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RESUMO 

 

Esta pesquisa, motivada pelo interesse em investigar, de forma crítica, como as revistas 

constroem identidades por meio de seus discursos, situa-se no debate científico atual sobre a 

relação entre o conceito de discurso, da linguística, e identidade, das ciências sociais, filiando-

se ao campo da Análise de Discurso Crítica (ADC). O suporte escolhido para essa 

investigação, que tem como objetivo principal analisar a construção discursiva das 

identidades, foi revista Vogue Brasil, reconhecida como normatizadora dos estilos de vida e 

formas de existir (ELMAN, 2008; NOVELLI, 2009). Os conceitos e as considerações acerca 

das identidades propostos por Hall (2006), Larraín (2001) e Castells (1999) são relacionados 

às noções de discurso trabalhadas no campo da ADC por Magalhães (2006, 2010, 2011), van 

Dijk (2009) e Fairclough (2001, 2003). A prática consumista e o processo de comoditização 

do conteúdo dessa publicação são reconhecidos como mediadores dessa relação e, portanto, 

também contribuem para o debate sobre discurso e identidade. O corpus selecionado para 

análise corresponde a 20 matérias publicadas em Vogue Brasil entre os meses de janeiro e 

junho de 2016, que são analisadas com foco na intertextualidade e interdiscursividade, 

propostas por e Magalhães (2010) e Fairclough (2001, 2003) como categorias para analisar o 

significado identificacional do discurso, além das contribuições sobre a multimodalidade, 

desenvolvidas por Kress e van Leeuwen (2006), para a análise das imagens e elementos 

gráficos que compõem as matérias e, por consequência, os discursos materializados pela 

revista. Os resultados da análise sugerem que são construídas identidades comoditizadas 

(LIRA, 2015), ao mesmo tempo em que o público leitor exerce forte influência nas escolhas e 

na construção dos discursos da revista, estabelecendo uma relação dialética que também se 

configura como uma disputa pelo controle das identidades e dos discursos manifestados. 

 

Palavras-chave: Revista Vogue Brasil. Discurso. Identidade. Análise de Discurso Crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research is motivated by an interest in investigating critically how magazines construct 

identities in their discourses. It is situated in the current scientific debate about the relation 

between the concept of discourse, from linguistics, and the concept of identity, from the social 

sciences; and it is embedded in the field of Critical Discourse Analysis (CDA). The focus in 

this investigation is the magazine Vogue Brasil, which is recognized as normalizing life styles 

and ways of existing (ELMAN, 2008; NOVELLI, 2009). The main purpose here is to analyze 

the discursive construction of social and cultural identities. The concepts and considerations 

about identities proposed by Hall (2006), Larraín (2001) and Castells (1999) are related to the 

notions of discourse that are examined in the field of CDA by Magalhães (2006, 2010, 2011), 

van Dijk (2009), and Fairclough (2001, 2003). The consumer practice and the 

commodification process of this magazine are taken as mediating this relation, and, therefore, 

they also contribute to the debate about discourse and identity. The selected corpus for the 

analysis corresponds to 20 stories published in Vogue Brasil from January to June 2016, 

which are analyzed with a focus on intertextuality and interdiscursivity proposed by 

Magalhães (2010) and Fairclough (2001, 2003) as categories to analyze the identificational 

meaning of discourse. In addition, the contributions about multimodality that were developed 

by Kress and van Leeuwen (2006) are also adopted for the analysis of images and graphic 

elements which are parts of the stories. Consequently, the discourses that are materialized in 

this magazine are also investigated. The results of the analysis suggest that commodified 

identities are constructed (LIRA, 2015), while readers exert a strong influence in the choices 

and in the construction of the magazine discourses, establishing a dialectical relation that is 

also configured as a dispute for the control of the identities and discourses manifested. 

 

Key-words: Vogue Brasil magazine. Discourse. Identity. Critical Discourse Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nesta pesquisa, propomos analisar a relação entre os discursos e as identidades 

manifestados por uma publicação jornalística, a revista Vogue Brasil, para os(as) seus(as) 

leitores(as), partindo da premissa de que a construção das identidades é, em parte, um 

processo discursivo (FAIRCLOUGH, 2001, 2003). Os conceitos principais para o 

desenvolvimento desta investigação são os de discurso, da linguística, e identidade, das 

ciências sociais, que se relacionam dialeticamente por meio de recursos textuais e visuais, 

além das práticas discursiva e social, que buscamos analisar. 

O campo no qual esta pesquisa está situada é o da Análise de Discurso Crítica (ADC), 

abordagem que tem como propósito promover o debate sobre o discurso como prática social, 

opondo-se, dessa maneira, à linguística formal (MAGALHÃES, 2005). Para investigar a 

relação entre discurso e identidade, adotamos como procedimento de análise dos dados uma 

abordagem integradora da ADC e da multimodalidade, que confere um caráter 

transdisciplinar a esta pesquisa.  

O interesse pelo objeto desta pesquisa surgiu pela curiosidade em investigar, de forma 

crítica, as identidades construídas por uma publicação jornalística, que acompanhamos há 

mais de uma década, para seus(as) leitores(as) por meio dos seus discursos. A publicação 

escolhida para esta investigação, revista Vogue Brasil, traz conteúdos sobre moda, beleza e 

estilo de vida e está presente há mais de 40 anos no mercado editorial do país. De acordo com 

o mídia kit de 2017 da revista, são produzidos 109 mil exemplares mensais, com uma 

projeção de 365 mil leitores (68% do sexo feminino) em todo o território brasileiro; dados que 

demonstram a popularidade dessa publicação e do segmento da moda no campo jornalístico.  

Muito já foi dito sobre a construção da identidade social feminina pelo discurso de 

revistas femininas (HEBERLE, 2004); de modo geral, as pesquisas anteriores (ver 

ANTUNES, 2008; LIRA, 2009; MENEZES, 2011; TEIXEIRA, 2008) observam que as 

revistas femininas estabelecem uma representação feminina ideal e buscam, por meio dos 

recursos textuais, incentivar as leitoras a construir sua identidade de acordo com o modelo 

estabelecido. Menezes (2011) e Teixeira (2008) apresentam como foco de suas pesquisas a 

identidade social da mulher e desenvolvem uma análise discursiva com vistas a reconhecer os 

aspectos dessa identidade. No entanto, a leitura desses trabalhos nos trouxe os seguintes 

questionamentos: “Quando as autoras utilizam o termo ‘mulher’, a quem (ou a qual grupo de 

sujeitos) estão se referindo?”; “É possível pensar em uma única identidade social para as 

mulheres?”; “As revistas constroem uma só representação feminina em seus discursos?”. 
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Recorremos a Magalhães (2009) para explicar que há um equívoco ao se utilizar o 

termo “mulher” para referir-se a todos os indivíduos que são do sexo feminino (ou se 

identificam como tal), visto que identidades de gênero são múltiplas e diferem entre si de 

várias formas: classe social, idade, grau de escolaridade. Além disso, as transformações 

culturais e econômicas das últimas décadas tornaram as identidades ainda mais instáveis e 

difíceis de serem categorizadas. Portanto, seria mais pertinente pensar em “mulheres”, como 

se refere Antunes (2008), em lugar de uma única representação global para todos os 

indivíduos do sexo feminino.  

Percebemos que, em trabalhos anteriores que analisam a identidade da mulher em 

revistas femininas, o foco da análise se dá sobre a construção do eu consiste na expressão, que 

está ligada ao modo como as pessoas expressam suas emoções e atitudes em relação às coisas 

(FAIRCLOUGH, 2001), deixando de fora a perspectiva fundamental da construção, isto é, o 

papel do discurso e suas ideologias no processo de construção das identidades e também nas 

práticas sociais dos atores sociais. 

Desse modo, esta pesquisa propõe uma análise focada no processo, e não no produto 

final das relações discursivas e sociais. Essa proposta nos levou a formular as seguintes 

questões que norteiam esta pesquisa: 1) como as identidades são construídas discursivamente 

em Vogue Brasil?; 2) como a comoditização
1
 do conteúdo da revista influencia o processo de 

construção das identidades pelos discursos?; 3) de que maneira os recursos visuais utilizados 

pela revista são combinados para manifestar discursos e construir identidades? 

Com base nessas questões, definimos como objetivo geral desta investigação analisar as 

identidades construídas pelos discursos em Vogue Brasil; seguido pelos objetivos específicos 

de analisar a relação do processo de comoditização do conteúdo da revista com a construção 

discursiva das identidades; e examinar os recursos visuais utilizados pela revista manifestados 

nos discursos e construídos nas identidades. 

Para examinar as identidades construídas por meio dos discursos na revista, focalizamos 

o significado identificacional do discurso em nossa análise (FAIRCLOUGH, 2003); por meio 

da categoria da intertextualidade, reconhecemos os processos discursivos que ocorrem na 

revista, as relações estabelecidas entre discursos e identidades e refletimos sobre os 

fenômenos e práticas sociais que influenciam esses processos e relações. Embora o foco da 

                                                
1
 Utilizamos o termo “comoditização” – em vez da palavra “comodificação” – por ser a terminologia adotada na 

edição mais recente da obra Discurso e mudança social, de Norman Fairclough, traduzida por Izabel Magalhães, 

lançada em 2016. Esse termo refere-se ao processo pelo qual domínios da sociedade, que originalmente não 

tinham como propósito produzir mercadorias no sentido econômico, passaram a organizar suas atividades em 

ordens de produção, distribuição e venda. Esse conceito será retomado no segundo capítulo desta dissertação. 
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análise seja o significado identificacional, também observamos alguns aspectos dos 

significados representacional e acional (FAIRCLOUGH, 2003), necessários para uma melhor 

compreensão de como o discurso constrói identidades por meio das relações que estabelece 

com outros discursos e dos gêneros discursivos. 

Consideramos que as estratégias visuais empregadas por Vogue Brasil também 

manifestam discursos e constroem identidades. Heberle (2004) observa que as revistas 

formam um sistema semiótico multimodal, composto por diversos gêneros discursivos, 

fotografias, imagens e cores que estão ligados interdiscursivamente. Por essa razão, 

entendemos que a multimodalidade também fornece categorias analíticas adequadas e 

necessárias para realizarmos a análise dos discursos e das identidades na revista, uma vez que 

esses aspectos não são construídos e manifestados apenas pela linguagem verbal.  

Estudos recentes que investigam a multimodalidade nos textos midiáticos (DOURADO, 

2012; FERREIRA; HEBERLE, 2013; VENTURA; SOUZA; CRUZ, 2015; BALEN, 2016) 

têm contribuído para evidenciar como os recursos visuais se inter-relacionam nos textos, 

manifestando discursos e, consequentemente, construindo identidades. Ferreira e Heberle 

(2013) observam como a relação entre as linguagens verbal e visual que compõem os textos 

manifesta ideologias e reproduz problemas sociais contemporâneos, como a efemeridade das 

relações entre os atores sociais e o processo de comoditização de suas práticas e identidades.  

Ventura, Souza e Cruz (2015) comentam a instabilidade das identidades dos atores 

sociais contemporâneos e observam que os textos e enunciados multimodais produzidos no 

meio digital por esses atores reproduzem o hibridismo e a transitoriedade das suas 

identidades. Dourado (2012) e Balen (2016) também reconhecem a instabilidade das 

identidades contemporâneas e discutem sobre como os atores midiáticos hegemônicos 

reconhecem essa instabilidade e a materializam em seus textos e discursos multimodais; 

elegem os aspectos dessas identidades que lhes são favoráveis (consumo, estilo de vida) e as 

recontextualizam com o objetivo de reforçá-los em seus coenunciadores. 

Nascimento, Bezerra e Heberle (2011) comentam que os estudos multimodais partem da 

premissa básica de que não existem textos monomodais ou monosemióticos, além disso, 

destacam que as imagens vêm ocupando, em comparação à linguagem verbal, um espaço cada 

vez maior nos textos, o que evidencia a importância do desenvolvimento de novos estudos 

que busquem analisar os diversos recursos visuais que produzem significados. Desse modo, 

esta pesquisa – ainda que não focalize a multimodalidade – contribui para a compreensão das 

relações entre os recursos verbais e visuais que compõem os textos que, por sua vez, 

produzem efeitos na sociedade.  
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Esta pesquisa também coincide com o debate científico atual sobre a relação dialética 

entre discurso e identidade, no qual destacamos os trabalhos desenvolvidos por Moita Lopes 

(2002), Lima (2005), Magalhães (2006, 2009, 2010), Resende (2008) e Lira (2015). Esses 

trabalhos analisam essa relação em esferas distintas da sociedade, como a publicidade (LIRA, 

2015), os ambientes de ensino-aprendizagem (LIMA, 2005) e o sistema público de saúde 

(MAGALHÃES, 2006). As pesquisas sugerem que o discurso ocupa posição de destaque no 

processo de formação de identidades, visto que, como ressalta Fairclough (2003), de certo 

modo, trata-se de um processo textual. 

A mídia cumpre seu papel no processo de identificação ao oferecer múltiplos canais 

para divulgação de discursos e ideologias. As pessoas encontram nesses canais (jornais, 

revistas, programas de rádio e televisão) gêneros discursivos variados, que cumprem sua 

função social e vinculam seus discursos. Consideramos que as revistas consistem em um dos 

principais meios de comunicação a influenciar esse processo, tendo em vista a sua tradição no 

mercado editorial brasileiro. 

No Brasil, as revistas arrecadam, anualmente, mais de 3 bilhões de reais, de acordo com 

dados do Instituto Verificador de Comunicação (IVC). A aceitação e a popularização desse 

mercado tiveram início no século XIX, quando as primeiras revistas começaram a ser 

publicadas no país. A primeira revista de que se tem notícia no Brasil, As Variedades ou 

Ensaios de Literatura, em Salvador, foi lançada no ano de 1812 na Bahia. A proposta da 

publicação, segundo ela própria, era publicar “discursos sobre costumes e virtudes morais e 

sociais, novelas de escolhido gosto e moral, extratos da história antiga e moderna [...] cuja 

leitura tenda a formar gosto e pureza na linguagem.” (SCALZO, 2009, p. 13). 

Rapidamente o novo formato se prolifera e novos títulos surgem em seguida: O Patriota 

(1813) e Anais Fluminenses de Ciência, Artes e Literatura (1822). Em 1827, são lançadas as 

primeiras revistas de temática segmentada: O Propagador das Ciências Médicas, dedicada 

aos novos médicos que começavam a trabalhar no país, e Espelho Diamantino, a primeira das 

revistas brasileiras dedicada ao público feminino (MARTINS, 2008). Uma análise dos 

primeiros periódicos editados no Brasil evidencia as raízes políticas da atividade jornalística 

no país. As publicações davam voz às diversas correntes políticas da época; no entanto, a 

variedade de discursos não se repetia na aparência do suporte material. 

Segundo Buitoni (1990), naquela época, o termo revista relacionava-se muito mais com 

o conteúdo do que com o formato, visto que “os impressos eram muito parecidos, sendo o 

formato mais comum o de quatro folhas e duas colunas.” (BUITONI, 1990, p. 104).  
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Considerava-se revista uma publicação que, mesmo tendo aparência de jornal, 

apresentasse maior variedade de conteúdo, principalmente ficção, poesia, relatos de 

viagens e outras matérias de entretenimento. Nos jornais, predominavam os textos 

de opinião, com discussão de ideias, polêmicas, cartas de colaboradores [...] 

(BUITONI, 1990, p. 17). 

