 

brasileiras, Raquel Zimmermann.    

Os editores, para projetar sua imagem, recorreram a uma foto produzida, preparando a 

modelo com maquiagem, penteado e figurino adequados. Ademais, com o intento de dar 

“movimento” à foto, aproximando-a da realidade, um jato de ar foi utilizado para deixar 

esvoaçantes os cabelos e a capa sobre o vestido.   

Com pele branca, olhos verdes e cabelos claros ao vento, a imagem da modelo, 

refletida na capa, assemelha-se à da deusa Vênus da obra O nascimento de Vênus, pintada por 

Botticelli. 

Além de diva, Zimmermann, com expressão facial que evoca sensualidade, é, nessa 

foto, a representação da mulher Elle: uma mulher bela, sofisticada e atraente, ou seja, aquilo 

que muitas leitoras buscam ser. 

 

 

5.1.2.1.2 O texto verbal 

 

 

Os textos das chamadas da edição de maio exploraram estrangeirismos (in black, 

make, hits) e expressões relacionadas à moda, como perfecto e bomber, decodificáveis pelo 
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público-alvo da Elle brasileira. Ao selecionar um vocabulário familiar a esse grupo de 

leitoras, cria-se uma aproximação mais intimista entre a leitora e a revista.            

 Nessa edição, além de aclamar que se trata de uma “superedição”, o enunciador 

pressuposto investe em chamadas relacionadas à moda, foco principal da revista, para 

conquistar seu público. 

  

 

 

Gráfico 338: Aniversário da Revista: Elle Brasileira 

 

 

Com 75% de chamadas destinadas à moda, o enunciador traz aos coenunciadores 

informações sobre as tendências do inverno de 2008:  

 

 Festa in Black: vestidos longos chiquérrimos 

 Romance moderno: saia rodada + tachas + couro 

 Perfecto & Bomber: como usar jaquetas da moda 

 

                                                           
38 Para a elaboração deste gráfico foram utilizados os mesmos procedimentos do gráfico 1, Moda Verão: Elle 
Brasileira, com dados extraídos da capa de maio da edição brasileira de Elle, veiculada em 2008 (Apêndices: 
planilha 3). 
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Além de conhecedor da moda, a ponto de ensinar leitoras a usar adequadamente as 

jaquetas perfecto e bomber, promete revelar a elas os produtos de beleza que serão o grande 

sucesso do inverno (Especial Beleza: make, cabelo, pele, corpo: os hits do inverno). 

 

 

5.1.2.1.3 A composição do texto visual com o texto verbal e o jogo de sedução do ethos 

 

 

 Pelo fato de a modelo Raquel Zimmermann ser uma referência do mundo da moda, a 

sua imagem alia-se aos ideais da revista que, há 20 anos, traz mensalmente as tendências 

mundiais do universo fashion.  

 Diante da representatividade dessa modelo para as leitoras que acompanham e 

consomem moda, a revista investe em chamadas relacionadas a esse assunto. Além disso, com 

maquiagem, pele e cabelos perfeitos, Zimmermann é o reflexo da chamada relacionada à 

beleza, cuja matéria trará os produtos responsáveis por deixar as leitoras mais belas no 

inverno.     

Por meio da sincronia existente entre o texto verbal e o visual, depreende-se um ethos 

que, aliado à credibilidade evocada pela imagem da modelo e pela marca Elle, cativa seu 

público-alvo, mediante um discurso sustentado pela segurança. Ao utilizar a mesma 

linguagem verbalizada por seus coenunciadores, assume uma postura de único conhecedor da 

forma adequada de se usar as jaquetas Perfecto e Bomber e dos mais fantásticos produtos de 

beleza, roupas (“vestidos longos chiquérrimos”) e estilos (“Romance Moderno”), capazes de 

transformar uma mulher comum em diva, isto é, semelhante a Zimmermann.      
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5.1.2.2 A capa portuguesa  

 

 

5.1.2.2.1 O texto visual 

 

 

– A diagramação  

 

 

 Disposição dos elementos constituintes da capa: logotipo, fotografia e chamadas 

 

 

 

            Figura 22: Elle edição de outubro de 2008 

 

 

Nesta edição encontra-se, além do logotipo, uma chamada na zona primária. Por 

situar-se na primeira zona de impacto ao olhar do leitor, essa chamada é a responsável por 

enfatizar a importância da edição de outubro ao seu público-alvo, ou seja, de que se trata de 

uma edição especial de aniversário.          
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Com o intento de diferenciar este exemplar dos demais, optou-se pela seleção de 11 

modelos para serem fotografados, acarretando uma imagem horizontal. De acordo com 

Gomes Filho (2003, p. 66), “as formas horizontais passam a sensação de maior solidez e de 

maior estabilidade sobre o plano em que se assentam”. Além da foto, o logotipo e as 

chamadas, localizadas na parte inferir da capa, posicionam-se horizontalmente, reforçando a 

ideia da solidez da marca Elle em Portugal, conquistada e mantida nessa trajetória de 20 anos.   

 A fotografia, pelo fato de ter a maior dimensão em relação aos demais componentes 

gráficos, torna-se o elemento visual de maior importância e destaque da capa. A imagem do 

bebê é um chamariz, pois, além de ser uma imagem incomum nas edições de Elle, é 

valorizada por situar-se próximo ao centro geométrico e ótico, área buscada pelo olhar para 

fixar-se, após um breve reconhecimento da página como um todo.     

 

 Seleção cromática  

 

Os editores da capa atinente à edição de aniversário recorreram a quatro cores: preto, 

cinza, dourado e branco. 

Com exceção da cor da roupa usada pelo bebê, o preto é encontrado nas roupas de 

todos os modelos e nas chamadas. De acordo com o sistema psicológico da cor, dentre as 

associações relacionadas ao preto, de um lado positivista, estão a sofisticação e o glamour 

(FRASER; BANKS, 2007, p. 49), enquanto com a publicidade estão a nobreza e a seriedade 

(CESAR, 2000, p. 195). Pode-se dizer, então, que os modelos vestem roupas glamourosas e 

sofisticadas para celebrar o aniversário de uma revista nobre e séria em relação às suas 

reportagens, fundamentadas em fontes fidedignas.   

No entanto, o preto, de um ponto de vista negativo, sugere enterro, medo, maldição, 

pessimismo, tristeza (CESAR, 2000, p. 195), por isso não é usual em roupas de bebês e 

crianças. Assim, nesta capa, o vestuário do bebê recebe a cor cinza, uma cor neutra “que 

praticamente não interfere junto às cores em geral” (CESAR, 2000, p. 195).  

O dourado, presente no logotipo, na chamada principal (“20 anos!”) e na secundária 

(“Exclusivo:”), é a cor do ouro, relativo à riqueza, ao luxo, e “evoca sentimentos de segurança 

e abundância” (FRASER; BANKS, 2007, p. 20), atribuindo sofisticação à capa de aniversário 

e enaltecendo as personalidades de ouro da nação portuguesas (“Mariza em entrevista; os 

criadores e as suas musas; os talentos do futuro”).   
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O branco, utilizado como pano de fundo, realça as roupas dos modelos, o logotipo e as 

chamadas, uma vez que é projetada uma ilusão cromática: no texto impresso, quanto mais 

claro for o fundo, mais escura parecerá a figura que o sobrepõe (BARROS, 2008, p. 230).  

Por fim, as cores selecionadas para compor a capa de outubro formam um todo 

transmissor de sofisticação e elegância: sinônimos de uma revista que há 20 anos traz, em 

suas edições mensais, o universo da moda.     

 

 Tipologia da fonte 

  

Com relação à tipologia da fonte, notam-se variações condizentes ao estilo e ao 

tamanho das letras. 

 Na chamada principal, por exemplo, os diagramadores valeram-se de uma fonte 

similar à do logotipo para dar ênfase à idade da revista (“20 anos!”), utilizando o maior 

tamanho de letra comparado aos usados nos outros textos verbais. Além disso, aplicaram a cor 

dourada, mesma cor do logotipo, para realçar os 20 anos de ouro da Elle portuguesa. O texto 

subsequente (“Os vinte melhores modelos portugueses das últimas duas décadas posam para 

Elle”) é, por sua vez, grafado com outro tipo de fonte, sem serifa e em cor preta.    

 A chamada secundária, “Especial de Aniversário”, além de estar em uma posição 

privilegiada (zona primária), é também valorizada por ser escrita com uma fonte “nobre”, a 

fonte do logotipo. Devido a sua proximidade com o logo, a escolha desse modelo de letra 

gerou uma sintonia gráfica não impactante e significativa, tornando-se perceptível a interação 

de dois componentes visuais: além do E de especial estar próximo ao E de Elle, o L de 

especial é colocado acima do L do logotipo.  

 A outra chamada secundária, situada na parte inferior da página, faz uso também de 

uma fonte similar à do logotipo. Nela notam-se algumas variações tipológicas: para compor e 

destacar a palavra exclusivo, os diagramadores escolheram sabiamente o itálico e a caixa-

baixa, uma vez que a utilização de fontes serifadas itálicas em caixa-alta atrapalha a 

legibilidade (CESAR, 2000, p. 173), e para grafar os conteúdos que serão apresentados no 

interior da revista, valeram-se do medium e da caixa-alta (“Mariza em entrevista; os criadores 

e as suas musas; os talentos do futuro”).        

 

 As disposições dos elementos gráficos, a seleção cromática e as escolhas tipológicas 

de fonte fizeram surtir uma capa harmônica. A harmonia é “o resultado de uma perfeita 

articulação visual na integração e coerência das unidades ou partes daquilo que é apresentado, 
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daquilo que é visto” (GOMES FILHO, 2003, p. 51). Mediante sua composição estrutural, 

pode-se dizer que essa capa também apresenta boa pregnância de forma.   

    

 

– A fotografia em si 

 

 

A imagem fotográfica traz 11 celebridades portuguesas. Dentre elas, duas figuras 

masculinas e um bebê chamam a atenção, por não serem convencionalmente encontradas nas 

edições portuguesas e internacionais de Elle.  

  Os rapazes são Ricardo e Pedro Guedes, irmãos considerados dois dos 20 melhores 

modelos portugueses das duas últimas décadas pela revista Elle. E o bebê é Maria, filha de 

Pedro Guedes e da modelo portuguesa Telma Santos, também presente na foto.   

Contudo, essa edição não foi a primeira a registrar homens e crianças na capa. De 

acordo com o estudo realizado por Cordeiro (2009, p. 104), entre 1988 e 2004, registram-se 

“três capas nas quais há a presença masculina. No entanto, apenas em uma dessas capas o 

homem é uma personagem desconhecida (provavelmente um modelo, cujo nome não consta 

sequer do item “Na Capa”)”. Segundo essa mesma autora (p. 104), na edição de aniversário 

de outubro de 1990, apareceu a primeira imagem de um bebê fotografado junto à modelo.       

Essa fotografia é considerada uma foto produzida, pois cuidados referentes ao 

figurino, à maquiagem, à iluminação e aos cabelos são notórios. Os modelos, com exceção do 

bebê e de Telma Santos, não posam com expressões faciais descontraídas ou sorridentes, mas 

sedutoras. As maquiagens das modelos, por sua vez, são carregadas, próprias para a noite, 

estando em consonância com os figurinos, perfeitos para festas noturnas, perfeitos para a 

celebração da edição de aniversário de Elle.  

 

 

5.1.2.2.2 O texto verbal 

 

 

A edição de outubro, por ser uma edição de aniversário, preocupou-se em trazer 

chamadas que homenageassem personalidades portuguesas do mundo da moda, da música e 

jovens de áreas diversas. Portanto, o enunciador pressuposto aposta em chamadas capazes de 

atrair a atenção de leitoras não interessadas somente em moda, mas, sobretudo, em 
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reportagens e entrevistas relacionadas aos portugueses que fazem sucesso em suas 

respectivas áreas de atuação profissional, conforme verificado no gráfico 439.  

 

 

 

Gráfico 4: Aniversário da Revista: Elle Portuguesa 

  

 

 Por meio da chamada “Mariza em entrevista”, torna-se possível depreender facetas 

identitárias portuguesas. Ao elaborá-la, o enunciador achou desnecessário adjetivar o nome 

Mariza, confiando e acreditando que seu coenunciador, um leitor-modelo, soubesse que se 

tratava da grande revelação do fado português, “a artista portuguesa com mais projeção 

internacional”, segundo a revista Elle desta edição. Ademais, por ser um nome forte em 

Portugal, os editores da revista não poderiam deixá-lo de fora da capa, pois, além de atrair o 

público fiel à Elle, seria uma estratégia para chamar a atenção dos fãs da fadista.     

 

  

                                                           
39 Para a elaboração deste gráfico foram utilizados os mesmos procedimentos do gráfico 1, Moda Verão: Elle 
Brasileira, com dados extraídos da capa de outubro da edição portuguesa de Elle, veiculada em 2008 
(Apêndices: planilha 4). 
 

100%

Aniversário da Revista: Elle Portuguesa

Moda 
Saúde
Beleza
Entrevistas/Reportagens
Lugares para visitar
Comportamento



118 
 
 

5.1.2.2.3 A composição do texto visual com o texto verbal e o jogo de sedução do ethos 

 

 

Ao observar a capa em análise, nota-se que o texto visual e o verbal estão 

perfeitamente integrados.  

Na imagem fotográfica, por exemplo, encontram-se 10 dos “20 melhores modelos 

portugueses das duas últimas décadas”, referenciados na chamada. Maria, o bebê da foto, 

representa a continuidade dessa geração de modelos, sugerindo ser um dos “talentos do 

futuro”. Os modelos, por sua vez, estão especialmente vestidos com roupas sofisticadas e 

glamourosas (qualidades associadas à cor preta) para estampar a capa “especial de 

aniversário” e celebrar, com as leitoras, os “20 anos” dourados da Elle de edição portuguesa.        

Da composição do texto visual com o verbal extrai-se um ethos com forte sentimento 

nacionalista, pois, para tornar a revista atrativa e motivar os seus coenunciadores a comprá-la, 

investe em personalidades portuguesas, ícones do Portugal moderno, conhecidas por seu 

público-alvo. Embora não traga chamadas relacionadas à moda, convém mencionar que esse 

ethos age com perspicácia para não abandonar o ideário da revista, já que apresenta os 

modelos portugueses de maior evidência no mundo fashion.         

 

 

5.1.2.3 Desfecho analítico da temática Aniversário da Revista 

 

 

As capas analisadas da temática Aniversário da Revista apresentam imparidades 

concernentes, principalmente, à imagem fotográfica e ao ethos.    

Para estampar a capa referente à edição brasileira, os editores apostaram em Raquel 

Zimmermann, ícone das passarelas mundiais. Em contrapartida, embora a capa portuguesa 

traga também as celebridades que fazem parte do universo fashion, surpreende por imprimir 

nela um bebê e duas figuras masculinas, imagens não convencionais nas capas da Elle.          

Mediante as estratégias diversificadas para conquistar seus respectivos públicos-alvo, 

são depreendidos, nas capas dessa temática, dois ethé. O ethos extraído da capa brasileira 

elabora seu discurso para fisgar leitoras interessadas em tendências de moda, investindo em 

chamadas relacionadas a esse assunto. Por outro lado, o ethos emanado da capa portuguesa 

vale-se do sentimentalismo nacionalista para ativar no seu público-alvo a necessidade da 
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compra, trazendo personalidades responsáveis por escrever, nas duas últimas décadas, um 

novo capítulo da história de Portugal.     

 

 

5.1.3 Tema: Festas de Final de Ano  

 

 

Revista Elle Brasileira 

 
Figura 23: Elle edição brasileira de dezembro de 2008 
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Revista Elle Portuguesa 

 

 

 
Figura 24: Elle edição portuguesa de dezembro de 2008 
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5.1.3.1 A capa brasileira  

 

 

5.1.3.1.1 O texto visual 

 

 

– A diagramação  

 

 

 Disposição dos elementos constituintes da capa: logotipo, fotografia e 

chamadas 

 

 

 

Figura 25: Elle edição brasileira de dezembro de 2008 

 

 

Na edição referente ao mês de dezembro, encontra-se, além do logotipo, uma chamada 

na zona primária. Por ser considerada a primeira área de fixação do olhar ocidental, a 

disposição dessa chamada é uma estratégia para chamar a atenção dos coenunciadores para o 

presente que ganharão se comprarem a revista.  
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Nas laterais posicionam-se as demais chamadas, dentre elas a principal, todas 

estruturadas na verticalidade. Na posição vertical também está a imagem da modelo, figura 

central da página e de maior evidência, por ser o elemento visual de maior dimensão e por 

preencher o centro ótico.  

Com efeito, os componentes visuais se dispõem assimetricamente: o logotipo é 

impresso na horizontalidade e a imagem fotográfica e as chamadas na verticalidade, 

constituindo elementos visuais de diferentes proporções para criar um roteiro de leitura ao 

olhar do leitor.   

Além dessas considerações, a sobreposição é depreendida nessa edição. Como é 

notório, a modelo encontra-se à frente do logo, encobrindo partes das letras L. No entanto, 

torna-se curioso observar que um pedaço da letra L é projetado entre os cabelos da modelo, 

criando  um efeito ótico 3D40 e, consequentemente, a interação entre a imagem e o logotipo.    
 

 Seleção cromática  

 

Na capa da edição de dezembro evidenciam-se quatro cores: o vermelho, o dourado 

opaco, o preto e o branco. 

Não é por acaso que os editores selecionaram o vermelho e o tom de dourado para 

estampar a capa desse exemplar. Vermelho e dourado são cores-símbolo do Natal, vistas em 

enfeites e na roupa da personagem natalina Papai Noel. O vermelho associa-se à vida 

(CESAR, 2000, p. 195), sugerindo, portanto, o nascimento de Cristo, e o dourado, uma das 

tonalidades do amarelo, à luz (CESAR, 2000, p. 196), ou seja, à Luz Divina. Ademais, essas 

duas cores remetem aos presentes dos Reis Magos: o ouro conecta-se à cor dourada e o 

incenso, à cor vermelha. 