 

Essa condição veio a mudar no início do século XX, quando a modernização das 

técnicas de impressão e ilustração e a introdução de cores permitiram o aumento do número 

de páginas, a elaboração de capas mais atrativas e maiores tiragens. A modernização do setor 

evidenciou ainda a diferenciação entre os formatos jornal e revista. Ao primeiro, geralmente 

diário e vespertino, caberia a cobertura dos fatos cotidianos. Enquanto à revista, estava 

reservada a especificidade de temas, a intenção de aprofundamento e a leitura como lazer, 

tendo em vista os diferentes segmentos da sociedade: religiosos, econômicos, agrícolas, 

esportivos, acadêmicos. “Essas publicações atendiam a interesses diversos, não apenas como 

mercadorias, mas ainda como veículos de divulgação de valores, ideias e interesses.” 

(BUITONI, 1990, p. 105). 

A revista caracteriza-se, segundo Scalzo (2009, p. 13), como “um encontro entre um 

editor e um leitor, um contato que se estabelece, um fio invisível que une um grupo de 

pessoas e, nesse sentido, ajuda a construir identidade, ou seja, cria identificações, dá sensação 

de pertencer a um determinado grupo.” Tal processo de aproximação ao público leitor, 

associado ao caráter de leitura ligeira e amena, acrescido do recurso da ilustração, fizeram da 

revista um formato de grande aceitação entre os leitores brasileiros, visto que se adequava ao 

consumo de uma população sem tradição de leitura, pois permitia a assimilação imediata da 

mensagem. 

Outro recurso utilizado para garantir a fidelidade e a identificação com o público leitor 

foi o processo de segmentação das revistas, visto que “quando atingem públicos enormes e 

difíceis de distinguir, as revistas começam a correr perigo.” (SCALZO, 2009, p. 16). O 

processo de segmentação temática das revistas pode ser visto como uma estratégia de 

manutenção das vendas de exemplares e de espaço publicitário. O conteúdo segmentado 

caracteriza-se, segundo Rovida (2010), por três aspectos fundamentais: 1) o público ao qual se 

dirige, constituído de grupos sociais formados com base em um interesse comum que, 

geralmente, está ligado a temas profissionais; 2) a forma como se realiza a difusão do 

conteúdo, ou distribuição dirigida; 3) a linguagem diferenciada que utiliza. 

Com base nesses aspectos, é possível inferir que as publicações que produzem um 

jornalismo segmentado buscam, de fato, criar e fidelizar um grupo restrito de leitores, isto é, 

não têm interesse em atingir um público de massa. O IVC (2011) nomeia as revistas 
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segmentadas que apresentam tais características como premium e ressalta que esse tipo de 

publicação apresentou um considerável aumento na circulação na primeira década do século 

XXI.  

A publicação que iremos analisar, a revista Vogue Brasil, situa-se nesse contexto 

histórico e se enquadra no grupo de revistas premium definido pelo IVC. Tais características 

são necessárias para compreendermos que os discursos dessa revista são moldados por 

critérios jornalísticos e comerciais. Compreender esses critérios demanda a investigação de 

um sistema complexo, ao qual pertencem as condições de produção e recepção dos discursos, 

e que resulta em produtos carregados de valor simbólico e de significados igualmente 

multifacetados. 

Apresentamos a contextualização do momento histórico em que as primeiras revistas 

começaram a ser publicadas no Brasil para situarmos a discussão que estamos propondo. A 

relação do público leitor brasileiro com as revistas não é recente e fortaleceu-se ao longo dos 

anos, ao ponto de ser reconhecida no campo científico a influência dessas publicações na 

sociedade contemporânea (ver ELMAN, 2008; LIRA, 2009, 2015). Consideramos que o 

histórico e as características das revistas brasileiras fazem delas um suporte propício à 

emergência de identidades e, consequentemente, adequado à investigação do processo de 

construção dessas identidades por meio do discurso, uma vez que, por se tratar de um meio de 

comunicação, o discurso é um dos principais elementos que constituem o seu conteúdo. 

Desse modo, propomos dar continuidade ao debate científico atual e investigar como 

uma revista (Vogue Brasil) realiza o processo de construção das identidades para os leitores 

por meio dos seus discursos. Também buscamos refletir sobre esses discursos e identidades, 

discutir as relações estabelecidas entre eles e pensar a respeito dos aspectos e processos que se 

desenvolvem no contexto social contemporâneo e que influenciam a construção, a 

reformulação e a manifestação dos discursos, das identidades e das relações entre esses 

elementos. 

Tendo em vista os objetivos desta pesquisa, no segundo capítulo, apresentamos os dois 

conceitos principais para esta pesquisa: discurso e identidade. Como afirmamos 

anteriormente, o conceito de discurso é debatido no campo da Linguística e entendido como 

uma dimensão da prática social pelos autores que embasam nossa discussão teórica: van Dijk 

(1999, 2009), Fairclough (2001, 2003) e Magalhães (2005). Esses autores também discutem o 

conceito de identidade, porém, por adotarem a abordagem transdisciplinar da ADC em suas 

pesquisas, dialogam com autores das Ciências Sociais (CASTELLS, 1999; LARRAÍN, 2001) 
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e dos Estudos Culturais (HALL, 2006), cujas formulações acerca das identidades adotamos 

nesta pesquisa. 

O terceiro capítulo traz a discussão sobre o conceito de intertextualidade, que 

corresponde à categoria principal de análise que empregamos nesta pesquisa, de acordo com 

as formulações de Fairclough (2001, 2003). Apresentamos também nosso entendimento sobre 

a multimodalidade, abordagem teórico-metodológica que investiga a variedade dos recursos 

semióticos que constroem os discursos e que fornece as categorias que adotamos para analisar 

as imagens e elementos gráficos que também manifestam os discursos da revista e constroem 

identidades. 

O quarto capítulo apresenta os procedimentos metodológicos adotados para realizar esta 

pesquisa, com base nos conceitos apresentados nos capítulos anteriores (discurso, identidade, 

intertextualidade e multimodalidade). Esse capítulo também apresenta o processo de seleção e 

coleta dos dados, além da descrição do corpus analisado por meio da abordagem que integra 

as categorias analíticas da ADC e da multimodalidade. 

 O quinto capítulo traz a análise do corpus e a discussão dos resultados de nossa 

investigação, que mostram os mecanismos linguísticos e estratégias visuais empregados no 

processo de identificação por meio do discurso. Por fim, em nossas considerações finais, 

resumimos as principais formulações teóricas discutidas nesta pesquisa, associando-as aos 

resultados obtidos por meio da análise, retomamos os objetivos da pesquisa e discutimos 

sobre de que maneira as descobertas e reflexões acerca dos discursos e das identidades em 

Vogue Brasil contribuem para a compreensão dessa relação dialética e para o entendimento 

das práticas discursivas das revistas e dos atores sociais contemporâneos.  
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2 DISCURSO E IDENTIDADE 

 

Neste capítulo, iremos apresentar e discutir as principais definições de discurso, 

conceito da Linguística, e identidade, das Ciências Sociais. Refletimos sobre as diferentes 

formulações teóricas, destacando quais aspectos de cada uma consideramos pertinentes ou 

não para esta pesquisa. Também apresentamos outros conceitos que estão relacionados a essas 

dimensões, como as ideologias e o fenômeno da globalização. 

Com o objetivo de reconhecer, com base na revisão bibliográfica de autores como Hall 

(2006), van Dijk (1999) e Fairclough (2001, 2003), como se constrói a relação entre discurso 

e identidade, destacamos os pontos de interseção entre esses conceitos, indicando que, apesar 

de oriundos de áreas distintas, o estudo transdisciplinar dessa relação deverá resultar em 

relevantes achados e novas visões sobre fenômenos discursivos e linguísticos.   

 

2.1 Discurso 

 

O conceito de discurso é abordado por diversas áreas das Ciências Humanas, como a 

Filosofia, Sociologia, Psicologia e também pela Linguística. Foucault (1996 [1970]) enxerga 

o discurso como uma atividade que, embora cotidiana e cinzenta, carrega perigos e alto grau 

de complexidade, tendo em vista os diversos procedimentos que buscam conferir-lhe poderes 

e regular o seu acontecimento. Contrariando o senso comum, que entende o discurso como 

um ato sem efeitos – em enunciados como “Esse político só tem discurso” que denotam uma 

postura cética em relação ao poder que os discursos carregam –, o autor observa que a prática 

discursiva é capaz de excluir, dominar e transformar os atores sociais. 

O discurso passou a ser objeto de estudo de um campo específico a partir década de 

1960, com o surgimento do campo da Análise do Discurso. Até a metade do século XX, os 

estudos de maior destaque sobre a linguagem eram predominantemente formalistas, isto é, 

julgavam a linguagem um objeto autônomo e não consideravam a influência de fatores 

externos na organização interna das línguas. A partir do surgimento da perspectiva 

funcionalista da linguagem, passaram a ser consideradas as funções externas ao sistema 

linguístico e a relação direta dessas funções com a organização interna do sistema. 

Dessas duas abordagens distintas sobre a linguagem, como destacam Resende e 

Ramalho (2006), surgem também duas definições diferentes de discurso: a primeira, de 

caráter formalista, que entende o discurso como a unidade acima da sentença; a segunda, de 
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orientação funcionalista, compreende o discurso como a linguagem em uso. Para os analistas 

do discurso, 

somente o conceito funcionalista de discurso é aplicável, uma vez que o foco de 

interesse não é apenas a interioridade dos sistemas linguísticos, mas, sobretudo, a 

investigação de como esses sistemas funcionam na representação de eventos, na 

construção de relações sociais, na estruturação, reafirmação e contestação de 

hegemonias no discurso. (RESENDE; RAMALHO 2006, p. 13). 

 

A partir da década de 1980, surge uma nova abordagem que busca o equilíbrio entre as 

visões formalista e funcionalista de linguagem e de discurso, uma vez que consiste em uma 

investigação social e linguisticamente orientada. A Teoria Social do Discurso, elaborada por 

Fairclough e convencionalmente chamada de Análise de Discurso Crítica, é uma abordagem 

“que se baseia em uma percepção da linguagem como parte irredutível da vida social 

dialeticamente incorporada a outros elementos sociais.” (RESENDE; RAMALHO, 2006, p. 

11). 

Esse campo da Linguística tem sua origem ligada aos estudos realizados na 

Universidade de East Anglia, na década de 1970, que ficaram conhecidos como Linguística 

Crítica (LC) (MAGALHÃES, 2005). Wodak (2001) entende a ADC como uma continuação 

da LC, porém, Magalhães (2005, p. 2) ressalta que esse entendimento desconsidera questões 

teórico-metodológicas fundamentais que foram explicitadas pela ADC, uma vez que esse 

campo  

 

estuda textos e eventos em diversas práticas sociais, propondo uma teoria e um 

método para descrever, interpretar e explicar a linguagem no contexto sociohistórico. 

Enquanto a LC desenvolveu um método para analisar uma pequena amostra de 

textos, a ADC desenvolveu o estudo da linguagem como prática social, com vistas à 

investigação de transformações na vida social contemporânea. 

 

Tampouco é possível dizer que a ADC consiste em um desmembramento da Análise do 

Discurso de linha francesa, pois são de origens distintas, no entanto, reconhecemos conceitos 

e abordagens comuns a essas duas correntes que não se restringem à noção formalista de 

discurso e estão interessadas no aspecto ideológico dos textos.  

Por integrar categorias de campos distintos das Ciências Humanas, a ADC consiste em 

uma abordagem transdisciplinar: “isso significa que não somente aplica outras teorias como 

também, por meio do rompimento de fronteiras epistemológicas, operacionaliza e transforma 

tais teorias em favor da abordagem sociodiscursiva.” (RESENDE; RAMALHO, 2006, p. 14). 

Desse modo, a abordagem da ADC constitui um modelo ajustável ao tratamento de diversas 

práticas sociais, capaz de mapear relações entre os recursos linguísticos e os aspectos do 

contexto social em que a interação discursiva se situa. 



17 

 

A metodologia proposta pela ADC ganhou força ao propor uma reformulação da visão 

determinista sobre a constituição do discurso (FOUCAULT, 1996), que vê a ação humana 

constrangida de forma unilateral pela estrutura da sociedade disciplinar, além disso, propõe 

uma análise rigorosa e empírica de textos. As principais contribuições de Fairclough, segundo 

Magalhães (2005), foram, portanto, a criação de um método para análise do discurso e seu 

empenho em explicar para os cientistas sociais porque os linguistas são necessários para o 

entendimento dos fenômenos sociais. 

Além da influência da Linguística Crítica, Fairclough (2001) também destaca a 

contribuição dos trabalhos de Foucault para a ADC. O filósofo francês, em suas reflexões 

sobre o discurso, estabeleceu o vínculo entre discurso e poder, assim como a noção de que 

“mudanças em práticas discursivas, a exemplo do aprimoramento das técnicas de vigilância, 

são um indicativo de mudança social.” (RESENDE; RAMALHO, 2006, p. 20). Fairclough 

viria então a enxergar duas lacunas no campo de estudos sobre o discurso que a ADC deveria 

preencher: primeiro, a visão determinista do aspecto constitutivo do discurso, que vê a ação 

humana unilateralmente constrangida pela estrutura da sociedade de disciplinas, e, segundo, a 

falta de análise empírica dos textos. 

Os conceitos principais dessa teoria são os de discurso e prática social. As definições de 

discurso são múltiplas, principalmente na área da Linguística; porém, observamos que as 

principais definições correntes no campo da Análise do Discurso convergem ao pensar o 

discurso como um processo construído socialmente. Orlandi (2016, p.101), que filia-se à 

abordagem de linha francesa da AD, pondera que “o discurso é pensado como processo social 

cuja especificidade está em que sua materialidade é a linguagem” e estabelece que existe uma 

construção contínua entre o social e a linguagem, que demanda a análise do contexto social no 

qual os discursos são manifestados para que possamos compreendê-los e investigá-los. 

Embora associado à uma abordagem distinta da AD, que se aproxima dos estudos da 

Pragmática, Maingueneau (2011), assim como Fairclough (2001), considera que o discurso é 

uma forma de ação, e não apenas uma forma de representação do mundo. O autor também 

destaca a importância do contexto (que não deve ser entendido apenas como uma simples 

moldura) para a compreensão do discurso, e também ressalta que o discurso possui a 

capacidade de definir e modificar o seu contexto no curso da enunciação (MAINGUENEAU, 

2011). 

Van Dijk (1999) também apresenta uma definição de discurso que ele considera como 

uma das mais aceitas entre os analistas do discurso orientados socialmente: 
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[...] um evento comunicativo específico. Esse evento comunicativo é em si mesmo 

bastante complexo e envolve uma quantidade de atores sociais, principalmente nos 

papéis de falante/escritor e ouvinte/leitor [...], que intervêm em um ato 

comunicativo, em uma situação específica (tempo, lugar, circunstâncias) e 

determinado por outras características do contexto (VAN DIJK, 1999, p. 246, 

tradução nossa)
2
. 

 

Ao definir o discurso como um evento comunicativo, van Dijk (1999) o caracteriza 

como uma manifestação concreta, isto é, uma realização em nível não abstrato. No entanto, 

Fairclough (2003) observa que o discurso está situado em uma dimensão mais abstrata: a das 

práticas sociais.  

Fairclough (2001, 2003) entende o discurso como uma dimensão da prática social, e não 

como ação individual ou reflexo de variáveis institucionais. “Práticas sociais podem ser vistas 

como articulações de diferentes tipos de elementos sociais que estão associados a áreas 

particulares da vida social. [...] elas articulam o discurso (como linguagem) juntamente com 

outros elementos sociais não discursivos” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 25, tradução nossa)
3
. 

O autor destaca que essa visão implica “ser o discurso um modo de ação, uma forma em 

que as pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente sobre os outros, como também um 

modo de representação.” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91). Uma outra definição é apresentada 

em obra posterior, na qual o discurso é definido como uma forma de construção de aspectos 

do mundo associada a uma perspectiva específica (FAIRCLOUGH, 2009).  