O preto, por sua vez, além de ser uma cor neutra, ideal para a composição dos textos 

secundários das chamadas, é encontrado também nas vestimentas do Papai Noel (botas e 

cinto).    

   O branco, que colore o pano de fundo, transmite uma tradição cultural brasileira. Na 

passagem do ano, brasileiros comumente se vestem com roupas de cores claras ou brancas, 

símbolo da paz, harmonia e prosperidade (CESAR, 2000, p. 195), para a noite de réveillon. 

Mediante essa tradição, pode-se inferir que a modelo, vestida com uma roupa de cor clara, 

está adequadamente trajada para celebrar as festas de final de ano: Natal e Ano-Novo.  
                                                           
40 Formato tridimensional, que inclui a ideia de profundidade (HOUAISS, 2001).  
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 Tipologia da fonte 

  

Observa-se na capa a presença de estilos diferenciados de fonte, utilizados no 

logotipo (com serifas) e nas chamadas (sem serifas).  

 A ordem de relevância das chamadas, bem como dos textos (principal e secundário) 

que as integram, fica por conta das variações que essa tipologia oferece – bold (negrito), extra 

bold, medium, light, itálico – e do tamanho selecionado, conforme será verificado: 

 

Chamada principal:  

 

 Tudo é festa! Dress Code: Acerte no Modelito; Réveillon na Praia; Luxo em Preto 

& Branco; Compre Looks Chics por Menos. 

Trata-se da chamada com maior destaque. O texto principal (“Tudo é festa!”) 

projeta uma frase de impacto e chama a atenção da leitora ao ser grafada em vermelho 

e com extra bold, diferentemente das subchamadas associadas a ela, escritas em preto 

e com tipologia medium. 

 

Chamada secundária:  

 

 Hot Hits: O que vai bombar no verão: música, livros, drinques, lugares, modismo  

Para compor esta chamada secundária, foram aplicadas duas variações tipológicas: 

a bold, para o texto principal e secundário (“Hot Hits: O que vai bombar no verão”), e 

a light, para o texto terciário (“música, livros, drinques, lugares, modismo”). A cor 

vermelha, presente em “Hot Hits”, é, nessa tonalidade, uma cor quente (hot), associada 

ao verão, estando, portanto, em consonância com a temática desta chamada: 

apresentar as melhores tendências de entretenimento do verão.     

 

Chamadas terciárias:  

 

 Presente! Guia Oscar Freire: O melhor da rua (e do bairro) mais bacana de São 

Paulo   

Nesta chamada torna-se perceptível a importância das diferenças tipológicas para a 

elaboração da chamada. “Presente!”, por exemplo, representa uma informação 
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adicional ao leitor, por isso optou-se por grafá-lo em medium, com cor preta – 

tipologia diferenciada dos demais textos componentes da chamada – e com menor 

tamanho de fonte em relação ao texto principal (“Guia Oscar Freire”), este grafado em 

bold e com cor vermelha. Afinal, trata-se de um presente de Natal às leitoras de Elle.  

Já para compor o texto secundário, “O melhor da rua (e do bairro) mais bacana de São 

Paulo”, fez-se uso da tipologia light em itálico, dando a ele menor ênfase.        

    

 Noite Feliz: pele, cabelos, maquiagem. 28 dicas infalíveis para você brilhar 

Para destacar o texto principal (“Noite Feliz”), fez-se uso de um tamanho de fonte 

diferenciado dos demais textos constituintes da chamada, do bold e da cor vermelha, 

cor usada para esclarecer que a noite feliz é, de fato, a noite de Natal. Ademais, a 

expressão “Noite Feliz”, descrita na capa, revela uma intertextualidade, pois faz 

menção ao título de uma das canções natalinas mais populares. Usou-se o bold para 

compor o texto secundário e o light para o texto terciário.  

 

 Viagem: hotéis onde os Vips se escondem 

Há duas tipologias presentes nesta chamada: a bold, usada para enfatizar a palavra 

“Viagem”, grafada em vermelho, e a light, para compor o texto subsequente, escrito 

em preto. O contraste visual chama atenção, podendo aguçar o interesse das leitoras de 

querer descobrir os “hotéis onde os Vips se escondem” para celebrar as festas de final 

de ano.  

 

Além dessas chamadas, nesta edição, encontra-se a seguinte:  

 

 Ela é Campeã! O concurso que elegeu a modelo da capa 

Diferentemente das outras chamadas, que fizeram uso da cor vermelha, nesta é 

usada apenas a cor preta, uma cor neutra. É uma chamada que não faz menção às 

festas de final de ano, especialmente ao Natal, nem ao verão. Para compô-la, optou-se 

pela utilização da tipologia bold para o texto principal (“Ela é Campeã!”) e da light 

para o texto subsequente (“O concurso que elegeu a modelo da capa”). 

 

As escolhas cromáticas deixaram evidente a intenção bem-sucedida dos 

diagramadores: elaborar uma capa capaz de enaltecer as festas de final de ano – Natal e Ano-
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Novo. As disposições e dimensões das chamadas estabeleceram um roteiro de leitura 

implícito; ademais, sobrepostas a um fundo branco, ganharam realce por conta do contraste 

claro-escuro. Por refletir um conjunto harmônico e integrado, a capa da edição brasileira de 

dezembro apresenta boa pregnância de forma. 

 

 

– A fotografia em si 

 

 

Nessa edição, a imagem reflete uma foto produzida, pois são aparentes os cuidados 

com maquiagem, figurino, iluminação e penteado. Além de os cabelos da modelo terem 

ganhado movimento, em virtude de um efeito gerado por um jato de ar, sua expressão facial 

sugere sensualidade.  

Por fim, a modelo, vestida de dourado opaco, a mesma cor do logotipo, projeta a 

imagem de uma mulher atraente, bela e fashion, ou seja, a mulher Elle brasileira que brilhará 

nas festas de final de ano.  

   

 

5.1.3.1.2 O texto verbal 

 

 

As chamadas estruturam-se por meio de uma linguagem coloquial (“o que vai bombar 

no verão” (grifo nosso)), em que estrangeirismos, conhecidos pelas leitoras potenciais, são 

perceptíveis (Dress Code; Looks, Hot Hits). Os coenunciadores, além de se identificarem com 

as escolhas lexicais feitas pelo enunciador, são tratados por você (“28 dicas infalíveis para 

você brilhar” (grifo nosso)), o que demonstra certa intimidade entre o enunciador e as leitoras 

da revista.  

Por ser uma edição de dezembro, os enunciados se voltam para as festas de Natal e 

Ano-Novo e para o verão. 

  

 Tudo é festa! Dress Code: Acerte no Modelito; Réveillon na Praia; Luxo em 

Pretos & Branco; Compre Looks Chics por Menos 

 Noite Feliz: pele, cabelos, maquiagem. 28 dicas infalíveis para você brilhar  
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 Viagem: hotéis onde os Vips de escondem 

 Hot Hits: O que vai bombar no verão: música, livros, drinques, lugares, modismo 

(grifos nossos) 

 

Ademais, conforme verificado no gráfico 541, a revista explorou chamadas 

relacionadas, principalmente, à moda (56%), para conquistar e agradar seu público.  

Chamadas relacionadas a questões comportamentais e saúde não aparecem nessa edição.   

 

 

 
Gráfico 5: Festas de Final de Ano: Elle Brasileira 

 

 

5.1.3.1.3 A composição do texto visual com o texto verbal e o jogo de sedução do ethos 

 

  

O percurso analítico realizado deu pistas da interação entre o texto verbal e o visual. A 

cor encontrada na roupa da modelo é vista também no logotipo, a fim de enfatizar a mulher 

Elle, que acertou no modelito para as festas de final de ano e escolheu maquiagem e cabelos 

                                                           
41 Para a elaboração deste gráfico foram utilizados os mesmos procedimentos do gráfico 1, Moda Verão: Elle 
Brasileira, com dados extraídos da capa de dezembro da edição brasileira de Elle, veiculada em 2008 (Apêndice: 
planilha 5). 
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perfeitos para celebrar a noite de Natal (Noite Feliz). A chamada, localizada na zona 

secundária, também se relaciona à modelo, pois informa que quem posa para a edição de 

dezembro é a campeã do concurso Modelo da Capa.         

Como visto anteriormente, as cores selecionadas pelos diagramadores agem em 

parceria com o texto verbal para dar ênfase à noite natalina (vermelho, preto e dourado), à 

festa de réveillon (branco) e ao verão (vermelho).   

Essa integração entre o texto verbal e o visual projeta um ethos moldado pela 

segurança e autonomia verbal, pois, valendo-se do imperativo, demonstra ser o conhecedor 

das melhores dicas de moda: “Acerte no modelito”; “Compre looks chics por menos” (grifos 

nossos). Ao garantir à leitora revelar, no interior da revista, as grandes sensações do verão, o 

refúgio das estrelas nesta época do ano e as 28 dicas de beleza responsáveis por fazê-la brilhar 

na noite de Natal, age com intimidade, chamando-a de você. Portando-se como um amigo, 

presenteia seu coenunciador com o Guia Oscar Freire, um manual da rua mais fashion de São 

Paulo, lugar onde se concentram as melhores lojas de grifes nacionais e internacionais.  
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5.1.3.2 A capa portuguesa 

 

 

5.1.3.2.1 O texto visual 

 

 

– A diagramação  

 

 

 

Figura 26: Elle edição portuguesa de dezembro de 2008 

 

 A disposição dos elementos constituintes da capa: logotipo, fotografia e 

chamadas 

 

Na edição de dezembro, o logotipo encontra-se na zona primária, sobreposto à 

imagem fotográfica. As letras L que o compõem servem de moldura para focalizar o rosto de 

Bárbara Guimarães, apresentadora de programas de entretenimento e cultura e ícone de beleza 

para os portugueses. A fotografia é a figura central da página e o elemento visual de maior 

relevância ao olhar, pelo fato de possuir a maior dimensão em relação aos demais 

componentes gráficos da página. 
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As chamadas contornam o corpo da apresentadora e colaboram com o preenchimento 

de todas as zonas de visão, evitando o deslocamento automático do olhar à zona secundária.   

Objetivando estabelecer um roteiro de leitura ao público-alvo dessa revista, os 

diagramadores exploraram as diferenças de tamanhos, espessuras e modelos de fonte. 

Ademais, optaram por posicionar os componentes visuais assimetricamente: há a utilização de 

coordenadas horizontais (logotipo e chamada localizada na parte inferior da página) e 

verticais (chamadas dispostas nas laterais e fotografia). Essas variações e disposições do 

conteúdo imagético, por sua vez, criaram um texto visual coerente, revelador da importância 

de cada elemento constituinte da capa.    

 

 Seleção cromática  

 

Para colorir a capa, quatro cores foram selecionadas: o vermelho, o vermelho-

arroxeado42, o cinza (prata) e o branco. 

Conforme referenciado na análise da seleção cromática da capa brasileira de 

dezembro, o vermelho, encontrado nas chamadas, é símbolo do Natal, celebrado no mês dessa 

edição. O vermelho-arroxeado evidencia uma cor que será tendência, presente na única 

chamada relacionada à moda e no vestido de Bárbara Guimarães.  

O prata, uma tonalidade da cor cinza com forte incidência de brilho, está no bordado 

da roupa, nos sapatos e no anel da apresentadora, reluzindo sofisticação em seu vestuário, e é 

transferido, na cor cinza sólida, ao logotipo e às chamadas que referenciam o nome de 

Bárbara e a dieta Detox. Além de ser uma cor neutra, facilmente combinável com outras 

cores, o cinza evoca sabedoria e seriedade (CESAR, 2000, p. 195), sugerindo a seriedade da 

revista Elle em fornecer informações verdadeiras às suas leitoras acerca de um plano de dieta 

eficaz, à base de comida japonesa, e da entrevista de Bárbara Guimarães, que usou e usará de 

sua sabedoria e de seu talento para conquistar, além de Portugal, Paris.  

O branco é uma cor neutra, usada para dar destaque e contraste às chamadas 

sobrepostas a um pano de fundo de tonalidade escura.    

Em Portugal, para celebrar a passagem do ano, muitas pessoas usam a cor azul em 

seu vestuário para lhes trazer boa sorte. Nessa edição, embora seja pouco perceptível, o azul 

aparece no anel e nos sapatos de Bárbara, deixando transparecer marcas identitárias da cultura 

portuguesa.    
                                                           
42 Nomenclatura de cor encontrada em Dondis (2000, p.67). 
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 A tipologia da fonte 

 

Os diagramadores valeram-se de dois tipos de fonte para compor as chamadas dessa 

edição (com e sem serifa). 

 

Chamada primária:  

 

 + 300 boas ideias a começar em € 2,50 para um Feliz Natal 

Torna-se curioso observar como esta chamada foi projetada: além de serem 

notórias a fonte serifada e as variações de tamanhos das palavras, Feliz Natal ganhou 

destaque por possuir a maior dimensão e ser grafado em vermelho. Por ter recebido 

esse relevante realce, à primeira vista, a expressão Feliz Natal parece estar 

desprendida da chamada, evidenciando uma mensagem da revista especialmente 

direcionada às leitoras.    

 

Chamadas secundárias: 

 

 Bárbara Guimarães à conquista de Paris 

A fim de realçar o nome da apresentadora e diferenciá-lo dos outros 

componentes textuais, foram selecionados um tamanho maior de fonte, as caixas-altas 

e caixas-baixas, o itálico e a cor cinza.    

 

 Surpresa! O significado dos presentes dos homens 

A palavra “Surpresa!”, para ganhar destaque, é grafada em vermelho, em itálico 

e com um tamanho maior de fonte, acarretando sua diferenciação do texto seguinte, 

escrito em branco e em caixa-alta.  

 

 Detox: um plano de sushi e sake pré-festas 

Para compor esta chamada, os diagramadores valeram-se de um tamanho de 

fonte diferenciado, do itálico e da cor cinza para grafar a palavra Detox. A utilização 

do cinza, associado à seriedade, sugere uma escolha, por vezes, intencional para dar a 

essa palavra maior credibilidade: os enunciadores querem conquistar leitoras 
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interessadas em um plano sério e eficaz para eliminar as toxinas e, consequentemente, 

perder peso. 

       

 O elogio da fragilidade: os pontos fortes das nossas fraquezas 

Esta chamada diferencia-se das demais pelo fato de o primeiro texto que a 

compõe (“O elogio da fragilidade”) receber menor tamanho de fonte em relação ao 

texto subsequente. Além disso, disposto sobre um pano de fundo não neutro, 

composto por um cenário de tonalidades várias, a utilização do vermelho, neste caso, 

atrapalhou a legibilidade, destacando ainda mais o texto escrito em branco. 

 

 Looks-chave em tons silvestres 

A única chamada relacionada à moda é grafada com uma tonalidade que é 

tendência, isto é, em tom silvestre. A expressão “looks-chave”, por sua vez, recebe 

destaque duplo: a fonte sem serifa e o bold, para atrair a atenção das leitoras 

interessadas nos looks ideais para as festas de final de ano.     

 

A diagramação dessa capa foi bem estruturada, propondo uma leitura rápida e, ao 

mesmo tempo, eficiente para cativar a leitora. Embora o uso do vermelho tenha atrapalhado a 

legibilidade em uma das chamadas, as seleções cromáticas foram significativas e consonantes 

com o propósito dessa edição: enaltecer o Natal, enfatizar uma das cores que será tendência 

de moda e transmitir seriedade.   

 

 

– A fotografia em si 

 

 

Com o intento de chamar a atenção de seu público-alvo, Bárbara Guimarães foi 

selecionada para estampar a última capa do ano de 2008. 
Apesar de ser produzida, com cuidados de iluminação e figurino, essa foto, 

diferentemente das demais analisadas, expressa naturalidade. Bárbara, por não ser uma 

modelo profissional, sorri espontaneamente, sem se preocupar em criar uma personagem 

sedutora. Ao posar para uma revista de moda, Bárbara usa um vestido cuja cor é tendência 

(conforme mencionado na chamada “Looks-chave em tons silvestre”), sugerindo ser uma 
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mulher conhecedora de moda e, pelo fato de seu nome estar grafado com a mesma cor do 

logotipo, leitora de Elle. 
Além disso, o pano de fundo é também um diferencial, pois é composto de um cenário 

real com o qual a apresentadora interage, ao sentar-se em uma cadeira.      

 

 

5.1.3.2.2 O texto verbal 

 

 

Por dezembro ser o mês da celebração do Natal e da virada do ano, o enunciador 

preocupou-se em expor chamadas relacionadas às festas de final de ano para conquistar a 

atenção de suas leitoras. 

A chamada principal, por exemplo, enfatiza que, no interior da revista, serão 

apresentadas diversas sugestões de presentes natalinos com preços acessíveis (“a começar em 

€ 2,50”). Como o Natal está associado às trocas de presentes, Elle, por ser uma revista voltada 

às mulheres, interpretará o significado dos presentes que suas leitoras ganharam do sexo 

oposto (“Surpresa! O significado dos presentes dos homens”). A chamada secundária, 

“Detox: um plano de sushi e sake pré-festas”, refere-se a uma das matérias em que um plano 

de dieta, à base de comidas japonesas, será apresentado a fim de deixar as leitoras em forma 

para a celebração das festas de final de ano.   

Além disso, para muitas pessoas, Natal e Ano-Novo são datas de reflexão 

introspectiva. Assim, o enunciador aposta em uma chamada relacionada aos pontos fortes das 

fraquezas dos seres humanos (O elogio da fragilidade: os pontos fortes das nossas fraquezas). 