Optamos por eleger as definições de Fairclough para discurso como norteadoras desta 

pesquisa, no entanto, é válido ressaltar que as definições apresentadas anteriormente não se 

excluem ou se sobrepõem, mas apresentam diferentes visões relevantes e complementares, 

uma vez que sugerem diferentes aspectos do discurso, que serão detalhados ao tratarmos dos 

seus significados. Essas noções implicam ainda uma relação dialética com a estrutura (ou 

contexto) social, responsável por moldar e restringir o discurso em diversos níveis: pela classe 

social, pelas relações com as instituições, por sistemas de classificação, e assim por diante. 

Mas o discurso contribui também para a constituição de todas essas dimensões da estrutura 

social, as mesmas que o moldam e o restringem (FAIRCLOUGH, 2003). 

A partir do reconhecimento dessa relação dialética entre discurso e estrutura social, 

Fairclough (2001) distingue três aspectos dos efeitos construtivos do discurso: primeiro, a 
                                                
2
 No original: “[...] un evento comunicativo específico. Ese evento comunicativo es en sí mismo bastante 

complejo, y al menos involucra a una cantidad de actores sociales, esencialmente en los roles de 

hablante/escribiente y oyente/lector (pero también en otros roles como observador o escucha), que intervienen en 

un acto comunicativo, en una situación específica (tiempo, lugar, circunstancias) y determinado por otras 

características del contexto.” 
3
 No original: “Social practices can be seen as articulations of different types of social element which are 

associated with particular areas of social life [...] they articulate discourse (hence language) together with other 

non-discoursal social elements.” 
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contribuição para a construção das chamadas ‘identidades sociais’; segundo, o discurso 

contribui para construir relações sociais entre as pessoas; e, terceiro, colabora com a 

construção de sistemas de conhecimento e crença. 

Esses três aspectos, ainda de acordo com Fairclough (2001), correspondem às três 

funções da linguagem e às dimensões de sentido que interagem em todo discurso: a função 

identitária, a função relacional e a função ideacional. Tais funções foram pensadas por 

Fairclough com base na leitura da obra de Halliday, que propunha três macrofunções que 

atuam simultaneamente nos textos: ideacional, interpessoal e textual. A função interpessoal é 

reformulada por Fairclough (2001), que propõe dividi-la em função identitária e função 

relacional. De acordo com Resende (2006, p. 1072), a modificação da teoria justifica-se pela 

“importância do discurso na constituição, reprodução, contestação e reestruturação de 

identidades, que não é captada pelas funções tal como apresentadas por Halliday.” Desse 

modo, é possível entender que Fairclough considera o discurso um dos principais elementos 

envolvidos no processo de identificação, sendo necessária a investigação da dimensão 

discursiva das identidades – o estilo (FAIRCLOUGH, 2001, 2003) –, para a compreensão 

desse processo. 

 

Resulta que, para Fairclough, a ênfase na construção desvela a importância da 

função identitária na linguagem, porque os modos de construção e categorização de 

identidades em uma dada sociedade dizem respeito a seu funcionamento no que 

concerne às relações de poder, à reprodução e a mudança social. (RESENDE, 2006, 

p. 1072). 

 

O comentário de Resende destaca ainda a contribuição que a análise das manifestações 

discursivas das identidades oferece para o entendimento das relações de poder, dos processos 

econômicos e culturais e das mudanças que ocorrem na sociedade. Dessa maneira, entende-se 

que, ao propor o estudo das funções do discurso, Fairclough busca apresentar as formas pelas 

quais os analistas de discurso críticos podem empreender a análise discursiva e contribuir para 

as discussões sobre o contexto social contemporâneo. 

Na obra de 2003, Analysing discourse, Fairclough retoma a discussão sobre as funções 

da linguagem, porém, reformula a primeira proposta elaborada com base nas funções de 

Halliday e estabelece que o discurso se desenvolve na prática social de três principais 

maneiras: gêneros (modos de agir), discursos (modos de representar) e estilos (modos de ser). 

Essas maneiras correspondem a três significados, isto é, três formas de construção da 

realidade desempenhadas pelo discurso: o significado acional, o significado representacional 

e significado identificacional.  
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Os significados também correspondem a perspectivas por meio das quais o discurso 

pode ser analisado, ou seja, o(a) analista pode empreender uma investigação que busca 

compreender como o discurso é empregado como forma de ação, representação ou 

identificação de diferentes aspectos do mundo (mental ou material). 

O significado acional corresponde à capacidade do discurso de agir e interagir em 

eventos sociais, desse modo, esse significado pode ser analisado por meio dos gêneros 

discursivos, uma vez que os gêneros são aspectos discursivos das formas de agir e interagir 

por meio dos eventos sociais (FAIRCLOUGH, 2003). O significado representacional está 

associado ao poder de representação do discurso, isto é, à maneira como este é empregado 

para representar aspectos do mundo material ou mental. Diz respeito à diversidade de 

discursos que circulam na sociedade e direcionam os atores sociais. Por esse motivo, para 

compreender o significado representacional de um discurso, é necessário compará-lo aos 

demais discursos com os quais se relaciona, isto é, analisar a interdiscursividade.  

O significado identificacional relaciona-se com a função identitária e refere-se à forma 

como o discurso constrói identidades – ou estilos, que correspondem ao aspecto discursivo 

das formas de ser. Para Fairclough (2003), a identidade é também uma construção discursiva, 

uma vez que “quem você é, é parte de uma questão de como você fala, como você escreve, 

assim como é uma questão de incorporação - como você olha, a forma de parar, como se 

move, e assim por diante.” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 157, tradução nossa)
4
. 

O processo de construção das identidades pelo discurso estabelece ainda uma relação 

dialética, visto que, como destaca Magalhães (2005), as identidades são construídas por uma 

relação dialética entre discurso e outros elementos da prática social, que também sofrem 

transformações ao serem incorporados a esse processo. É importante ressaltar que os três 

significados também relacionam-se entre si e não ocorrem individualmente; porém, para fins 

acadêmicos, cabe destacar as diferenças entre eles e eleger qual deverá orientar a análise. Em 

nosso caso, optamos pelo significado identificacional como norteador desta pesquisa, uma vez 

que buscamos investigar a maneira como o discurso constrói identidades. 

A prática social também desempenha um papel fundamental no processo de construção 

das identidades, podendo agir tanto de maneira convencional quanto criativa, isto é, “contribui 

para reproduzir a sociedade como é, mas também contribui para transformá-la.” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 92). Mais uma vez, Fairclough ressalta a importância de 

                                                
4
 No original: “Who you are is partly a matter of how you speak, how you write, as well as a matter of 

embodiment – how you look, how you hold yourself, how you move, and so forth.” 
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compreender a relação entre discurso e estrutura social como dialética, ou seja, atentar tanto 

para a noção de discurso como reflexo de uma realidade social mais profunda, quanto para 

sua concepção como fonte do social. 

 

2.1.1 Discurso e ideologia 

 

Os analistas do discurso observam uma relação intrínseca entre discursos e ideologias. 

Ao entender o discurso como uma dimensão da prática social, ou seja, uma forma de agir 

sobre o mundo, Fairclough (2001) estabelece a relação entre a prática social e as ideologias 

construídas em uma sociedade. O autor entende as ideologias como 

“significações/construções da realidade [...] que são construídas em várias dimensões das 

formas/sentidos das práticas discursivas e que contribuem para a produção, a reprodução ou a 

transformação das relações de dominação.” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 117). 

Thompson (2011) também reconhece usos da linguagem – em especial, pelos meios de 

comunicação – como formas de reproduzir ideologias e manter relações de dominação. 

Assim, podemos observar que os meios de comunicação – dentre os quais está inserida a 

revista Vogue Brasil, foco da análise desta pesquisa – constituem um dos mais significativos 

exemplos de como a linguagem (ou a prática discursiva) pode ser utilizada para representar, 

reproduzir e difundir ideologias. 

Ao considerar o discurso como uma forma de manifestação das ideologias, é possível 

observar a maneira como este ajuda a construir e a reforçar relações hierárquicas na 

sociedade, isto é, como o discurso está relacionado ao poder. Tomando como exemplo os 

meios de comunicação e veiculação de notícias, van Dijk (2009) propõe alguns 

questionamentos sobre o acesso aos discursos desses meios:  

 
Quem tem acesso a (produção de) notícias da imprensa ou aos programas de 

televisão e quem controla esse acesso? [...] Quem está sendo entrevistado e citado 

com frequência? As ações de quem são definidas como notícia? A quem pertencem 

os artigos de opinião ou as cartas de leitores que estão sendo publicadas? (VAN 

DIJK, 2009, p. 31, tradução nossa)
5
. 

 

Embora van Dijk não estabeleça esses questionamentos como etapa obrigatória do 

método de investigação de uma análise discursiva da vertente crítica, acreditamos que não 

                                                
5
 No original: “¿Quién tiene acceso a la (producción de) noticias de la prensa o a los programas de televisión y 

quién controla ese acceso? ¿Quiénes pueden organizar conferencias de prensa a las que asistirán muchos 

periodistas? ¿Qué comunicados de prensa se están leyendo y publicando? ¿A quiénes se está entrevistando y 

citando con frecuencia? ¿Las acciones de quiénes se definen como noticias? ¿A quiénes pertenecen los artículos 

de opinión o las cartas de lectores que se están publicando?” 
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podemos realizar uma análise crítica e profunda sem considerarmos essas questões, uma vez 

que os discursos só produzem significados em um contexto social e são construídos pelas 

circunstâncias desse contexto. 

As ideologias são entendidas por Thompson (2011) como formas de significação que 

estão a serviço do poder, isto é, determinam relações assimétricas e hierárquicas, que buscam 

privilegiar grupos dominantes, garantir a manutenção da ordem social, ou estabelecer novas 

ordens nas quais as posições de grupos podem ser invertidas, mas as relações assimétricas de 

poder permanecem. Trata-se de uma visão negativa das ideologias, e, consequentemente, da 

ação dos discursos na sociedade, uma vez que ambos ocorrem simultaneamente.  

A visão de van Dijk (1999) diferencia-se da apresentada por Thompson (2011) ao 

destacar, além dos pontos negativos, pontos positivos sobre as ideologias. O autor destaca que 

as ideologias podem permitir aos grupos dominados, que estão fora das elites simbólicas, criar 

solidariedade, organizar a luta e sustentar a oposição (VAN DIJK, 1999, p. 178). De modo 

mais geral, as ideologias servem aos grupos sociais na organização de seus objetivos e 

práticas sociais, sendo essenciais para a existência e reprodução desses grupos, assim como 

para a organização das relações entre eles (VAN DIJK, 1999).  

Van Dijk (2009) também reconhece a relação da ideologia e do discurso à esfera do 

poder ao observar a existência de elites simbólicas, que controlam os meios de produção e de 

distribuição de discursos hegemônicos, sobretudo nos meios de comunicação massivos e, 

consequentemente, nas interações cotidianas entre os atores sociais. São citados como 

membros das elites simbólicas “jornalistas, escritores, artistas, diretores, acadêmicos e outros 

grupos que exercem poder sobre a base do capital simbólico (Bourdieu, 1977, 1984; Bourdieu 

e Passeron, 1977).” 

Os membros das elites simbólicas, como observa van Dijk (2009), são providos de uma 

relativa liberdade para decidir sobre os gêneros discursivos em suas respectivas esferas de 

poder, assim como para eleger os temas, o estilo e as formas de apresentação dos discursos. 

Porém, como escreve van Dijk (2009), os membros das elites simbólicas, nas quais estão 

incluídos os jornalistas e colaboradores da revista Vogue Brasil, possuem uma relativa 

liberdade para realizar a escolha dos discursos que serão veiculados, isto é, os autores do 

conteúdo da revista não elegem os temas da publicação com base exclusivamente em suas 

preferências, pois não são totalmente livres para realizar essa escolha.  

Do ponto de vista linguístico, observamos que o processo de elaboração dos textos é 

restringido por alguns fatores. Fairclough (2003) destaca que os atores sociais encontram duas 

limitações estruturais nesse processo: primeiro, a própria gramática da língua, que permite 



23 

 

certas combinações gramaticais e outras não; segundo, as convenções do gênero discursivo 

que está sendo praticado, como exemplo, a entrevista, que é caracterizada por uma estrutura 

fundamental que consiste em perguntas e respostas. Porém, Fairclough (2003) observa que, 

mesmo com essas limitações, os atores sociais ainda possuem grande liberdade para a 

produção dos textos e são capazes de adaptar e transformar as estruturas preestabelecidas. 

Há ainda os fatores sociais, não-linguísticos, que também restringem o processo de 

elaboração dos textos, como o mercado editorial, que, assim como todos os outros mercados, 

observa as demandas do seu público e busca atendê-las para garantir o êxito comercial. 

Muitas vezes, o mercado também é capaz de criar as demandas – como fazem as revistas de 

moda, que incentivam seus leitores a realizarem novas práticas de consumo –, porém, a 

criação dessas demandas atende aos interesses de anunciantes e patrocinadores, que também 

exercem grande influência sobre as escolhas editoriais em uma publicação.  

Observamos que os meios de comunicação são de grande utilidade às ideologias, visto 

que, quando embutidas nas práticas discursivas, elas podem vir a ser naturalizadas e atingir o 

nível de senso comum (FAIRCLOUGH, 2001, p. 117). Desse modo, Fairclough (2001) afirma 

que a ideologia investe na linguagem de várias maneiras e em vários níveis, sendo então 

tarefa do pesquisador identificar os traços linguísticos que possibilitam o reconhecimento das 

ideologias. Porém, cabe destacar que não é possível ‘ler’ as ideologias nos textos, visto que 

“os sentidos são produzidos por meio de interpretações dos textos e os textos são abertos a 

diversas interpretações que podem diferir em sua importância ideológica.” (FAIRCLOUGH, 

2001, p. 118). 

Por essa razão, as possíveis descobertas sobre os processos ideológicos através 

unicamente da análise textual podem ser comprometidas, uma vez que as ideologias estão 

também na estrutura social (FAIRCLOUGH, 2001, p. 118). É por esse motivo que nossa 

pesquisa pretende se ocupar da análise de textos e também do contexto social no qual foram 

produzidos, pois consideramos insuficiente a ‘leitura’ das ideologias nos textos sem 

estabelecer a relação com a estrutura e as práticas sociais que os moldam. 

 

2.1.2 Transformações e processos discursivos 

 

A partir da noção de discurso como uma dimensão da prática social, podemos afirmar 

que os discursos são constantemente atualizados e transformados por processos que se 

desenvolvem na sociedade. Fairclough (2001) identifica três processos que vêm promovendo 



24 

 

a mudança social por meio da prática discursiva: democratização, comoditização e 

tecnologização.  

Fairclough (2001) ressalta que esses processos vêm atingindo as ordens discursivas, 

sobrepondo-se, dessa maneira, aos eventos discursivos, uma vez que a ordem do discurso 

corresponde ao nível mais abstrato dessa categoria, enquanto os eventos discursivos são 

realizações concretas, portanto, menos abstratas. Isso implica que esses processos não vêm 

ocorrendo de maneira isolada ou individual, ocorrem a nível internacional ou pelo menos 

transnacional; são tendências que, embora ocorram de maneira desigual na sociedade, “têm 

causado um impacto notável sobre a ordem do discurso contemporânea.” (FAIRCLOUGH, 

2001, p. 247). 