   Outra estratégia para atrair as leitoras potenciais foi trazer o nome de Bárbara 

Guimarães, informando-as sobre a entrevista concedida por essa conhecida e aclamada 

apresentadora portuguesa à Elle. 

Contudo, embora a moda esteja associada à marca Elle, nessa edição ela não foi o foco 

principal do enunciador, que apostou em entrevista e reportagens de temáticas variadas para 

despertar, nos coenunciadores, a necessidade e o interesse pela compra, conforme evidenciado 

no gráfico 6 43:  

 
                                                           
43 Para a elaboração deste gráfico foram utilizados os mesmos procedimentos do gráfico 1, Moda Verão: Elle 
Brasileira, com dados extraídos da capa de dezembro da edição portuguesa de Elle, veiculada em 2008 
(Apêndices: planilha 6). 
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Gráfico 6: Festas de Final de Ano: Elle Portuguesa 

 

 

5.1.3.2.3 A composição do texto visual com o texto verbal e o jogo de sedução do ethos 

 

 

A capa atinente à edição de dezembro constitui um todo de sentido, uma vez que 

integrou o texto visual com o verbal.  

Todas as chamadas que fazem alusão ao Natal, por exemplo, possuem fragmentos 

textuais grafados em vermelho. A chamada que aborda a moda dos tons silvestres recebe a cor 

vermelho-arroxeado, igualmente encontrada no vestido de Bárbara Guimarães, cujo nome é 

destacado em uma das chamadas, com o intento de enfatizar sua entrevista concedida à Elle. 

 A cor cinza, associada à seriedade e à sabedoria, presente no logotipo, no nome da 

apresentadora e na palavra Detox, cria elementos significativos, conforme observado nos itens 

Seleção cromática e Fotografia em si. Pelo fato de o logotipo ter recebido a cor cinza, pode-

se inferir que o nome Elle ganha seriedade e credibilidade para a transmissão de informações 

fidedignas em torno da dieta Detox e da entrevista com Bárbara Guimarães. 

Por intermédio da conexão do verbal com o visual, extrai-se desse texto, sincrético por 

excelência, o ethos que, para atrair seus coenunciadores, estrutura seu discurso direcionado às 

leitoras portuguesas interessadas em dicas de presentes natalinos a partir de € 2,50 (moeda de 

circulação nos países da comunidade europeia), conhecedoras da imagem de Bárbara 

Guimarães, ansiosas por entender os significados dos presentes recebidos, reflexivas sobre 
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sua fragilidade e ávidas por uma dieta eficaz e um look-chave  para fazê-las brilhar nas festas 

de final de ano.  

 Além disso, na chamada “O elogio da fragilidade: os pontos fortes das nossas 

fraquezas”, ao valer-se do pronome possessivo nossas, o ethos cria um efeito de 

subjetividade, de intimidade para com suas leitoras, revelando-lhes também possuir fraquezas. 

No entanto, usa dessa aproximação e confissão como uma estratégia para informar-lhes ser o 

detentor da descoberta dos pontos fortes das fragilidades humanas, revelados no interior da 

revista.   

 

 

5.1.3.3 Desfecho analítico da temática Festas de Final de Ano 

 

 

A análise da temática Festas de Final de Ano, além de permitir decodificar dois ethé 

com táticas e discursos distintos para atrair seus respectivos públicos-alvo, mostrou alguns 

indícios culturais das sociedades brasileira e portuguesa. Assim sendo, embora a revista Elle 

seja um meio de difusão da moda globalizada, as edições brasileira e portuguesa reconhecem 

as marcas identitárias de suas leitoras.  

Com relação ao universo da moda, as grandes grifes, conhecidas internacionalmente, 

tornaram-se “desterritorializadas” (AVELAR, 2009, p. 96), difundindo seus produtos pelo 

mundo e transformando suas peças em peças homogeneizadas, dignas de uma cultura fashion 

global.  

 
A moda pode ser dada como um produto transnacional – marcas como Louis 
Vuitton, Dior, Armani e Gucci, pelos seus modos de produção fragmentados, pela 
estratégia das marcas no esforço de cobrir o globo – e ao mesmo tempo 
transcultural, pela utilização de referências culturais que vão além das fronteiras 
geográficas de um determinado local de criação, e pela maneira sob a qual é 
consumida (AVELAR, 2009, p. 96-97).   

 

No entanto, mesmo havendo essa tentativa de homogeneização, muitos produtos são 

especialmente elaborados para atender às necessidades e particularidades culturais de um 

determinado público (AVELAR, 2009, p. 96-97). Por sua vez, ao mesmo tempo em que a 

moda é um fator de reconhecimento, é também um fator de diferenciação. 

A revista Elle brasileira, na edição de dezembro, trouxe uma modelo vestida de  

roupas claras, apropriadas para o verão e ideais tanto para o réveillon quanto para o Natal. 
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Como contraponto, em decorrência do inverno, muitos portugueses, para celebrar as festas de 

final de ano, optam por roupas com tonalidades mais escuras, e alguns, por tradição, nas 

festas de réveillon, não abrem mão de usar peças azuis para trazer sorte para o próximo ano. 

Com efeito, a Elle portuguesa traz, na última capa do ano de 2008, Bárbara Guimarães, 

usando um vestido de tonalidade escura e peças azuis, encontradas nos sapatos e no anel. 

Portanto, livre das amarras de ser estigmatizada como fútil, “a moda é um fenômeno 

fundamental para as trocas culturais da sociedade” (AVELAR, 2009, p. 94).  

 

 

5.2 A ANÁLISE DO CORPUS – 2ª ETAPA 

 

 

A fim de depreender um ethos revestido por uma identidade brasileira e outro por uma 

identidade portuguesa, ambas reveladoras de suas ideologias, na segunda etapa analítica, as 

capas brasileiras e portuguesas serão analisadas separadamente.  

 

 

5.2.1 O texto visual das capas brasileiras e portuguesas: um estudo comparativo 

 

 

Os textos visuais extraídos das capas brasileiras analisadas procuraram manter um 

padrão, a fim de criar uma identidade visual que propicie às leitoras da Elle brasileira uma 

rápida identificação com sua revista preferida. 
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 Nos três exemplares, além de as modelos serem as figuras centrais das capas, dispostas 

na verticalidade e fotografadas pelo mesmo ângulo, seus cabelos não estão estáticos e suas 

expressões faciais sugerem sensualidade, características que fazem emergir das capas a 

mulher Elle. Outro elemento promotor da identidade visual é a escolha de uma única fonte 

para compor as chamadas, sempre sem serifas, portanto diferenciada da utilizada no logotipo.  

 Em contrapartida, as capas portuguesas analisadas quebram paradigmas, trazendo, a 

cada edição, novidades visuais.     

 

 

Figura 27: Elle edição de janeiro de 
2008 

 

 

Figura 28: Elle edição de maio de 
2008 

 

Figura 29: Elle edição de dezembro 
de 2008 
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Embora as imagens fotográficas referentes às temáticas Moda Verão e Festas de Final 

de Ano correspondam às figuras centrais das capas, elas se diferenciam: a edição de junho traz 

uma foto produzida por excelência, projetando uma mulher futurística, com habilidades 

sobre-humanas; já a edição de dezembro apresenta uma foto aparentemente menos produzida, 

tirada em um cenário real (fora de um estúdio), em que a “modelo” sorri espontaneamente, 

criando um efeito de naturalidade. A capa da edição de aniversário, por sua vez, surpreende 

ao trazer duas figuras masculinas e um bebê, imagens não convencionais nas capas das 

revistas Elle de outras nacionalidades.  

Diferentemente do que ocorre nas capas brasileiras, as revistas portuguesas usam dois 

tipos de fonte para compor as chamadas – com e sem serifa. Na edição de junho, somente a 

chamada principal é grafada com fonte serifada. Em contrapartida, nas outras duas edições a 

fonte sem serifa é menos utilizada, pois cada capa a utiliza para compor apenas uma chamada. 

Destarte, não há um padrão estabelecido pela Elle portuguesa para a composição das 

capas. Intui-se, portanto, que a intenção dos diagramadores é chamar a atenção das leitoras 

pela inovação e pela criatividade mensal.   

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Elle edição de junho de 
2008 

 

Figura 31: Elle edição de outubro 
de 2008 

 

 

Figura 32: Elle edição de dezembro 
de 2008 
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5.2.2 O texto verbal extraído das capas brasileiras e portuguesas  

 

 

As chamadas extraídas das três capas brasileiras e das três portuguesas referentes às 

temáticas analisadas emanaram discursos com propósitos ideológicos distintos, conforme 

observado no gráfico 744:  

 

  

 

Gráfico 7: Gráfico comparativo das chamadas extraídas das revistas referentes às temáticas: Moda Verão, 
Aniversário da Revista e Festas de Final de Ano 

 

 

Ao separar as chamadas em categorias relacionadas à revista, como moda, saúde, 

beleza, entrevistas/reportagens, lugares para visitar e comportamento, torna-se evidente que, 

enquanto as três revistas brasileiras analisadas apostaram em chamadas referentes à moda 

para atrair suas leitoras, as revistas portuguesas investiram em chamadas concernentes à 

saúde, bem como em entrevistas e reportagens sobre assuntos vários. 