Embora muito fortes e abrangentes, esses processos, de acordo com Fairclough (2001), 

não têm sido discutidos com a devida atenção pelos analistas do discurso nos últimos anos. O 

levantamento bibliográfico que realizamos para esta pesquisa, de fato, não retornou muitos 

trabalhos no campo da Análise do Discurso que discutam os conceitos democratização, 

comoditização ou tecnologização do discurso, mas destacamos as pesquisas de Lira (2015) e 

Oliveira (2011) que discutem esses processos. 

Com efeito, é surpreendente que esses processos não venham sendo discutidos, uma vez 

que é notável a maneira como intensificaram-se e tornaram-se ainda mais evidentes nos 

últimos anos. Desse modo, acreditamos que esta discussão teórica e, sobretudo, a análise 

desenvolvida contribuem para atualizar e retomar o debate científico sobre essas tendências 

que têm promovido a mudança social por meio da prática discursiva. 

O processo de democratização do discurso é definido como “a retirada de desigualdades 

e assimetrias dos direitos, das obrigações e do prestígio discursivo e linguístico dos grupos de 

pessoas.” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 248). O termo, portanto, refere-se a uma tendência que 

vêm permitindo que os discursos de grupos sociais historicamente desprestigiados passem a 

ser ouvidos e, relativamente, respeitados na sociedade. Não podemos afirmar que esse 

processo seja, de fato, o mais visível dentre os três identificados por Fairclough, uma vez que 

ainda são muitos os obstáculos enfrentados por esses grupos para que seus discursos sejam, 

efetivamente, respeitados. No entanto, como observa Magalhães (2005), que analisa como os 

discursos sobre o comportamento das mulheres vêm sendo transformados nos últimos anos, é 

possível perceber que alguns grupos, ainda que de maneira incipiente, têm conquistado 

relativos prestígio e legitimação para seus discursos.  

Com base em nossa análise preliminar do corpus, acreditamos que, de fato, o processo 

de democratização é o menos acentuado dentre os três listados por Fairclough. Os textos 
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previamente analisados da revista Vogue Brasil revelam ainda a predominância de discursos 

tradicionais e hegemônicos, sobretudo em relação aos comportamentos das mulheres, mas não 

desconsideramos que a leitura mais crítica e aprofundada desses textos pode nos mostrar 

indícios de uma mudança discursiva, isto é, de elementos linguísticos e ideológicos que 

apontam para o processo de democratização. 

A segunda tendência identificada por Fairclough (2001) é a comoditização do discurso, 

que corresponde ao “processo pelo qual os domínios e as instituições sociais, cujo propósito 

não seja produzir mercadorias no sentido econômico restrito de artigos para venda, vêm não 

obstante a ser organizados e definidos em termos de produção, distribuição e consumo de 

mercadorias.” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 255). Fairclough não explica a origem do termo 

comoditização, porém, consideramos pertinente destacar que deriva da palavra inglesa 

“commodity”, que corresponde a mercadoria e é típica do vocabulário dos mercados 

financeiros.  

O autor ressalta que não se trata de um fenômeno tão recente e que as novas formas de 

produção, organização e difusão do conhecimento são focos de pesquisas de teóricos dos 

Estudos Culturais e da Escola de Frankfurt há algumas décadas. Porém, verificou-se nos 

últimos anos uma intensificação desse processo, sentindo-se a necessidade de nomeá-lo. 

Podemos, desse modo, entender que a comoditização é um intenso e notório processo que tem 

ocorrido em diversas áreas e instituições, como na educação (exemplo utilizado por 

Fairclough), que atualmente possui uma estrutura que não visa apenas fornecer conhecimento 

e promover o ensino, mas também busca, com suas práticas, obter retorno econômico. 

Reconhecemos esse como um processo bastante perceptível na área da comunicação, na 

qual está situada a prática jornalística – hoje, fortemente orientada pelos interesses dos 

mercados financeiros. Não afirmamos que o jornalismo, quando surgiu e firmou-se como uma 

prática social, não possuía interesses econômicos. Com efeito, a prática jornalística, há alguns 

séculos, é utilizada para propagar e defender as ideologias e propósitos dos mercados; porém, 

como apresentamos no capítulo introdutório, os primeiros jornais e revistas, no Brasil, tinham 

um caráter muito mais ideológico e panfletário e não possuíam uma estrutura econômica tão 

bem organizada quanto atualmente. 

Observamos, portanto, que a comoditização é um processo típico do século XX e que 

continua a se desenvolver e a se intensificar no século XXI, sobretudo no jornalismo. Nossa 

análise preliminar revelou a forte presença dessa tendência nos textos da revista Vogue Brasil, 

como será mostrado e melhor discutido no quinto capítulo, que sempre relaciona seus 

discursos às práticas comerciais e busca promover o consumo. Além disso, esse processo 
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promove identidades comoditizadas, classificadas por Lira (2015) como identidades sociais 

que emergem na contemporaneidade e são construídas pelo consumo e fortemente 

influenciadas pela publicidade. 

O último dos três processos listados por Fairclough, a tecnologização do discurso, tem 

relação com a simulação para fins específicos e “está ligada a uma expansão do discurso 

estratégico para novos domínios.” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 265). Como exemplos de 

tecnologias do discurso, o autor cita a entrevista, o ensino, o aconselhamento e a publicidade, 

e destaca que essas tecnologias produzem a mudança discursiva por meio de um planejamento 

consciente e vêm assumindo caráter de técnicas trans-contextuais
6
 (FAIRCLOUGH, 2001) – 

processo que acreditamos ter se firmado na última década.  

Fairclough (1989) também utiliza o termo personalização sintética do discurso para 

referir-se à simulação de aspectos do significado interpessoal alicerçada no cálculo estratégico 

de efeitos. Consideramos a observação e análise desse processo como bastante produtiva para 

o estudo das identidades por meio do discurso, uma vez que as tecnologias discursivas 

 
são planejadas e aperfeiçoadas com base nos efeitos antecipados mesmo nos mais 

apurados detalhes de escolhas linguísticas no vocabulário, na gramática, na 

entonação, na organização do diálogo, entre outros, como também a expressão 

facial, o gesto, a postura e os movimentos corporais (FAIRCLOUGH, 2001, p. 265). 

 

Desse modo, uma característica central desse processo é o seu uso para fins e em 

domínios específicos, isto é, trata-se de uma estratégia discursiva bastante utilizada por 

agentes sociais designados com propósitos particulares. Por isso, consideramos a publicidade 

como o exemplo principal desse processo, uma vez que, desde o seu surgimento, profissionais 

da área vêm investindo em pesquisas e novas técnicas que buscam intensificar o seu alcance e 

ampliar os nichos de mercado.  

Fairclough (2001) cita também a entrevista como um dos principais exemplos da 

tecnologia discursiva, mas ele não se refere especificamente à entrevista jornalística, e sim aos 

vários tipos de entrevista que são realizados na sociedade, como a entrevista de emprego e a 

entrevista médica. No entanto, destacamos que, não só a entrevista, vários gêneros textuais 

típicos da prática jornalística foram profundamente transformados pela tecnologização do 

discurso. Consideramos, desse modo, a segmentação do jornalismo, processo debatido por 

Rovida (2010) e que é característico das revistas como uma das consequências da 

tecnologização, uma vez que é caracterizado pelo público ao qual se dirige, constituído de 

                                                
6
 Fairclough considera como técnicas trans-contextuais “os recursos ou conjunto de instrumentos que podem ser 

usados para perseguir uma variedade ampla de estratégias em muitos e diversos contextos.” (FAIRCLOUGH, 

2001, p. 265). 
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grupos sociais formados com base em um interesse comum que, geralmente, está ligado a 

temas profissionais; pela forma como se realiza a difusão do conteúdo e pela linguagem 

diferenciada que utiliza. 

Destacamos que a segmentação é um processo diferente da especialização do 

jornalismo, considerado como estágio anterior à segmentação, uma vez que o jornalismo 

especializado faz parte do jornalismo de informação geral, e, embora possa ser limitado por 

aspectos temáticos (ou editorias), ou conter elementos que caracterizam uma abordagem 

aprofundada, as temáticas abordadas pelo jornalismo especializado continuam sendo de 

interesse de um público amplo (economia e política, por exemplo), e já vinham sendo tratadas 

pela imprensa antes mesmo de o jornalismo se estabelecer nos padrões atuais (ROVIDA, 

2010). 

Sobre os processos que listamos nos parágrafos anteriores, consideramos relevante 

destacar ainda que os três vêm ocorrendo de maneira simultânea em diferentes domínios, isto 

é, é possível perceber a democratização, a comoditização e a tecnologização do discurso 

consolidando-se, ao mesmo tempo, na área da saúde, da publicidade e do jornalismo. 

Contudo, como foi comentado anteriormente, alguns desses processos são mais perceptíveis e 

acentuados do que outros, como é o caso da comoditização e da tecnologização do discurso 

em relação à democratização no campo jornalístico. Além disso, é preciso estar atento(a) aos 

mecanismos discursivos que, muitas vezes, dão a impressão de estar sendo construído um 

discurso democrático, quando, na verdade, estão sendo manifestados discursos comoditizados 

e personalizados – como iremos aprofundar com exemplos no quinto capítulo. 

 

2.2 Globalização 

 

Os processos discursivos discutidos no tópico anterior, além de outros fenômenos 

linguísticos e discursivos não listados, são decorrentes de um conjunto de transformações 

econômicas e culturais ocorridas nas últimas décadas, definido por termos como “sociedade 

da informação”, “novo capitalismo”, “pós-modernidade”, “modernidade tardia” e 

“globalização” (FAIRCLOUGH, 2003). Essas mudanças, de acordo com Fairclough (2003), 

não podem ser ignoradas pelos pesquisadores das Ciências Humanas e Sociais, uma vez que 

elas estão impactando intensamente a vida dos sujeitos contemporâneos.  Nesta dissertação, 

optamos pelo termo “globalização” para nos referirmos a esse conjunto de transformações, 

visto que essa palavra, nos últimos anos, tornou-se proeminente entre as maneiras pelas quais 

essas mudanças são representadas (FAIRCLOUGH, 2006). 
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A globalização pode ser definida como “o ápice do processo de internacionalização do 

mundo capitalista” (SANTOS, 2010, p. 24). Esse fenômeno, de acordo com Santos (2010), 

pode ser entendido de três formas: como fábula, como perversidade e como poderia ser. A 

globalização como fábula corresponde à ideia positiva sobre esse fenômeno, amplamente 

difundida por atores hegemônicos:  

 
Fala-se, por exemplo, em aldeia global para fazer crer que a difusão instantânea de 

notícias realmente informa as pessoas. A partir desse mito e do encurtamento das 

distâncias – para aqueles que realmente podem viajar – também se difunde a noção 

de tempo e espaço contraídos. Um mercado avassalador global é apresentado como 

capaz de homogeneizar o planeta quando, na verdade, as diferenças locais são 

aprofundadas. [...] Enquanto isso, o culto ao consumo é estimulado. (SANTOS, 

2010, p. 19). 

 

A segunda maneira de entender a globalização – como perversidade – corresponde à 

assimilação dos males que são direta ou indiretamente imputáveis a esse fenômeno: o 

desemprego crônico, o aumento da pobreza, a diminuição dos salários e da qualidade de vida 

das classes médias, a dificuldade de acesso à educação de qualidade, além de “males 

espirituais e morais, como egoísmos, os cinismos, a corrupção” (SANTOS, 2010, p. 20).  

Todavia, também é possível pensar em uma terceira forma de globalização, que 

corresponde a uma forma mais humana. Santos (2010) considera que as bases desse processo 

– unicidade da técnica, convergência dos momentos e conhecimento do planeta – podem 

servir a outros objetivos, que buscam, de fato, promover maior igualdade entre os atores 

sociais. Essa ‘outra globalização’ está fundamentada em uma sociodiversidade, alcançada por 

meio da aglomeração da população: “A população aglomerada em poucos pontos da 

superfície da Terra constitui uma das bases de reconstrução e de sobrevivência das relações 

locais, abrindo a possibilidade de utilização, a serviço dos homens, do sistema técnico atual.” 

(SANTOS, 2010, p. 21). 

Fairclough (2006) focaliza a linguagem, os mitos e os aspectos perversos (guerra, 

terrorismo) da globalização em sua discussão sobre esse fenômeno e observa que o discurso 

pode contribuir para a sua compreensão, uma vez que ele representa a globalização a partir de 

uma perspectiva particular, de forma confusa ou enganadora (a fábula da globalização). Como 

discutido nos parágrafos anteriores, os atores hegemônicos buscam propagar as ideias 

positivas a respeito da globalização para manter, em maior ou menor grau, a forma perversa 

que esse fenômeno tem se realizado e garantido privilégios a esses atores. Essa propagação, 

de acordo com Fairclough (2006), é feita, principalmente, por meio do discurso que, por sua 

vez, é capaz de “disseminar ideologias que contribuem para manter uma forma de 



29 

 

globalização com o significado de uma relação de poder que é injusta” (MAGALHÃES; 

MARTINS; RESENDE, 2017, p. 19). 

Desse modo, Fairclough (2006) entende o discurso como uma faceta da globalização e 

reconhece diferentes representações para esse processo. O termo “globalismo”, por exemplo, 

é compreendido como um discurso da globalização que a representa em termos econômicos 

neoliberais com a estratégia de modelar o atual processo de globalização nessa direção.” 

(FAIRCLOUGH, 2006). Por essa razão, a dimensão discursiva da globalização precisa ser 

investigada e analisada de forma crítica, com vistas a reconhecer os atores sociais que são 

favorecidos pelos mitos relacionados a esse fenômeno (rápido e fácil acesso a informação, 

contração do tempo e espaço) e de que forma as bases desse processo podem ser 

reorganizadas para, de fato, promoverem a inclusão e a melhora da qualidade de vida das 

pessoas.  

A globalização também promoveu mudanças e exerce forte influência sobre os meios de 

comunicação, que são reconhecidos como os principais criadores das condições culturais 

contemporâneas, uma vez que atuam na constituição do conhecimento e das informações, 

além de promoverem crenças, atitudes e valores que são necessários para estabelecer e 

sustentar sistemas e ordens econômicas, sociais e políticas (FAIRCLOUGH, 2006). 

As mudanças na ordem econômica internacional dos meios de comunicação 

correspondem a um importante fator para o êxito que o discurso globalista tem alcançado 

(FAIRCLOUGH, 2006). Podemos situar Vogue Brasil nesse contexto, visto que essa revista, 

desde 2010, é publicada pelas Edições Globo Condé Nast, resultado de um joint venture
7
 

realizado entre a Editora Globo, de origem brasileira, e a Condé Nast Publications, um dos 

maiores grupos internacionais de edição de revistas sediado em Nova York.  

A mídia contribui para a criação de uma “escala global” e de um “público global”, 

promovidos pelas mudanças nas tecnologias de informação e comunicação, que são vistas 

como elementos cruciais do processo de globalização (FAIRCLOUGH, 2006). Cabe destacar 

que cada tipo de mídia (televisão, jornal, revista) realiza a comunicação e, consequentemente, 

promove a globalização de forma específica, visto que cada veículo “desenvolve conjuntos de 

códigos semióticos, convenções, formatos e produção de valores, que se utilizam das 

                                                
7
 O termo joint venture pode ser traduzido como “empreendimento conjunto” e, pela definição do Dicionário de 

Cambridge (2018), corresponde a um negócio ou empreendimento em que duas ou mais pessoas ou companhias 

trabalham juntas. 
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possibilidades técnicas em maneiras convencionadas.” (FAIRCLOUGH, 2006, p. 85, tradução 

nossa)
8
.  