Embora esse gráfico mostre que ambas as revistas não se direcionam a um público 

com interesse comum, a análise de três capas de cada edição é insuficiente para evidenciar 

como os discursos dessas duas revistas estruturam-se, a ponto de atender às expectativas de 

seus públicos-alvo e levá-los a sentir a necessidade mensal de adquirir um novo exemplar de 

Elle. 

                                                           
44 Mediante a somatória total das planilhas de 1 a 6 (apêndices), foi possível a elaboração do gráfico 
comparativo.  
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A fim de apresentar um acurado estudo, todas as chamadas que estamparam as capas 

brasileiras e portuguesas, veiculadas em 2008, foram compiladas em uma planilha e divididas 

nas mesmas categorias mencionadas anteriormente (moda, saúde, beleza, 

entrevistas/reportagens, lugares para visitar e comportamento), possibilitando a elaboração de 

três gráficos45 que permitem visualizar os propósitos das revistas Elle brasileira e portuguesa 

para cativar e estabelecer a fidelização de seus respectivos públicos-alvo.       

O primeiro gráfico apresentado é relacionado às chamadas extraídas das revistas Elle 

brasileira editadas de janeiro a dezembro.  

 

 

Gráfico 8: Compilação das chamadas expostas nas capas das revistas Elle brasileiras de janeiro a dezembro de 
2008. Dados expressos em porcentagem. 

 

 

As revistas Elle brasileiras exploraram, em 2008, chamadas relacionadas à beleza 

(20%) e, principalmente, à moda (57%), uma estratégia diferenciada das revistas de edição 

portuguesa veiculadas no mesmo ano, como evidencia o gráfico:  

 

                                                           
45 Tomando por base as construções gráficas já apresentadas, para a elaboração dos três gráficos, foram inseridas 
em uma planilha as mesmas categorias relacionadas às chamadas expostas nas capas portuguesas e brasileiras 
(moda, saúde, beleza, entrevistas/reportagens, lugares para visitar e comportamento). Conforme apresentado nas 
planilhas 7 e 8 (apêndices), todas as chamadas da Elle brasileira e da Elle portuguesa de janeiro a dezembro, 
veiculadas em 2008, foram encaixadas nessas categorias. Somou-se o número de chamadas de cada categoria e, a 
partir dos resultados obtidos, foi possível construir os gráficos. 
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Gráfico 9: Compilação das chamadas expostas nas capas das revistas Elle portuguesas de janeiro a dezembro de 
2008. Dados expressos em porcentagem. 

 

 

No gráfico referente às revistas Elle portuguesas, percebe-se que as capas de 2008, 

além de moda (29%), procuraram também enfatizar assuntos relacionados a saúde (24%), 

comportamento (17%), entrevistas e reportagens com temáticas variadas (20%).  

  

 
Gráfico 10: Gráfico comparativo da compilação referente ao número de chamadas expostas nas capas das 
revistas Elle portuguesa e brasileira veiculadas em 2008 de acordo com suas categorias correspondentes. 
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O Gráfico Comparativo deixa evidente que o enfoque de ambas as revistas é retratar 

assuntos atinentes à moda, uma vez que o número de chamadas relacionadas a essa categoria 

é o maior. Os exemplares brasileiros de 2008 preocuparam-se em trazer chamadas 

relacionadas a moda (42 chamadas) e beleza (15 chamadas). Em contrapartida, os exemplares 

portugueses propuseram um equilíbrio entre as chamadas referentes a moda (22 chamadas) e 

saúde (18 chamadas); entrevistas/reportagens (15 chamadas) e comportamento (13 

chamadas). 

Diante das proporções numéricas em torno das chamadas apresentadas graficamente, 

depreendem-se as formações discursivas de duas vocalidades ímpares, ou seja, de dois ethé 

com interesses ideológicos singulares.  

 O ethos emanado das capas brasileiras profere seu discurso a leitoras ávidas por 

novidades do mundo da moda e da beleza estética. Trata-se de um eu possuidor de um 

conhecimento incontestável sobre esses assuntos, pois, pelo fato de, há 20 anos, transmitir 

informações fidedignas aos seus coenunciadores, apenas ele tem a fórmula capaz de torná-las 

tão belas e fashion quanto as modelos expostas nas capas. Por meio de seu saber absoluto, o 

ethos induz o coenunciador a querer adquirir mensalmente a revista. Afinal, é em seu interior 

que serão mostradas as fórmulas da beleza estética. Assim sendo, a revista transforma-se em 

um objeto de desejo, pois somente por intermédio dela é que a leitora poderá ser, 

efetivamente, a mulher Elle brasileira projetada mensalmente na capa da revista. 

Pelo fato de a marca Elle estar vinculada à moda, o ethos extraído das capas 

portuguesas traz à baila novidades sobre esse assunto, não rompendo com o ideário da revista 

e com as expectativas de leitoras consumidoras de moda e ávidas por dicas de roupas capazes 

de deixá-las atraentes e dentro da moda. No entanto, observa-se que esse eu não joga 

sedutoramente apenas para atrair mulheres preocupadas com o universo fashion: seu objetivo 

é chamar a atenção de um público que prima também pela beleza interior e pelo conhecimento 

de assuntos responsáveis por engrandecer seu intelecto. Para tanto, com um discurso preciso, 

procura aguçar o interesse das leitoras em descobrir como tornar suas vidas mais saudáveis e 

felizes, trazendo, em suas chamadas, assuntos diversos relacionados à saúde e às questões 

comportamentais, além de entrevistas e reportagens sobre assuntos variados. Com efeito, o 

ethos faz da revista um objeto de desejo, pois é em seu interior que serão desvendados 

“todos” os segredos capazes de transformar uma simples mulher em uma mulher completa, 

feliz, saudável, bela interior e exteriormente, com conhecimentos culturais múltiplos.  

Embora ambas as revistas tenham sido transformadas em objetos de desejo, as 

formações discursivas extraídas das chamadas produzidas pelos ethé emanados das capas 
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brasileiras e portuguesas exalam questões culturais e ideológicas produtoras de sentido, 

capazes de levar leitoras a se identificar com o estilo Elle brasileiro ou português de ser.  

Dessa forma, são manifestados comportamentos de grupos específicos de mulheres, com 

nacionalidades e contextos histórico-sociais distintos, que, dentro do espaço onde estão 

inseridas, revelam as cosmovisões modeladoras de suas identidades. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A globalização, vigente na sociedade contemporânea, constrói simbologias universais, 

auxiliadoras do surgimento de uma cultura homogênea, intensificada pelos meios de 

comunicação. Os países de língua portuguesa, ao instituírem-se como uma comunidade 

lusófona, buscam, cada vez mais, promover intercâmbios de saberes culturais, visando algo 

maior: a valorização, a preservação e a difusão da língua. Telenovelas brasileiras são 

veiculadas em Portugal e em Angola; bancas de jornal brasileiras vendem revistas 

portuguesas; obras moçambicanas, como as de Mia Couto, são lidas por brasileiros e 

portugueses; notícias sobre todos os países pertencentes à Comunidade de Países de Língua 

Portuguesa e o contato com luso-falantes são facilitados pela rede mundial de computadores, 

a internet.  

No entanto, apesar de a globalização poder propiciar também uma comunidade 

lusófona transcultural, fortificada por uma língua comum e pelos meios de comunicação, o 

trabalho de pesquisa apresentado procurou demonstrar que a mídia impressa, para ser 

significativa ao seu público-alvo, deve respeitar sua história, seus costumes, seus valores e 

seus interesses, conforme evidenciado nas análises do anúncio publicitário da Prova Lisboa-

Dakar 2008 e das capas das revistas Elle de edições portuguesa e brasileira editadas em 2008. 

Para tanto, a concepção teórica acerca da Análise do Discurso de linha francesa e o estudo 

reflexivo em torno da lusofonia, nos dois capítulos iniciais, tornaram-se etapas obrigatórias 

para dar sustentação às análises realizadas e alcançar esse objetivo.  

A análise do anúncio Prova Lisboa-Dakar 2008 permitiu verificar como os 

publicitários valeram-se da memória coletiva, ativada por intermédio da paródia imagética do 

monumento Padrão dos Descobridores, símbolo cultural e histórico de Portugal, para vender 

uma ideia e promover o evento Rali Dakar 2008. No decorrer deste estudo, tornou-se 

interessante observar a necessidade de os coenunciadores desfrutarem essa memória comum 

para compreender a mensagem pretendida. Como menciona Barthes (2001, p. 218), “o sentido 

é sempre um fato cultural, um produto de cultura”.    