Desse modo, a revista, que corresponde a um tipo de mídia, promove discursos e 

ideologias de forma específica, isto é, por meio das suas possibilidades técnicas (textos 

escritos, imagens e elementos gráficos), que difere da forma realizada pelo rádio, por 

exemplo, que se utiliza de sons e textos orais para manifestar seus discursos – que podem (ou 

não) ser globalizados. Fairclough (2006) observa que, quando os eventos sociais (notícias) são 

reportados em formas específicas, seus significados são transformados de acordo com as 

convenções do gênero discursivo empregado. Esse processo pode ser categorizado como uma 

“recontextualização”, que corresponde a uma forma de intertextualidade (que será discutida 

no capítulo seguinte).  

A formação de um público global ocorre, principalmente, por meio da promoção de 

uma agenda de notícias globais, que depende de recursos comuns de informação e imagens, 

“endereçada a uma crescente audiência global, produzindo representações e significados 

globalizados acerca de eventos particulares.” (FAIRCLOUGH, 2006, p. 8, tradução nossa)
9
. 

As representações e os significados globalizados correspondem a formas globalizadas de se 

entender os eventos e as práticas sociais, promovendo discursos e ideologias favoráveis ao 

processo de globalização e, consequentemente, identidades globalizadas, que serão discutidas 

no tópico seguinte. 

 

2.3 Identidades 

 

Assim como o discurso, a identidade também é compreendida de maneira inadequada 

pelo senso comum. De modo geral, as pessoas entendem a identidade como uma forma única 

de ser, algo imutável. Essa noção genérica está relacionada à concepção iluminista de 

identidade, que, de acordo com Hall (2006), enxergava a pessoa humana como um indivíduo 

totalmente centrado, unificado, dotado de razão e consciência, e cujo ‘centro’ consistia em um 

núcleo interior, isto é, a sua identidade. 

Uma segunda concepção de identidade também é apresentada por Hall (2006), que a 

relaciona ao sujeito sociológico. Esse, por sua vez, “refletia a crescente complexidade do 

mundo moderno e a consciência de que esse núcleo interior do sujeito não era autônomo e 

                                                
8
 No original: “[…] develop sets of ‘semiotic codes, conventions, formats and production values’ which use the 

technical possibilities in conventionalized ways […].” 
9
 No original: “[…] addressed to an increasingly global audience, and producing globalized representations and 

meanings around particular events.”  
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autossuficiente, mas era formado na relação ‘com outras pessoas importantes para ele’, que 

mediavam para o sujeito os valores, sentidos e símbolos.” (HALL, 2006, p. 11). Apesar de a 

concepção do sujeito sociológico já considerar a interação entre o ‘eu’ e a sociedade como 

essencial para o processo de construção da identidade, ela defende a existência de um ‘eu 

real’ – ou essência interior –, mas que é formado e transformado por meio da interação 

contínua com a sociedade e as demais identidades que ela oferece (HALL, 2006). 

Hall (2006) apresenta, por fim, uma terceira concepção de identidade, que corresponde 

ao sujeito pós-moderno, definido como um indivíduo fragmentado e instável. 

 
A identidade torna-se uma celebração móvel: formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. [...] O sujeito assume 

identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas 

em torno de um “eu” coerente. (HALL, 2006, p. 12-13). 

 

Van Dijk (1999), por sua vez, apresenta duas formas gerais de identidade que são 

abordadas nas ciências humanas, e destaca a necessidade de fazer a distinção entre as duas 

para o(a) leitor(a): a identidade pessoal e a identidade de grupo. A primeira corresponde a 

“uma representação mental de si mesmo(a) (pessoal) como um ser humano único com suas 

experiências e biografia próprias” (VAN DIJK, 1999, p. 154, tradução nossa)
10

, enquanto a 

segunda é definida como “uma representação mental de si mesmo(a) (social) como uma 

coleção de pertencimentos a grupos, e os processos que estão relacionados com tais 

representações de pertença.” (VAN DIJK, 1999, p. 154, tradução nossa)
11

.  

Destacamos que as definições de identidade apresentadas por van Dijk (1999) 

diferenciam-se das definições elaboradas por Hall (2006) por relacionarem a identidade a um 

processo cognitivo: a representação mental. Além disso, nas duas definições, van Dijk (1999) 

apresenta a identidade na perspectiva do indivíduo, e não da coletividade, e Hall trata das 

identidades culturais. Porém, consideramos as duas perspectivas como válidas e pertinentes, 

ainda que tenhamos optado por considerar as definições de identidade elaboradas por Hall 

(2006) para empreender a análise do corpus, uma vez que nossa pesquisa não adota a 

abordagem cognitivista.  

Convém ainda destacar que os dois teóricos concordam com a noção de que as 

identidades pessoais estão profundamente relacionadas às identidades culturais (ou de grupo). 

                                                
10

 No original: “[...] una representación mental de sí mismo (personal) como un ser humano único con sus 

experiencias y biografía proprias.” 
11

 No original: “una representación mental de sí mismo (social) como una colección de pertenencias a grupos, y 

los procesos que están relacionados con tales representaciones de pertenencias.” 
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Enquanto Hall (2006) observa que as identidades culturais servem como fontes de 

significados para as identidades individuais, van Dijk afirma que  

 
os processos de identificação dependem de uma comparação entre o ‘eu’ pessoal e o 

social: se os critérios de pertença, atividades, objetivos, normas, valores, posição ou 

recursos do grupo estão alinhados [...] com os do construto pessoal de si mesmo, a 

identificação pode ser mais ou menos forte (VAN DIJK, 1999, p. 154, tradução 

nossa)
12

. 

 

É também consenso entre os autores que as identidades podem se transformar, pois 

possuem um caráter variável. Além disso, um único ator social possui várias identidades 

culturais e individuais, que podem, ou não, ser preservadas ao longo da vida. Os atores sociais 

elegem quais identidades serão apresentadas, mantidas, modificadas ou descartadas de acordo 

com as suas experiências e as circunstâncias do contexto social no qual estão situados. 

Como afirmamos no tópico anterior, a globalização também tem produzido efeitos sobre 

as identidades. Hall (2006, p. 68) comenta que as novas características temporais e espaciais 

decorrentes desse fenômeno “estão entre os aspectos mais importantes da globalização a ter 

efeito sobre as identidades  culturais”, desse modo, o autor identifica três consequências desse 

processo: 1)  a desintegração das identidades nacionais, como resultado da crescente 

homogeneização cultural; 2) o reforço das identidades nacionais e locais, como forma de 

resistência à globalização; 3) a emergência de novas identidades –  híbridas –  que ocupam o 

espaço das identidades nacionais que estão em declínio. 

Os fluxos culturais entre as nações e o consumismo promovidos pela globalização são 

apontados por Hall (2006) como fatores responsáveis pela emergência dessas novas 

identidades, chamadas de “identidades partilhadas” pelo autor e às quais nos referimos como 

identidades globalizadas – para evidenciarmos que essas resultam das características e efeitos 

da globalização. De modo geral, essas identidades implicam em “consumidores para os 

mesmos bens, clientes para os mesmos serviços, públicos para as mesmas mensagens e 

imagens – entre pessoas que estão bastante distantes umas das outras no espaço e no tempo” 

(HALL, 2006, p. 74). Por essa razão, acreditamos que é de interesse dos meios de 

comunicação globais e hegemônicos promover essas identidades, uma vez que a incorporação 

dessas por parte dos atores sociais resulta no crescimento do público e dos lucros dessas 

empresas. 

                                                
12

 No original: “[...] estos procesos de identificación dependen de una comparación entre el sí mismo personal y 

social: si los criterios de pertenencia, actividades, objetivos, normas, valores, posición o recursos del grupo están 

en línea [...] con los del constructo personal de sí mismo, la identificación puede ser más o menos fuerte.”  
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Apesar das considerações de Hall (2006) acerca dos efeitos da globalização sobre as 

identidades focalizarem as do tipo cultural (nacionais), entendemos que esses efeitos também 

são válidos para as do tipo social (individuais), uma vez que, de maneira geral, os atores 

sociais constroem as suas identidades individuais com base nas identidades culturais que 

compartilham. 

Esse processo de fragmentação e deslocamento das identidades na era moderna – e que 

continua a se desenvolver com o fortalecimento da globalização – de acordo com Hall (2006), 

foi influenciado por rupturas no pensamento moderno. O pensamento do linguista 

estruturalista Ferdinand de Saussure é apontado como uma dessas rupturas. Saussure afirmava 

que nós não somos autores dos significados que expressamos em uma língua, apenas 

produzimos significados ao nos posicionarmos no interior das regras do sistemas linguísticos 

e de significados da nossa cultura (HALL, 2006). 

Desse modo, os significados não são fixos, mas são estabelecidos por meio das relações 

de similaridade e diferença que constituem o sistema; ou seja, a identidade de um elemento só 

pode ser definida em oposição a outro. Hall (2006) observa que os filósofos modernos da 

linguagem argumentam que, apesar de todos os esforços, os falantes individuais não podem 

fixar o significado de uma forma final, incluindo o significado de sua identidade. Desse modo, 

“o significado é inerentemente instável: ele procura o fechamento (a identidade), mas ele é 

constantemente perturbado (pela diferença).” (HALL, 2006, p. 41). 

A relação entre identidade e diferença em Saussure foi ampliada por diversos teóricos, 

incluindo Fairclough (2003), que argumenta que a proliferação e a subversão de diferenças 

entre objetos, entidades, eventos e atores sociais em representações são aspectos do processo 

contínuo de classificação. Resende e Ramalho (2006) observam que a relação entre identidade 

e diferença está ligada às maneiras como grupos privilegiados da sociedade produzem e 

utilizam classificações para atribuir valores aos grupos classificados. Além disso, “é por meio 

da representação que identidade e diferença ligam-se a sistemas de poder; questionar 

identidades e diferenças é, então, questionar os sistemas legitimados que lhe servem de 

suporte na atribuição de sentido.” (RESENDE; RAMALHO, 2006, p. 77). 

Silva (2000) nota que a identidade, assim como a diferença, pode ser entendida como 

uma relação social e, por isso, a sua definição está sujeita a vetores de força e a relações de 

poder. Desse modo, as identidades não convivem de forma harmônica, lado a lado, mas são 

disputadas em um campo definido por hierarquias. O autor reconhece, portanto, que as 

identidades também estão relacionadas com a dimensão do poder: 
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Na disputa pela identidade está envolvida uma disputa mais ampla por outros 

recursos simbólicos e materiais da sociedade. A afirmação da identidade e a 

enunciação da diferença traduzem o desejo dos diferentes grupos sociais, 

assimetricamente situados, de garantir o acesso privilegiado aos bens sociais. 

(SILVA, 2000, p. 81). 

 

Dessa forma, as identidades também podem ser vistas como entidades utilizadas para 

manter as relações assimétricas de poder na sociedade, que excluem grupos minoritários e não 

privilegiados das decisões políticas e econômicas. Como pondera Silva (2000), quando 

afirmamos “o que somos”, também estamos dizendo “o que não somos”, e assim, “afirmar 

identidades significa demarcar fronteiras, significa fazer distinções entre o que fica dentro e o 

que fica fora.” (SILVA, 2000, p. 82).  

São essas noções de identidade que adotamos nesta pesquisa, visto que nosso objetivo 

geral consiste em analisar as múltiplas identidades construídas pelos discursos da revista 

Vogue Brasil para os seus leitores. A noção de identidade como uma categoria múltipla, 

flexível e capaz de estabelecer relações hierárquicas é, portanto, fundamental para 

diferenciarmos nossa pesquisa das demais que compõem o estado da arte sobre esse fenômeno 

(apresentadas na introdução), uma vez que não pressupomos que a revista constrói uma única 

identidade comum a todos os leitores. 

Avançamos, então, à discussão sobre como essas identidades são construídas. Larraín 

(2001), ao refletir sobre as identidades culturais, propõe a existência de três elementos 

fundamentais nesse processo. Primeiro, os atores sociais se identificam mediante certas 

qualidades e categoriais sociais compartilhadas. Desse modo, o fator cultural é fundamental 

para as identidades individuais (ou sociais), uma vez que “todas as identidades pessoais estão 

enraizadas em contextos coletivos culturalmente determinados.” (LARRAÍN, 2001, p. 26, 

tradução nossa)
13

.  

Segundo, existe o fator material, isto é, a concepção de que ao produzir, possuir ou 

adquirir bens materiais os seres humanos estão projetando a sua própria imagem. Larraín 

(2001) destaca, portanto, a relação entre o processo de construção das identidades ao consumo 

de bens e serviços. Observamos que o consumo ao qual Larraín se refere não é o de bens de 

subsistência ou de serviços básicos, mas o de produtos carregados de valor imaterial, 

intensamente divulgados pela publicidade e reconhecidos como símbolos de poder e status na 

sociedade. 

                                                
13

 No original: “Todas las identidades personales están enraizadas en contextos colectivos culturalmente 

determinados.” 
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Lira (2015) estabelece relação entre o processo de comoditização do discurso e as 

identidades, reconhecendo a existência de identidades comoditizadas. Segundo a autora, assim 

como os discursos, as identidades também estão passando pela comoditização, isto é, são 

construídas e transformadas por intermédio das práticas econômicas e de consumo. Lira 

(2015) observa que esse fenômeno é instigado, principalmente, pela publicidade, que a todo 

instante busca criar identidades consumidoras que, por sua vez, tornam-se comoditizadas por 

meio da constante exposição às campanhas publicitárias e às práticas de consumo. 

Esta pesquisa não busca investigar a influência do discurso publicitário no processo de 

construção das identidades dos atores sociais, e sim a relação dos discursos da revista Vogue 

Brasil (em princípio, caracterizados como jornalísticos) com esse processo. No entanto, não 

desconsideramos a influência da publicidade nessa relação, uma vez que os anúncios 

publicitários são a principal fonte de lucro das revistas e dos veículos de comunicação em 

geral. Como afirmamos anteriormente, o discurso jornalístico está cada vez mais 

comoditizado, e um dos fatores que mais intensificaram esse processo foi a publicidade.  

No entanto, como discute Fairclough (2001), até mesmo bens (alimentação, higiene 

etc.) e serviços básicos (saúde, educação etc.) têm passado pelo processo de comoditização, 

por meio do qual adquirem novos significados e o seu consumo também passa a ser fonte de 

identificação. Por exemplo, a alimentação é uma atividade básica, mas que pode ser 

ressignificada e se transformar em uma ‘experiência gastronômica’ – que nem sempre é 

saborosa, às vezes, os atores sociais consomem determinados pratos e alimentos por 

compreenderem o seu valor imaterial e por reconhecerem essa prática como uma forma de 

reconhecimento e de acesso a grupos dominantes. 

Por fim, Larraín (2001) corrobora a ideia de que a construção de si mesmo 

necessariamente supõe a existência e o reconhecimento de ‘outros’ de duas maneiras: 

primeiro, os outros são aqueles cujas opiniões nós internalizamos, e segundo, são aqueles dos 

quais nos diferenciamos. Desse modo, a identidade socialmente construída de uma pessoa é 

fruto de várias relações sociais e imensamente complexa e variável, mas que tenta se mostrar 

coerente e consistente em suas atividades e tendências (LARRAÍN, 2001). 

Moita Lopes (2002, p. 36), por sua vez, discorre sobre a construção das identidades por 

meio do discurso e afirma que “os processos discursivos constroem certas identidades para 

terem voz na sociedade embora estas possam se alterar em épocas e espaços diferentes”, ou 

seja, as múltiplas identidades são construções realizadas pelos discursos, que as moldam e as 

atualizam para garantir sua representação social. Assim, as identidades não pertencem aos 

atores sociais, “mas emergem na interação entre os indivíduos agindo em práticas discursivas 
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particulares nas quais estão posicionados” (MOITA LOPES, 2002, p. 37), o que implica dizer 

que, assim como os discursos, as identidades estão em constante processo de construção e 

podem ser reposicionadas a partir das situações de interação. 