Da mesma maneira que a publicidade evoca facetas identitárias, as revistas Elle de 

edições portuguesa e brasileira, para serem significativas, buscam atender às expectativas de 

suas leitoras potenciais. Por conseguinte, utilizam imagens e chamadas, impressas nas capas 

(principal veículo propagandístico), que se integram para gerar um todo de sentido atrativo, 

capaz de satisfazer as necessidades hedônicas e utilitárias dessas leitoras.    
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Embora o público dessas revistas faça parte de uma cultura nacional portuguesa e de 

outra brasileira, conforme referenciado no segundo capítulo, a noção de cultura nacional não 

condiz com uma uniformização, uma “massificação” geral de personalidades. Dentro de 

qualquer cultura geral existem subculturas com integrantes que compartilham valores e 

comportamentos distintos de outras subculturas (CHURCHILL; PETER, 2000, p. 156). As 

leitoras de Elle representam uma subcultura formada por mulheres pertencentes à classe 

média-alta da população, interessadas, principalmente, em moda, foco principal da marca 

Elle. De acordo com Churchill e Peter (2000, p. 159), “os consumidores de classe alta, por sua 

vez, valorizam alta qualidade, prestígio, gastos com bom gosto”. Desse modo, a revista Elle, 

tanto de edição brasileira quanto de edição portuguesa, sabendo do poder aquisitivo dessa 

subcultura, traz conteúdos representacionais de seus interesses pessoais e de consumo, a ponto 

de fazer com que essas leitoras, ao serem interpeladas pelas edições mensais de Elle, se 

reconheçam na interpelação. Relembrando Jodelet (2001, p. 32), a comunicação midiática 

forja representações circundantes da vida prática e afetiva do seu público-alvo, valendo-se do 

poder performático da palavra, com o intento de instaurar no discurso versões da realidade, 

comuns e partilhadas por ele.  

Contudo, apesar de a Elle de edição brasileira e a de edição portuguesa direcionarem-

se a um público-alvo pertencente a uma subcultura comum, de terem surgido em 1988 e de se 

valerem do mesmo código linguístico, o percurso analítico do corpus possibilitou depreender, 

nessas duas revistas, construções identitárias e ideológicas singulares. 

Com relação ao plano imagético, as revistas Elle brasileiras analisadas procuraram 

produzir textos visuais padronizados, a fim de criar uma identidade visual, projetando nas 

capas o estereótipo da mulher Elle. Como contraponto, as revistas Elle portuguesas quebraram 

paradigmas, trazendo novidades visuais às leitoras.  

Por meio das formações discursivas, representadas graficamente, foi possível 

depreender dois ethé com propósitos ímpares para cativar seus respectivos coenunciadores. O 

ethos extraído das capas brasileiras, por exemplo, moldou seu discurso para seduzir leitoras 

ávidas por moda e beleza. Por sua vez, o ethos emanado das capas portuguesas jogou 

sedutoramente para conquistar leitoras interessadas não apenas em moda, mas também em 

assuntos relacionados à saúde, a questões comportamentais, entrevistas com personalidades 

em destaque e reportagens sobre assuntos gerais. Com efeito, o Gráfico Comparativo (gráfico 

10) possibilitou a visualização e o levantamento dessas diferenças: ao passo que as revistas 

brasileiras veiculadas em 2008 expuseram 42 chamadas concernentes à moda, as portuguesas 

apresentaram apenas 22; enquanto as revistas portuguesas investiram em 18 chamadas 
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relacionadas à saúde, as brasileiras dedicaram apenas 3 ao assunto; com relação à categoria 

beleza, as revistas brasileiras apresentaram em suas capas 15 chamadas e as portuguesas 

somente 6. No que condiz às questões comportamentais, as revistas portuguesas trouxeram 13 

chamadas relacionadas a esse assunto para estampar as capas de 2008; já dentre as 12 revistas 

brasileiras editadas nesse mesmo ano, apenas a edição de março trouxe uma chamada sobre 

questões comportamentais: “Mais: 30 dias de sexo (por mês!). Nossa repórter topou o desafio 

e conta tudo”. 

Dessa forma, embora a revista Elle tenha como intuito propagar a moda global nos 41 

países em que é editada, o estudo analítico evidenciou que as ansiedades e as necessidades das 

leitoras brasileiras e portuguesas, consumidoras da Elle, estruturam-se em pilares ideológicos 

distintos, fazendo suscitar uma revista com características identitárias brasileiras e outra com 

características identitárias portuguesas, o que remete às palavras de José de Alencar (2003, p. 

130), “a língua é a nacionalidade do pensamento, como a pátria é a nacionalidade do povo”. 

  Esta dissertação de mestrado encerra-se como um convite e uma contribuição para 

outras reflexões em torno da lusofonia e das identidades várias, que se podem representar no 

interior da língua portuguesa.   
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APÊNDICES 

 
 
ENQUETES 

 

 

Enquetes realizadas com funcionários de Bancas de Jornal de São Paulo (Brasil), Évora 

(Portugal) e Lisboa (Portugal).  

 

 

REVISTA ELLE BRASILEIRA 

 

Enquete n
o
. 1 

Nome da Banca: Book Ville 

Endereço: Rua Maria Antônia, 230, São Paulo, Brasil. 

Data: 16/11/09 

 

Entrevista concedida pelo funcionário da banca (FB) 

 

Quais são as principais concorrentes da revista Elle? 

FB: Revista Vogue  

 

Qual das duas revistas vende mais, Elle ou Vogue? 

FB: Depende do mês. No entanto, a diferença de tiragem é sempre muito pouca.   

 

Enquete n
o
.  2 

Nome da Banca: Livraria Cultura 

Endereço: Av. Paulista, 2073, São Paulo, Brasil.  

Data: 17/11/09 

 

Entrevista concedida pelo funcionário da banca (FB) 

 

Quais são as principais concorrentes da revista Elle? 

FB: Revista Vogue  
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Qual das duas revistas vende mais, Elle ou Vogue? 

FB: Esta informação é confidencial, mas ambas têm boa aceitação do público. 

 

Enquete n
o
. 3 

Nome da Banca: Bela Cintra 

Endereço: Rua Bela Cintra, 945, São Paulo, Brasil. 

Data: 14/12/09 

 

Entrevista concedida pelo funcionário da banca (FB) 

 

Quais são as principais concorrentes da revista Elle? 

FB: Revista Vogue  

  

Qual das duas revistas vende mais, Elle ou Vogue? 

FB: As duas têm praticamente a mesma vendagem.  

 

 

REVISTA ELLE PORTUGUESA 

 

 

Enquete n
o
. 1 

Nome da Banca: Tipografia Imprensa Moderna 

Endereço: Rua Miguel Bombarda, 17, Évora, Portugal. 

Data: 07/10/09 

 

Entrevista concedida pelo funcionário da banca (FB) 

 

Quais são as principais concorrentes da revista Elle? 

FB: Revista Vogue  

 

Qual das duas revistas vende mais, Elle ou Vogue? 

FB: Ambas têm praticamente a mesma tiragem. No entanto, dependendo do brinde que 

acompanha a revista, a Elle se destaca mais que a Vogue.   



155 
 
 

Enquete n
o
. 2 

Nome da Banca: Anavela 

Endereço: Largo do Chiado, no 8, Lisboa, Portugal. 

Data: 09/10/09 

 

Entrevista concedida pelo funcionário da banca (FB) 

 

Quais são as principais concorrentes da revista Elle? 

FB: Revista Vogue e Revista Máxima  

 

Qual das revistas vende mais, Elle, Vogue ou Máxima? 

FB: Todas vendem por igual. Os leitores dessas revistas preocupam-se com os brindes que 

acompanham as revistas praticamente todos os meses. Os brindes são os diferenciais dessas 

revistas. 

    

 

Enquete n
o
. 3 

Nome da Banca: Tabacaria Mônaco 

Endereço: Praça D. Pedro IV, no 21, Lisboa, Portugal. 

Data: 09/10/09 

 

Entrevista concedida pelo funcionário da banca (FB) 

 

Quais são as principais concorrentes da revista Elle? 

FB: Revista Vogue  

 

Qual das duas revistas vende mais, Elle ou Vogue? 

FB: As duas têm praticamente a mesma saída. 

 

 

 



156 
 
 

PLANILHA 1: MODA VERÃO: ELLE BRASILEIRA 
 

 

Mês

1

Auto-ajuda 

fashion: 60 

idéias 

infalíveis dos 

experts no 

assunto

1

Não deixe seu 

cabelo morrer 

na praia: 

xampus, 

cremes e 

tratamentos 

salva-vidas

2

Verão Chic: 

150 peças para 

você curtir a 

praia e a 

cidade no 

maior estilo

3

Como usar cor 

no trabalho 

sem carregar 

nas tintas

Total

Lugares para 

visitar
ComportamentoModa Saúde Beleza

Entrevistas/              

Reportagens

Janeiro

2

3 2

Beleza global: 

Editoras 

internacionais 

de Elle 

indicam os 

produtos e as 

tendências 

que fazem 

sucesso no 

momento

 
 

 
 
PLANILHA 2: MODA VERÃO: ELLE PORTUGUESA 
 
 

Mês

1

o Sol afinal faz 

bem! Um shot 

natural de 

vitamina D e 

alegria

2

Easy! 10 idéias 

flash para 

perder peso 

sem stress

3

7 passos para 

equilíbrio do 

corpo e da 

mente

Total 1 3 1 1

Comportamento

Junho 1

Shopping de 

Verão: Looks 

que deixam a 

imaginação 

voar

1

A pensar nas 

férias: 5 

destinos à 

volta do 

mundo

1

Faz amor à 

segunda-

feira?