Castells (1999) reforça a noção de que, para um determinado sujeito, pode haver 

identidades múltiplas. Além disso, do ponto de vista sociológico, todas as identidades são 

construídas. Desse modo, a principal questão consiste em compreender “como, a partir de 

quê, por quem e para quê isso acontece.” (CASTELLS, 1999, p. 24). O autor defende que a 

construção das identidades se utiliza da matéria-prima fornecida pela história, geografia, 

biologia, instituições produtivas e reprodutivas (onde localizamos o discurso jornalístico), 

pela memória coletiva e entidades religiosas. A partir disso, os atores sociais processam esses 

materiais em “função de tendências sociais e projetos culturais enraizados em sua estrutura 

social” (CASTELLS, 1999, p. 24). 

Castells (1999) propõe, então, três formas de construção da identidade: a identidade 

legitimadora é introduzida pelas instituições dominantes com objetivo de ratificar a sua 

dominação; a identidade de resistência é construída por atores em situação desprivilegiada e 

constitui, portanto, uma forma de resistência às instituições dominantes; a identidade de 

projeto é construída quando atores sociais buscam uma nova identidade capaz de redefinir sua 

posição na sociedade. Resende e Ramalho (2006) observam a existência de um fluxo entre 

essas identidades, isto é, uma identidade reconhecida como de resistência pode se tornar em 

projeto e, através do processo de mudança social, constituir uma identidade legitimadora. 

Pretendemos, assim, operar a análise com essas noções de identidades e caracterizar 

como elas se relacionam e se manifestam nos discursos da revista Vogue Brasil. Resende e 

Ramalho (2006, p. 78) destacam que cabe à ADC investigar como se dá a disputa e o embate 

discursivo entre as identidades, uma vez que “a luta hegemônica sobre modos de identificação 

é a luta entre a fixação/estabilização e a subversão/desestabilização de construções 

identitárias.” 

Para reconhecer o status de uma identidade é necessário investigar com quais discursos, 

ou ainda, ideologias, ela estabelece relação. Pressupomos que as identidades legitimadoras – 

que se relacionam com os discursos dominantes – são as de maior ocorrência no discurso da 

revista e também entre os seus leitores, uma vez que essa constatação já foi realizada por 

Elman (2008), ao classificar o discurso da revista Vogue Brasil como normatizador do estilo 

de vida dos seus leitores. Além disso, também acreditamos que a revista promove identidades 

globalizadas e comoditizadas (LIRA, 2015), através do seu conteúdo comoditizado e da 

manifestação do discurso consumista. Esses pressupostos acerca das identidades deverão ser 
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confirmados (ou não) no quinto capítulo, porém, antes disso, é necessário apresentar outros 

conceitos relevantes para esta investigação: intertextualidade e multimodalidade, que são 

discutidos no capítulo a seguir. 
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3 RELAÇÕES INTERTEXTUAIS E MULTIMODALIDADE 

 

Neste capítulo, discutimos o conceito de intertextualidade, a origem do termo e as 

diferentes formas de aplicação em investigações linguísticas. A intertextualidade corresponde 

à categoria principal de análise que empregamos nesta pesquisa, de acordo com as 

formulações de Fairclough (2001, 2003) apresentadas no primeiro tópico do capítulo. 

Discutimos os principais conceitos que a intertextualidade engloba em subtópico específico, 

assim como fundamentamos nossa visão de que essa categoria é adequada e necessária para o 

estudo da relação entre discurso e identidade no subtópico subsequente. O último tópico do 

capítulo trata da multimodalidade, abordagem teórico-metodológica que investiga a variedade 

dos recursos semióticos que constituem os discursos.  

 

3.1 Intertextualidade 

 

Discutindo a relação intrínseca entre discurso e ideologia, percebemos que as ideologias 

se materializam discursivamente, da mesma forma que as identidades, o que nos leva a atentar 

para o estudo das relações mantidas entre os discursos como uma diretriz para compreender 

os mecanismos linguísticos que operam nesses processos. Magalhães (2010), ao analisar 

reportagens de jornal para compreender identidades e problematizar seus discursos 

formadores, propõe a integração dos estudos da identidade nas ciências sociais com os 

estudos sobre o discurso, por meio do método da Análise de Discurso Textualmente Orientada 

(ADTO), desenvolvida por Fairclough (2001, 2003). 

O conceito de intertextualidade, de acordo com Magalhães (2010), se faz necessário 

para compreender a estabelecer a relação entre os discursos e as identidades. A noção mais 

óbvia de intertextualidade corresponde a presença de elementos de um determinado texto em 

outro (por exemplo, as citações), porém, existem várias outras formas menos evidentes de 

incorporar elementos de outros textos (FAIRCLOUGH, 2003). Desse modo, é tarefa do(a) 

analista do discurso estar atento(a) a essas formas, que demandam uma compreensão 

aprofundada e extensa sobre a intertextualidade, para reconhecer as relações que os textos 

estabelecem entre si. 

Fairclough (2001, p. 135), apoiando-se no dialogismo bakhtiniano, afirma que “o 

conceito de intertextualidade aponta para a produtividade dos textos, para como textos podem 

transformar textos anteriores, e reestruturar as convenções existentes (gêneros, discursos), 

para gerar novos textos.” Porém, Fairclough (2001) acrescenta que essa produtividade é 
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limitada e restringida por relações de poder, isto é, os atores sociais não possuem total 

liberdade para realizar a inovação textual, uma vez que a intertextualidade está ligada à 

hegemonia.  

Desse modo, para compreender essas restrições e em que medida os atores sociais 

realizam os jogos verbais através dos textos, observa-se a necessidade de relacionar o estudo 

da intertextualidade à teoria da hegemonia (FAIRCLOUGH, 2001). 

 
A combinação da teoria da hegemonia [...] com a intertextualidade é 

particularmente produtiva. Não só se pode mapear as possibilidades e as 

limitações para os processos intertextuais dentro de hegemonias particulares 

e estados de luta hegemônica, mas também conceituar processos 

intertextuais e processos de contestação e reestruturação de ordens do 

discurso como processos de luta hegemônica na esfera do discurso, que têm 

efeito sobre a luta hegemônica, assim como são afetados por ela no sentido 

mais amplo (FAIRCLOUGH, 2001, p. 135). 

 

O que Fairclough observa, portanto, é que a intertextualidade não pode ser entendida e 

nem estudada como um processo exclusivamente textual, uma vez que ela é restringida e 

moldada por fatores sociais (relações de poder) e pela luta hegemônica. A intertextualidade 

está também ligada à ordem do discurso e, por isso, desenvolve-se em um nível mais abstrato 

que não pode ser analisado apenas por meio dos elementos textuais. 

A intertextualidade desempenha o importante papel de reformulação e atualização dos 

textos e discursos, uma vez que “toma os textos historicamente, transformando o passado - 

convenções existentes e textos prévios - no presente” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 115). Esse 

processo  

 
pode ocorrer de maneira relativamente convencional e normativa: os tipos de 

discurso tendem a transformar em rotina formas particulares de recorrer a 

convenções e a textos e a naturalizá-las. Contudo, pode ocorrer, criativamente, com 

novas configurações de elementos de ordens de discurso e novos modos de 

intertextualidade manifesta. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 115). 

 

Desse modo, a intertextualidade pode ser vista como bastante produtiva aos discursos 

hegemônicos, que buscam manter-se atuais e relevantes na contemporaneidade, ainda que 

tenham surgido em décadas passadas. Smith (1990, p. 4) também considera o estudo da 

intertextualidade como produtiva para compreender “as relações de mando” (ou relações de 

poder) na sociedade, uma vez que “o texto é analisado por sua forma caracteristicamente 

textual de participação nas relações sociais. O interesse está na organização social dessas 

relações e em penetrá-las, descobri-las, expor seu interior por meio dos textos.” 

Magalhães, Martins e Resende (2017, p. 220) observam que as relações sociais são 

mediadas intertextualmente, “pois os textos recorrem sempre a outros textos, nem sempre 
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claramente definidos, mas que sempre implicam discursos particulares.” Esses discursos, por 

sua vez, reforçam poderes e privilégios de grupos sociais hegemônicos e dominantes, que 

organizam as relações sociais através de seus discursos e práticas sociais. Não 

desconsideramos outros aspectos que também contribuem para essa dominação (fatores 

culturais, econômicos, políticos), mas acreditamos que o discurso e os textos são poderosas 

ferramentas para a manutenção de relações hierárquicas de poder na sociedade. 

Por outro lado, também consideramos que a intertextualidade pode ser empregada para 

a mudança discursiva e social, ao promover a criatividade linguística e novas possibilidades 

de significados para os textos e discursos. Como afirmamos anteriormente, a intertextualidade 

considera o caráter heterogêneo dos textos e, além disso, a coerência – aspecto que iremos 

abordar neste capítulo – que é conferida pelo(a) leitor(a) aos textos também determina a 

interpretação e possibilita que novas leituras sejam feitas.  

Em síntese, esse é o diferencial da abordagem intertextual proposta por Fairclough 

(2001, 2003) e pela ADC. Magalhães (2010) observa que essa abordagem diferencia-se da 

que é realizada no campo da Linguística Textual, que não estabelece relação entre os textos e 

a prática social, entendendo, dessa maneira, a intertextualidade como um fenômeno textual, e 

não discursivo ou social.  

Desse modo, o conceito de intertextualidade formulado por Fairclough (2001, 2003) 

aproxima-se do pensamento de Bakhtin (2000 [1979]), que considerava que os textos 

possuem a característica de compreenderem outros textos – noção de dialogismo – e observou 

que: 

 
Nossa fala, isto é, nossos enunciados (que incluem as obras literárias), estão repletos 

de palavras dos outros, caracterizadas, em graus variáveis, pela alteridade ou pela 

assimilação, caracterizadas, também em graus variáveis, por um emprego consciente 

e decalcado. As palavras dos outros introduzem sua própria expressividade, seu tom 

valorativo, que assimilamos, reestruturamos, modificamos (BAKHTIN, 2000, p. 

314). 

 

Embora o termo intertextualidade não tenha sido elaborado por Bakhtin, suas 

ponderações sobre o dialogismo influenciaram pesquisadores da linguagem, sobretudo 

Kristeva (1986), que concebeu o conceito de intertextualidade, o qual remonta à transposição 

de um (ou vários) sistema de signos em outro (KRISTEVA, 1986). Fairclough (2003) observa 

que a intertextualidade promove a diferença ao trazer outras ‘vozes’ para o texto, isto é, ela 

acentua o dialogismo de um texto; o diálogo entre a voz do autor de um texto e outras vozes.  

Ao tratar das ‘vozes’ que constituem os discursos dos sujeitos, Bakhtin apontou para a 

necessidade de se investigar os textos considerando fatores externos à língua. O autor russo, 
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desde suas primeiras obras, deixa claro que a forma como a língua vinha sendo estudada pelos 

estruturalistas, que acreditavam que o sistema linguístico era externo aos atores sociais e 

poderia perfeitamente ser analisado de maneira isolada, não era suficiente para compreender a 

complexidade dos significados produzidos por meio dela (FROSSARD, 2008).  

Após uma série de investigações, Bakhtin concluiu que todos os textos apresentam um 

caráter dialógico, isto é, são resultado do encontro de várias vozes, mesmo aqueles que, 

aparentemente, são produzidos e manifestam uma única voz (monofônicos). A partir do 

pensamento de Bakhtin, que defende a noção de enunciação como produto das relações 

sociais e afirma que “a palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e o outro” (1979, p. 

99), Magalhães, Martins e Resende (2017) concluem que a interação discursiva é 

necessariamente um processo intertextual. Além disso, “a intertextualidade atua em um 

sentido mais amplo, construindo cenários passados, presentes e futuros” (MAGALHÃES; 

MARTINS; RESENDE, 2017, p. 220).  

Desse modo, os autores defendem que o estudo da intertextualidade não deve restringir-

se a textos específicos, e sim a um conjunto heterogêneo de textos. Concordamos com o 

posicionamento desses autores por também entendermos que os textos precisam ser situados 

nos eventos e nas práticas sociais para serem compreendidos, isto é, a análise do contexto 

social também é fundamental para a investigação textual.  

 

3.1.1 Conceitos e categorias intertextuais  

 

A intertextualidade é um fenômeno complexo e que mobiliza diversos elementos. 

Fairclough (2001) elenca três tipos de relações intertextuais, identificadas a partir da análise 

de textos jornalísticos: intertextualidade sequencial, intertextualidade encaixada, e 

intertextualidade mista. A primeira corresponde aos casos em que diferentes textos ou 

discursos se alternam e resultam em uma sequência de vozes e ideologias que constituem um 

texto. A segunda ocorre quando um texto ou discurso está nitidamente contido na matriz de 

um outro. Já a terceira e última relação caracteriza os exemplos em que textos ou discursos 

foram profundamente mesclados, sendo difícil separá-los. 

Fairclough (2001) considera a intertextualidade um conceito amplo e apresenta a 

subdivisão do termo em ‘intertextualidade manifesta’, que corresponde ao processo de 

construção do texto a partir de outros textos específicos, e interdiscursividade 

(‘intertextualidade constitutiva’), que se refere aos discursos ou gêneros discursivos 
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manifestados de forma explícita ou implícita nos textos. Os termos são, respectivamente, de 

Authier-Révuz (1990) e Pêcheux (1988).  

Pacheco (2006) observa que a interdiscursividade consiste na combinação de elementos 

da ordem do discurso – gênero (entrevista, relatório), estilo (formal, jornalístico), registro (de 

livros de culinária) e discurso (científico, militar) – na constituição dos tipos de discurso. 

Desse modo, como explica Fairclough (2012, p. 311), a interdiscursividade está reservada 

para os textos e suas interações, “é uma questão de quais gêneros, discursos e estilos os 

constituem, e como, no texto, esses aspectos são trabalhados para formar articulações 

particulares.” 

Por meio dos exemplos de análises com foco na interdiscursividade e intertextualidade 

empreendidas por Fairclough (2001, 2003, 2012) e Magalhães (2010, 2011), percebemos que 

na ADC essas categorias analíticas da Linguística são empregadas para observar a relação 

entre os textos e as práticas sociais, e não apenas as relações textuais e discursivas. Trata-se, 

portanto, de um procedimento de análise que parte dos textos, observando as suas estruturas e 

elementos linguísticos, para identificar os discursos manifestados e as práticas sociais que se 

relacionam e orientam a produção textual. 

Magalhães (2010), ao analisar notícias que falam sobre o abuso e a exploração sexual de 

crianças e adolescentes, observa como as vítimas são representadas (nominalização) e os 

processos verbais (ações) que são associados a elas (transitividade) para reconhecer os 

discursos e as identidades que são construídos e manifestados pelos textos. A partir desse 

reconhecimento, é feita a relação com a prática social da naturalização da violência.  

Desse modo, observamos que esse procedimento subdividido em três etapas principais 

(análise textual, análise discursiva e análise da prática social), corresponde ao modelo 

tridimensional proposto por Fairclough (2001) e resulta em reflexões que vão além do 

significado dos textos, pois observam os seus efeitos na sociedade, fortalecendo a noção de 

linguagem como prática social.  
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Figura 1 – Concepção tridimensional do discurso 

  

Fonte: Fairclough, 2001, p. 101 

 

Neste modelo, a intertextualidade, embora tradicionalmente considerada uma categoria 

linguística e textual, está inserida na dimensão da prática discursiva (RESENDE; 

RAMALHO, 2006). Essa classificação é justificada pelo modo como a ADC trabalha a 

intertextualidade; observando não apenas as relações entre os textos, mas também as suas 

relações com os discursos e com o contexto social. Porém, destacamos que essa posição da 

intertextualidade – assim como a das outras categorias de análise listadas por Fairclough 

(2001) – não é fixa, ela também pode ser analisada nas dimensões textual e da prática social.  

Em nossa análise, pretendemos focalizar a interdiscursividade, por considerarmos que a 

forma como os discursos se relacionam e são manifestados nos textos são processos 

ideológicos que definem posicionamentos e, por consequência, também influenciam a 

construção das identidades. No entanto, por se tratar de um conceito amplo, a 

intertextualidade manifesta ainda possui outras categorias próprias de análise, elencadas por 

Fairclough (2001): a representação do discurso, a pressuposição, a negação, o metadiscurso e 

a ironia.  

A representação do discurso diz respeito à forma como o discurso é relatado, que pode 

ser direta ou indireta. A representação do discurso é uma das formas mais elementares da 

intertextualidade, corresponde ao “discurso relatado”, muito recorrente em textos jornalísticos 

por meio do uso das aspas. Fairclough (2001, p. 153) ressalta a necessidade de se investigar as 

motivações e possíveis pretensões do autor ao recorrer ao discurso relatado, visto que “uma 
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variável principal a respeito de como o discurso é representado é se a representação vai além 

do ideacional ou conteúdo da ‘mensagem’ para incluir aspectos do estilo e do contexto dos 

enunciados representados.” 

Na obra Analysing Discourse (2003), Fairclough desenvolve a discussão sobre a 

representação do discurso (relato) como uma das principais maneiras de estabelecer relações 

intertextuais e distingue quatro formas para reportar o discurso: 1) o relato direto (citações) – 

as palavras reportadas correspondem exatamente às que foram proferidas; 2) relato indireto – 

resumo, as palavras não são exatamente as mesmas que foram utilizadas; 3) relato indireto 

livre – intermediário entre direto e indireto, apresenta algumas mudanças de tempo e dêixis 

típicas do discurso indireto, mas sem a oração de relato; 4) relato narrativo de ato de fala – 

reporta um tipo de ato de fala sem relatar seu conteúdo (por exemplo, “Ela fez um pedido”).  

 A intertextualidade também pode ser realizada por meio de pressuposições, que 

correspondem às proposições tomadas como dadas pelo(a) produtor(a) do texto e também 

marcas formais na superfície do texto. Embora pareçam uma categoria subjetiva, Fairclough 

(2001, p. 155) destaca que há várias pistas deixadas na organização do texto que evidenciam a 

sua presença, 

 
por exemplo, a proposição em uma oração introduzida pela conjunção ‘que’ 

pressupostamente segue verbos como ‘esquecer’, ‘lamentar’ e ‘perceber’ (por 

exemplo, ‘Eu esqueci que sua mãe tinha casado novamente’) e os artigos definidos 

indicam proposições que têm significados ‘existenciais’ (por exemplo, ‘a ameaça 

soviética’ pressupõe que há uma ameaça soviética; ‘a chuva’, que está/estava 

chovendo). 

 

Fairclough (2003) desenvolve a discussão sobre as pressuposições e apresenta ainda a 

presença dos subentendidos (ou pressuposições) como marcas da intertextualidade: “o que é 

‘dito’ em um texto é dito em oposição a um lastro cultural do ‘não dito’. Como a 

intertextualidade, os subentendidos ligam um texto a outros textos ao ‘mundo dos textos’.” 

(FAIRCLOUGH, 2003, p. 40, tradução nossa)
14

. Esses, por sua vez, subdividem-se em três 

tipos: existenciais (sobre o que existe) proposicionais (sobre o que é, ou pode ser, ou será) e 

avaliativos (sobre o que é bom ou desejável) (FAIRCLOUGH, 2003, p. 40).  

A negação pressupõe a existência de uma afirmativa anterior, isto é, se realiza em 

oposição ao que foi, de alguma forma, afirmado anteriormente. Outra característica da 

negação, de acordo com Fairclough (2001), é o seu uso para finalidades polêmicas, uma vez 

que contradiz afirmativas anteriores. Desse modo, “as frases negativas carregam tipos 

                                                
14

 No original: “What is ‘said’ in a text is ‘said’ against a background of what is ‘unsaid’, but taken as given. As 

with intertextuality, assumptions connect one text to other texts, to the ‘world of texts’.” 
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especiais de pressuposição que também funcionam intertextualmente, incorporando outros 

textos somente para contestá-los ou rejeitá-los.” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 157). Podemos 

então pensar que a negação que estabelece uma relação intertextual também contribui para a 

mudança discursiva e social, visto que por meio dela são construídos enunciados que 

contestam ou refutam discursos hegemônicos que são (re)afirmados na sociedade. 

 O metadiscurso consiste em estratégias empregadas pelo(a) produtor(a) do texto para 

distanciar-se de alguns níveis do texto. “O metadiscurso implica que o(a) falante esteja 

situado acima ou fora de seu próprio discurso e esteja em uma posição de controlá-lo e 

manipulá-lo” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 157). Essa afirmação nos permite pensar no 

metadiscurso como uma estratégia bastante recorrente em textos jornalísticos, nos quais o(a) 

produtor(a) do texto busca distanciar-se para causar o efeito de verdade e credibilidade. Além 

disso, a observação do uso do metadiscurso nos textos também permite refletir sobre a relação 

entre discurso e identidade (subjetividade).  

Fairclough (2001) ressalta que aparentemente é contraditório pensar que a identidade 

social de um sujeito é construída enquanto ele busca apagar seus vestígios e sua subjetividade 

em um texto ou discurso, porém, “a possibilidade de uma distância metadiscursiva de seu 

próprio discurso pode dar a ilusão de que a pessoa está sempre plenamente no controle dele, 

de que o discurso é um efeito da subjetividade mais do que vice-versa.” (FAIRCLOUGH, 

2001, p. 158).  

A ironia é de natureza intertextual uma vez que o significado do enunciado ‘ecoa’ de 

maneira ambígua e depende de fatores externos ao texto para ser reconhecida. Fairclough 

(2001) ressalta que esse reconhecimento depende de vários fatores: uma evidente falta de 

concordância entre o enunciado e o contexto situacional, indicações no tom de voz ou no 

texto escrito, ou ainda pressupostos dos intérpretes sobre as crenças dos produtores dos textos. 

Percebemos que esses fatores que permitem o reconhecimento da ironia são de natureza 

intertextual uma vez que demandam dos leitores/coenunciadores o conhecimento e a 

compreensão de elementos que são externos ao texto, mas que são fundamentais para a 

construção do seu significado. 

Além das categorias elencadas, Fairclough (2003) ressalta que a intertextualidade é 

também uma questão de recontextualização – “um movimento de um contexto para outro, 

englobando específicas transformações consequentes em como o material realocado, 

recontextualizado, configura-se dentro do novo contexto.” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 51, 
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tradução nossa)
15

. Desse modo, de acordo com Fairclough (2003), há duas questões a serem 

feitas quando investigamos a recontextualização de um evento: 1) a relação entre o relatado e 

o original; 2) a relação entre o relato e o resto do texto no qual ele foi inserido – como o relato 

é configurado no texto. 

Essas questões nos levam a pensar no processo de enquadramento – conceito 

amplamente debatido no campo teórico do jornalismo e também discutido por Fairclough 

(2003) como um aspecto da intertextualidade. O enquadramento corresponde às formas nas 

quais as vozes (ou relatos) são ‘enquadradas’ nos textos, que podem levar a interpretações 

positivas ou negativas sobre elas. Além disso, esse processo também levanta questões sobre o 

ordenamento das vozes nas relações que estabelecem entre si no texto (FAIRCLOUGH, 

2003), isto é, a constituição de uma hierarquia de vozes (autoridades, oficiais, não-oficiais 

etc.) que implica em relações de poder entre elas.  

A intertextualidade também pode ser observada nas práticas sociais ao considerarmos 

que “as relações sociais são medidas intertextualmente, pois os textos recorrem a discursos e 

gêneros discursivos particulares”, esses, por sua vez, “organizam as relações sociais de forma 

a (re)construir e reforçar poderes e privilégios” (MAGALHÃES, 2010, p. 19). Estando a 

intertextualidade situada na ordem do discurso, a análise intertextual visa evidenciar a 

dependência que tem os textos da sociedade e da história na forma dos recursos que 

constituem a ordem do discurso (FAIRCLOUGH, 1999). 

Na ordem do discurso, como observa Magalhães (2010, p. 19), também estão 

localizados os recursos que potencializam as representações identitárias, tendo em vista que 

“com frequência, os textos incluem ou excluem representações identitárias; nomeiam-nas ou 

classificam-nas, usam nomes ou pronomes, representam-nas como atores ou afetados, de 

forma ativa ou passiva, específica ou genérica, pessoal ou impessoal.” O estudo da 

intertextualidade, portanto, é essencial para reconhecermos como os sujeitos constroem suas 

identidades por meio da interação com discursos manifestados nos textos que se encontram 

em um suporte específico: a revista. 

Consideramos a intertextualidade como uma categoria adequada a análise que buscamos 

empreender uma vez que ela “implica uma ênfase sobre heterogeneidade dos textos e um 

modo de análise que ressalta os elementos e as linhas diversos e frequentemente 

contraditórios que contribuem para compor um texto” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 137). Nosso 

                                                
15

 No original: “ [...] a movement from one context to another, entailing particular transformations consequent 

upon how the material that is moved, recontextualized, figures within that new context.” 
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corpus é composto por um conjunto de textos que, embora publicados em uma mesma revista 

e de acordo com uma linha editorial bem definida, possuem um caráter heterogêneo, uma vez 

que são produzidos a partir de elementos de textos anteriores (matérias publicadas em edições 

precedentes) e das relações estabelecidas com os diferentes tipos de discurso que os 

constituem. 

Desse modo, pretendemos observar como essa heterogeneidade é construída, uma vez 

que  

 
os textos variam muito em seus níveis de heterogeneidade, dependendo se suas 

relações intertextuais são complexas ou simples. Os textos também diferem na 

medida em que seus elementos heterogêneos são integrados, e também na medida 

em que sua heterogeneidade é evidente na superfície do texto. (FAIRCLOUGH, 

2001, p. 137).  

 

Fairclough (2001) explica que a heterogeneidade pode ser facilmente percebida pelo uso 

de aspas e citações diretas de outros sujeitos, ou ainda por reformulações que incorporam 

discursos ao texto em questão de forma regular e integrada. No entanto, também é possível 

observar o tom utilizado (irônico ou sentimental, por exemplo) e pressuposições que estão 

colocados em segundo plano e que estabelecem um nível mais complexo de relações 

intertextuais. 

A intertextualidade, assim como a heterogeneidade que ela implica, é fonte para a 

ambivalência dos textos.  

 
Se a superfície de um texto pode ser multiplamente determinada pelos vários outros 

textos que entram em sua composição, então os elementos dessa superfície não 

podem ser claramente colocados em relação à rede intertextual do texto, e seu 

sentido pode ser ambivalente; diferentes sentidos podem coexistir, e pode não ser 

possível determinar ‘o’ sentido. (FAIRCLOUGH, 2001. p. 137). 

 

Desse modo, ressaltamos que a análise intertextual que buscamos realizar, assim como 

todas as análises discursivas no campo da ADC, não tem como objetivo reconhecer um 

sentido único e homogêneo para o corpus selecionado. A intertextualidade aponta para uma 

rede de relações e sentidos múltiplos que coexistem em um mesmo texto e só podem 

entendidas a partir dos contextos linguístico e social no qual o objetivo investigado e 

investigador estão inseridos. 

 

3.1.2 Intertextualidade e identidades 

 

Como afirmamos anteriormente, a intertextualidade é considerada por Fairclough 

(2001) e Magalhães (2010) uma categoria analítica bastante produtiva para o estudo das 
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identidades por meio dos discursos e dos textos. Além disso, Fairclough (2001) também 

ressalta a produtividade dessa categoria para análise de textos midiáticos, por meio de 

exemplos, uma vez que esses estabelecem diversas relações intertextuais.  

Ao analisar uma matéria do tabloide britânico The Sun, Fairclough (2001) observa a 

relação do discurso da publicação ao discurso consumista, reforçando nossa premissa, 

discutida no capítulo anterior, de que os meios de comunicação cada vez mais orientam seus 

discursos pela lógica do consumo.  

 
A mídia de notícias está no negócio competitivo de ‘recrutar’ leitores, 

telespectadores e ouvintes em um contexto de mercado no qual suas vendas ou seus 

índices são decisivos para a sobrevivência. As tendências linguísticas que eu notei 

podem ser interpretadas como uma realização de uma tendência mais ampla para os 

produtores comercializarem suas mercadorias em formas que maximizem sua 

adaptação aos estilos de vida e às aspirações de estilos de vida dos consumidores 

(embora eu acrescente que eles estão buscando construir as pessoas como 

consumidores e os estilos de vida que elas aspiram). (FAIRCLOUGH, 2001, p. 143). 

 

A análise apresentada por Fairclough (2001) evidencia como a intertextualidade pode (e 

deve) ser empregada para investigar as relações entre os textos e dos textos com o contexto 

social. As tendências linguísticas observadas não apontam apenas para os textos e discursos 

relacionados, mas também para a sociedade na qual estão inseridos e suas respectivas práticas 

sociais.  

 A intertextualidade também pode ser entendida como um meio para a construção das 

identidades. Magalhães (2010) considera que parte do processo de construção das identidades 

é intertextual, uma vez que os sujeitos não criam suas identidades de forma isolada e 

espontânea, elas são resultados das suas relações sociais e escolhas feitas a partir dos 

inúmeros estilos de formas de existência que coexistem na sociedade. Desse modo, assim 

como o(a) produtor(a) de texto sempre constrói o seu discurso a partir de outros textos com os 

quais se relaciona, as identidades também são construídas e reformuladas a partir do contato 

com outras.  

Além disso, os textos também influenciam a construção das identidades, processo que 

pretendemos investigar em nossa análise. Consideramos que os textos são fontes relevantes 

para o surgimento e reformulação das identidades, uma vez que não só representam discursos 

e estilos, mas também são canais de interação entre autor(a) e leitor(a). O(a) autor(a) constrói 

o ethos discursivo, que é reconhecido pelo(a) leitor(a) por meio da leitura do texto 

(MAINGUENEAU, 2008). Esse(a) último(a), por sua vez, pode entender o ethos como a 

própria identidade do(a) autor(a) e desejar aproximar-se (ou não) dela, incorporando 

elementos que considera desejáveis ao seu próprio modo de ser (ou parecer).  
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Como afirmamos anteriormente, consideramos que o processo de construção das 

identidades é, em parte, um processo intertextual. Fairclough (2001) corrobora esse 

pensamento ao tratar da relação entre intertextualidade, coerência e sujeitos.  

 
A intertextualidade e as relações intertextuais constantemente mutáveis no discurso 

são centrais para a compreensão dos processos de constituição do sujeito. Isso é 

assim em uma escala de tempo biográfica, durante a vida de um indivíduo, e para a 

constituição e a reconstituição de grupos sociais e comunidades. (FAIRCLOUGH, 

2001, p. 170). 

 

Um exemplo de como os textos e as relações intertextuais que os constituem contribuem 

para a construção das identidades dos sujeitos está nos livros didáticos, que incorporam 

anúncios publicitários em seu conteúdo a fim de ensinar aos estudantes sobre o gênero 

discursivo publicitário e, ao mesmo tempo, faz com que os leitores reconheçam a sua 

identidade consumidora, uma vez que desenvolveram o letramento para a compreensão desse 

gênero (FAIRCLOUGH, 2001).  