Moda Saúde Beleza
Entrevistas/          

Reportagens

Lugares para 

visitar
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PLANILHA 3: ANIVERSÁRIO DA REVISTA: ELLE BRASILEIRA 
 
 

Mês

1 Festa in Black: Vestidos longos chiquérrimos

2

Romance 

moderno: saia 

rodada + 

tachas + couro

3

Perfecto & 

Bomber: 

Como usar as 

jaquetas da 

moda

Total 3 1

Maio 1

Especial 

beleza: make, 

cabelo, pele, 

corpo. Os hits 

do inverno

Moda Saúde Beleza
Entrevistas/              

Reportagens

Lugares para 

visitar
Comportamento

 
 
 
 
PLANILHA 4: ANIVERSÁRIO DA REVISTA: ELLE PORTUGUESA 
 
 

Mês

1

20 anos! Os 

vinte 

melhores 

modelos 

portugueses 

das últimas 

décadas 

posam para 

Elle

2
Mariza em 

entrevista

3
Os criadores e 

as suas musas

4
Os talentos do 

futuro

Total 4

Outubro

Moda Saúde Beleza
Entrevistas/          

Reportagens

Lugares para 

visitar
Comportamento
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PLANILHA 5: FESTAS DE FINAL DE ANO: ELLE BRASILEIRA 
 
 

Mês

1

Guia Oscar 

Freire: o 

melhor a Rua 

(e do bairro) 

mais bacana 

de São Paulo 

2

Dress Code: 

acerte no 

modelito

3
Réveillon na 

Praia

4
Luxo em 

preto&branco

5

Compre looks 

chics por 

menos

Total

1

Viagem: 

hotéis onde os 

VIPS se 

escondem

Ela é Campeã! 

O Concurso 

que elegeu a 

modelo da 

capa

5 1 2 1

Dezembro 1

Noite Feliz: 

Pele, cabelos, 

maquiagem. 

28 dicas 

infalíveis para 

você brilhar

2

Hot Hits: o que 

vai bombar no 

verão: Música, 

livros, 

drinques, 

lugares, 

modismos

Moda Saúde Beleza
Entrevistas/              

Reportagens

Lugares para 

visitar
Comportamento

 
 
 
 
PLANILHA 6: FESTAS DE FINAL DE ANO: ELLE PORTUGUESA 
 
 

Mês

1

+ 300 boas 

ideias a 

começar em 

2,50 para um 

feliz natal

2

Surpresa! O 

significado 

dos presentes 

dos homens

3

Bárbara 

Guimarães à 

conquista de 

Paris

Total 1 1 3

Dezembro 1

Looks-chave 

em tons 

silvestres

1

Detox: um 

plano de sushi 

e sake pré-

festas

Moda Saúde Beleza
Entrevistas/          

Reportagens

Lugares para 

visitar
Comportamento
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PLANILHA 7: CHAMADAS EXTRAÍDAS DAS REVISTAS ELLE BRASILEIRAS (2008) 
 
 

Mês

1
Auto-ajuda fashion: 60 idéias 

infalíveis dos experts no assunto
1

Não deixe seu cabelo morrer na 

praia: xampus, cremes e 

tratamentos salva-vidas

2

Verão Chic: 150 peças para você 

curtir a praia e a cidade no maior 

estilo

3
Como usar cor no trabalho sem 

carregar nas tintas

4

Coleções SPFW & Fashion Rio: 

nossas apostas, o que vai bombar, 

o que vai morrer na passarela

5
Roupa de Futuro: compre no 

verão, use no inverno

6

O barato, do barato: Chic agora é 

pagar pouco! A moda descolada 

dos grandes magazines

7
Saia tulipa, pantalona, jaqueta 

perfecto, cachecol. O jeito Elle de 

8 Superedição: os hits do inverno 

9

Bolsas, cintos, sapatos: 80 

acessórios para um look 

impecável

5
Vai casar? Make luxo para arrasar 

na festa (sua ou da melhor amiga)

10
New Chic: couro é novo, é 

clássico, é para sempre

11

Calças da moda: pantalona, 

knicker, curta, clochard... e mil 

jeitos de usar

12Festa in Black: Vestidos longos chiquérrimos

13
Romance moderno: saia rodada + 

tachas + couro

14
Perfecto & Bomber: Como usar as 

jaquetas da moda

15
Na moda no ato! 52 idéias que 

atualizam seu look. Fácil!
3

16 Jeans setentinha é muito 2008

17
Nossos achados: roupa bacana e 

barata nos grandes magazines
4

18
Idade fashion: seu estilo faz você 

parecer mais velha?

19

A temperatura vai subir! Tricôs, 

saias longas e muita cor para 

esquentar o inverno

20
Looks superchics para trabalhar. 

Só peças básicas!

21
SPFW & Fashion Rio: As boas-

novas do verão. Lindo demais! 

22

93 páginas de moda – Escolhas de 

Elle: os looks que são a cara do 

verão

23  nosso shopping espertíssimo!

24
Extra! Especial Jeans: idéias 

supernovas!  

25
Especial: a moda de minas que o 

Brasil vai usar

26
Peças justas, transparências, 

decotes. Tudo sexy & light

27
Verão Chic: o jeito de Elle usar 

seus clássicos. É jovem!

28
Uma camisa branca em 6 

produções superatuais

29

Mais magra! Os looks certos para 

ficar na moda sem derrapar nas 

curvas

30
Especial acessórios: 128 bolsas, 

sandálias, relógios e muito mais!

31
Summer shopping: nosso maior 

guia de compras!

32
Chic por menos: Must-haves da 

estação até 500 reais

33
Branco dia & noite: na festa, no 

trabalho, na balada

34
Os biquínis do ano: cheios de 

graça!

35 Moda al mare: use 24 horas

36
Shopping:peças espertas e de 

todos os estilos

37
Atualize seu look: saia na frente 

com nossas superdicas!

38

Guia Oscar Freire: o melhor a Rua 

(e do bairro) mais bacana de São 

Paulo 

39 Dress Code: acerte no modelito

40 Réveillon na Praia

41 Luxo em preto & branco

42 Compre looks chics por menos

Total 142 3 15 9 4

Ciência, ficção ou religião? Afinal 

o que é centologia?

21 melhores hidratantes com 

filtro. Nós testamos!
5

Noite Feliz: Pele, cabelos, 

maquiagem. 28 dicas infalíveis 

para você brilhar

4
Viagem: hotéis onde os VIPS se 

escondem

Marrocos: uma viagem de cinema3
Exclusivo: Ingrid Betancourt 

“Enterrei meu pesadelo na selva”.
6

15

Make, cabelo, perfume: Como ser 

sexy sem ficar over
12

Julho

Agosto

Setembro

Moda Saúde Beleza

4

Nécessaire Perfeito: kits de 

maquiagem com tudo o que você 

precisa

9
Emagrecer sem sofrer. Tudo 

menos regime.
2

3
Pernas sem vergonha: em uma 

semana, você dá aquele up!

Abril

Janeiro

Fevereiro

Março

3

Dossiê do batom: os melhores 

(nós testamos) as cores perfeitas 

para você. Dicas dos maquiadores

Beleza global: Editoras 

internacionais de Elle indicam os 

produtos e as tendências que 

fazem sucesso no momento

Entrevistas/Reportagens Lugares para visitar Comportamento

Mais 30 dias de sexo (por mês!). 

Nossa repórter topou o desafio e 

conta tudo

2 Pequim: loucura made in china 

1
Trio elétrico: Carla Bruni, Eva 

Longoria & Amy Winehouse
1

Bélgica: chocolates e diamantes. 

Alguém resiste?  

Gente ótima: Jude Law e Marion 

Cotillard
2

2

1

Junho

Maio

1

As novas apostas dos dermatos 

contra rugas, manchas, acne e 

flacidez 

Especial beleza: make, cabelo, 

pele, corpo. Os hits do inverno
7

Delineador: siga esse traço 6

Madonna fala de sexo, casamento 

e do coração

Perfumes novos e deliciosos para 

você e para ele

Lipo, laser, peeling: o que pode 

dar errado e como consertar
8

Dezembro

Novembr

o
14 21 jeitos de ficar linda sob o sol 7

Perfumes para viagem: aromas 

que têm tudo a ver com suas 

férias

Outubro

Hot Hits: o que vai bombar no 

verão: Música, livros, drinques, 

lugares, modismos

Ela é Campeã! O Concurso que 

elegeu a modelo da capa
9

8

13

40 novíssimos produtos de beleza 

para você ficar linda da cabeça aos 

pés

7 experts revelam como 

conquistar o rosto e o corpo 

perfeitos 

Toxina botulínica: quando 

começar, quando parar? 

10

11
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