A coerência é um elemento fundamental para o desenvolvimento desse processo 

(interpretação). Fairclough (2001) observa que a coerência não é uma propriedade dos textos, 

e sim imposta pelos intérpretes, que podem gerar diferentes leituras coerentes de um mesmo 

texto. Por esse motivo, mesmo um texto coerente pode gerar diferentes interpretações e 

ambivalências entre os leitores.  

Porém, Fairclough (2001) observa que os(as) produtores(as) dos textos interpelam 

os(as) intérpretes, que são capazes de fazer as conexões, que resultam em leituras coerentes – 

desejadas pelo(a) produtor(a). Desse modo, a coerência também influencia os processos 

intertextuais, pois  

 
os textos postulam sujeitos intérpretes e implicitamente estabelecem posições 

interpretativas para eles que são ‘capazes’ de usar suposições de sua experiência 

anterior, para fazer conexões entre os diversos elementos intertextuais de um texto e 

gerar interpretações coerentes. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 171).  

 

Cabe ressaltar que essas interpretações coerentes (de acordo com o significado que o 

produtor do texto deseja construir e repassar) dependem de uma leitura complacente, isto é, de 

sujeitos-leitores(as) que se ajustam às posições que são estabelecidas para eles(as) nos textos. 

Acreditamos que esses(as) são os(as) intérpretes desejados(as) pelos(as) produtores(as) de 

textos (sobretudo em veículos de comunicação): reconhecem e assimilam as identidades que 

foram construídas discursivamente para eles(as). No entanto, por meio da leitura crítica, é 

possível que os(as) leitores(as) compreendam o significado do texto, mas, devido ao seu 

contexto interpretativo, relações e experiências sociais anteriores, tenham uma interpretação 
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que diverge dos objetivos do(a) produtor(a) do texto, pois se posicionam de maneira oposta ao 

que fora estabelecido. Dessa forma, podemos pensar no surgimento de identidades de projeto 

(CASTELLS, 1999) por meio da leitura e interpretação dos textos. 

 

3.2 Multimodalidade 

 

Ao propor uma análise discursiva de revista, cabe considerar o conceito de texto 

trabalhado por Fairclough (2003), que é bastante amplo por não considerar apenas os 

elementos linguísticos como constituintes.  

 
Textos escritos e impressos como listas de compras e artigos de jornais são ‘textos’, 

mas também o são transcrições de conversa e entrevistas (faladas), como também 

programas de televisão e páginas da Internet. Poderíamos dizer que qualquer 

instância concreta de linguagem em uso é ‘texto’ - mas mesmo isso é muito 

limitado, porque textos como programas de televisão envolvem não apenas 

linguagem mas também imagens visuais e efeitos sonoros. (FAIRCLOUGH, 2003, 

p. 3)
16

. 

 

Assim como Fairclough entende as imagens e os efeitos sonoros como elementos 

constituintes dos programas de televisão, percebemos que o uso de imagens e outros 

elementos gráficos visuais configuram-se como características fundamentais das revistas e de 

seus respectivos textos. Desse modo, convém pensar em uma proposta teórico-metodológica 

que possibilite a análise da variedade de elementos e recursos que constituem os textos.  

A pluralidade de signos – verbais, visuais, gráficos – que compõem uma revista nos 

permite reconhecer o seu discurso como multimodal. Entendemos multimodalidade como “o 

uso de vários modos semióticos no planejamento de um produto ou evento semiótico.” 

(KRESS; VAN LEEUWEN, 2001, p. 20, tradução nossa)
17

. Os modos correspondem a um 

dos elementos fundamentais da multimodalidade e podem ser entendidos como os recursos 

que são mobilizados para a produção de sentido.  

 

O mesmo sentido, em qualquer domínio cultural, pode ser expresso em diferentes 

modos semióticos (a música pode codificar ações, imagens podem codificar 

emoções). Deixaríamos de lado importantes aspectos de um filme se não 

considerássemos o papel da música no desenvolvimento da narrativa, por exemplo, 

ou de uma revista, se não interpretássemos fotos e ilustrações (CALDAS-

COULTHARD, 2016, p. 219, grifo nosso). 

 

                                                
16

 Tradução retirada de Magalhães, 2017, p. 24. No original: “Written and printed texts such as shopping lists 

and newspaper articles are ‘texts’, but so also are transcripts of (spoken) conversations and interviews, as well as 

television programmes and webpages. We might say that any actual instance of language in use is a ‘text’ – 

though even that is too limited, because texts such as television programmes involve not only language but also 

visual images and sound effects.” 
17

 No original: “[...] the use of several semiotic modes in the design of semiotic product or event [...].” 
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Como observa Caldas-Coulthard (2016), o uso de imagens é um dos recursos que mais 

se sobressaem nas revistas e, por esse motivo, analisar a construção e os significados dos 

elementos visuais dessas publicações são etapas necessárias para compreender seus discursos. 

Destacamos que as fotografias, ilustrações e os recursos gráficos não devem ser entendidos ou 

analisados como simples complementos do texto verbal: todos os modos semióticos 

empregados em uma publicação relacionam-se de maneira intrínseca para produzir os sentidos 

e manifestar os discursos. 

Kress e van Leeuwen (2001) embasam essa noção ao afirmarem que as maneiras como 

os modos semióticos são combinados irão determinar as formas de interpretação dos 

significados. Por exemplo, em uma revista de moda, o texto verbal pode descrever a origem e 

as características de uma tendência, porém, as imagens combinadas ao texto são essenciais 

para que os(as) leitores(as) visualizem e se apropriem dessa tendência, uma vez que a 

representação visual mostrada pela revista é comumente interpretada como o modelo ideal a 

ser seguido. 

Vieira (2015, p. 45) observa que “em contextos multimodais, as imagens transformam-

se em referências diretas ou indiretas da realidade física e social”, por consequência, a análise 

do uso das imagens pelas diversas mídias contribui “com a identificação das formações 

ideológicas construídas nesses diferentes espaços midiáticos e também podem revelar a 

manipulação de ideologias.” (VIEIRA, 2015, p. 45). 

Para realizar uma análise multimodal, é importante compreender e adotar as 

perspectivas dessa abordagem. Jewitt, Bezemer e O’Halloran (2016) ressaltam um equívoco 

comum ao se trabalhar a multimodalidade: o emprego dos termos “texto verbal” e “texto não 

verbal” para fazer a distinção entre o texto escrito e as imagens. De acordo com esses autores, 

essa divisão não é adequada pois implica uma superioridade do texto escrito em relação às 

imagens – fato que não se confirma, sobretudo em revistas e outros veículos de mídia, uma 

vez que as imagens também desempenham um importante papel na construção dos 

significados. Por essa razão, optamos pelos termos “linguagem verbal”, para nos referirmos 

aos recursos e textos verbais, e “linguagem visual”, para nos referirmos às imagens, fotos, 

cores e outros recursos visuais que aparecem na revista. 

Caldas-Coulthard (2016, p. 219) observa que: 

 
nossa tendência como linguistas, até agora, no entanto, foi a de privilegiar textos 

escritos e falados acima de todos os outros modos, além de considerar objetos, ações 

e pessoas simplesmente como aqueles que compõem “o ambiente no qual o texto 

ganha vida”, como Halliday (1978: 25) sugere. 
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Essa tendência observada por Caldas-Coulthard está relacionada à crença de que a 

capacidade de lidar com textos multimodais, de acordo com Nascimento, Bezerra e Heberle 

(2004), desenvolve-se de forma implícita, provavelmente pelo fato de ainda acreditarmos que 

as imagens são ‘transparentes’, isto é, produzem significados que não exigem uma reflexão ou 

análise aprofundada para serem compreendidos. Porém, os autores observam que: 

 
na medida em que o emprego de imagens nos textos passa a ser percebido como 

intensificado e integrado, perguntamo-nos, até que ponto podemos continuar 

contando apenas com a aprendizagem implícita da multimodalidade, até que ponto 

podemos continuar contando apenas com a aprendizagem implícita da 

multimodalidade. (NASCIMENTO; BEZERRA; HEBERLE (2011). 

 

Por essa razão, cada vez mais torna-se necessário o desenvolvimento de análises que 

considerem a relevância crescente e a complexidade da linguagem visual nos textos. Perceber 

os signos visuais como menos importantes ou desconsiderá-los totalmente em uma análise 

discursiva tem se tornado um erro teórico-metodológico cada vez mais grave, uma vez que as 

“imagens interagem com os/as expectadores/as da mesma forma que o sistema linguístico. 

Elas instruem (como se montar algo em diagramas), persuadem (propaganda) e avisam 

(desenham de esqueletos significando perigo).” (CALDAS-COULTHARD, 2016, p. 218). Por 

isso, não empregamos nesta pesquisa a distinção entre “verbal” e “não verbal”, uma vez que 

as imagens são capazes de estabelecer a comunicação em diversos contextos e situações 

interacionais, sem o auxílio de textos de natureza linguística.  

Além da preferência pelo texto escrito, assim como os teóricos da ADC, os estudiosos 

da multimodalidade também consideram problemático o desenvolvimento de pesquisas 

linguísticas que não consideram o contexto social e as transformações ocorridas na sociedade 

nos últimos anos, que afetaram de forma irreversível a comunicação e a linguagem humana. 

  
Como Kress e van Leeuwen indicam (2001), o desejo de se cruzar fronteiras 

estimulou semioticistas do século XXI a desenvolver novas abordagens teóricas que 

fossem aplicáveis a todos os modos semióticos. É impossível, nos dias de hoje, 

sustentar a visão de que os sistemas semióticos são uma paralinguagem, externa ou 

às margens da linguagem verbal (CALDAS-COULTHARD, 2016, p. 219). 

 

Para os estudiosos da multimodalidade, a linguagem (em todos os seus modos) é uma 

parte essencial de todos os eventos, práticas e estruturas sociais. O jogo de futebol, por 

exemplo, é um evento social inserido em práticas (esportiva, torcida, jornalística etc.), que por 

sua vez são determinadas por estruturas sociais (econômicas, midiáticas etc.). Esse evento não 

é composto apenas pela linguagem, outros aspectos não-discursivos (torcida, estádio, 

equipamentos etc.) também são fundamentais para a sua realização, porém, os textos também 
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exercem uma importante função nesse evento, assim como a comunicação visual, que permite 

a interação entre jogadores(as), técnico(a), torcida e árbitros durante a partida.  

Jewitt, Bezemer e O’Halloran (2016) afirmam que praticamente todas as unidades de 

sentido produzidas pelos atores sociais são multimodais. Desse modo, o estudo dos eventos 

sociais (textos) com foco apenas no texto escrito ou falado desconsidera outros aspectos 

fundamentais para a compreensão do significado. Para ressaltar a importância da análise de 

todos os modos empregados para a construção do significado, autores comparam utilizam 

uma metáfora: 

 
É o corpo que constitui o significado completo, os órgãos são meramente 

constituintes, integrando partes dele. Da mesma maneira, a multimodalidade nos 

encoraja a estabelecer qual é a contribuição de cada [aspecto] para a construção do 

significado completo - um ‘texto’. (JEWITT; BEZEMER; O’HALLORAN, 2016, p. 

24, tradução nossa)
18

. 

 

Destacamos que o conceito de texto adotado pelos estudiosos da multimodalidade é 

amplo, semelhante ao de Fairclough (2003), pois não considera apenas os aspectos 

linguísticos como constituintes desses eventos. “O ponto é que a língua é quase sempre parte 

de uma totalidade maior, chamada de ‘texto’ que é constituída por diferentes modos” 

(JEWITT; BEZEMER; O’HALLORAN, 2016, p. 24, tradução nossa)
19

. Portanto, 

concordamos com a posição desses autores de que, se o texto é também constituído por 

elementos que não integram o sistema linguístico, eles precisam ser analisados para 

compreendermos o significado produzido. 

A comunicação visual não é a principal forma de interação apenas em eventos sociais 

específicos, ela é “vital para a sociedade da informação e para as práticas da pós-

modernidade.” (CALDAS-COULTHARD, 2016, p. 218). Podemos observar também a 

relevância da comunicação visual no processo de construção das identidades: os elementos 

visuais espalhados na sociedade são incorporados e ressignificados pelos atores sociais e 

tornam-se aspectos fundamentais para o reconhecimento dos estilos individuais.  

Caldas-Coulthard (2016) afirma que a sociedade pós-moderna constitui-se por meio de 

uma diversidade de modos comunicativos que podem ser chamados de “recursos semióticos” 

ou “modos” (linguagem, imagens, sons, gestos etc.). Os recursos semióticos, por sua vez, 

combinam-se para produzir significados, que são reconhecidos ou interpretados pelos atores 

                                                
18

 No original: “It is the ‘body’ that constitutes the meaningful whole; organs are merely constituent, interacting 

parts of it. In the same way, multimodality encourage us to establish what the contribution is of each to the 

construction of a meaningful whole – a ‘text’.” 
19

 No original: “The point is that the language is almost always part of a bigger whole, namely a ‘text’ that is 

made with a number of different modes.” 
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sociais de acordo com determinadas ideologias. Além disso, “todos os gêneros discursivos são 

compostos por diversos recursos semióticos, os quais variam de acordo com o contexto da 

situação e com o propósito da comunicação.” (CALDAS-COULTHARD, 2016, p. 217). 

Desse modo, percebemos que a ideologia também é um fator determinante para a 

interpretação e construção dos significados constituídos por recursos semióticos variados 

(imagens, sons, gestos etc.). Já destacamos que as ideologias constituem os discursos e são 

fundamentais para a análise discursiva, mas elas também estão relacionadas aos processos de 

construção e interpretação dos significados presentes em vídeos, fotografias, músicas etc. 

Ressaltamos, portanto, que os textos escritos não são os únicos meios onde podemos 

encontrar e reconhecer as ideologias por meio da análise discursiva: todos os modos 

semióticos mobilizados para a elaboração de determinado conteúdo também manifestam 

ideologias, por isso a necessidade de ampliarmos a prática da análise linguística-discursiva 

com o desenvolvimento da análise multimodal. 

No contexto social no qual estamos inseridos, somos constantemente interpelados por 

imagens, seja no trânsito, nas propagandas ou nas redes sociais. Além disso, também somos 

produtores de imagens (principalmente com o advento dos smartphones) e utilizamos a 

comunicação visual constantemente em nosso dia a dia. Essas práticas também são relevantes 

para a construção das nossas identidades, visto que as imagens “estão imbricadas com nossas 

identidades profissionais e pessoais, tornando-se indícios de estilos de vida, culturas e 

sociedades.” (CALDAS-COULTHARD, 2016, p. 218). 

No jornalismo contemporâneo, é difícil pensar em notícias, reportagens e editoriais que 

não sejam acompanhados por imagens, uma vez que elas são reconhecidas pelo público como 

legitimadoras da informação, ainda que a manipulação e adulteração de fotos e vídeos sejam 

práticas comuns entre os veículos sensacionalista. Quando pensamos nas revistas, é ainda 

mais nítida a sua relevância para esse tipo de publicação. Como citado anteriormente, as 

imagens foram um dos principais motivos para a rápida aceitação e popularização das revistas 

entre o público brasileiro.  

Atualmente, os recursos visuais continuam a desempenhar um relevante papel na 

construção dos discursos e também na própria organização material das revistas. Por esse 

motivo, o reconhecimento desses modos semióticos é indispensável para a nossa análise.  
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3.2.1 Funções e categorias multimodais  

 

A Gramática Visual, elaborada por Kress e van Leeuwen (2006), fornece categorias que 

permitem realizar a leitura e a análise de imagens, assim como aprofundar a compreensão dos 

textos multimodais. Ressaltamos que a obra desses autores é extensa e oferece uma grande 

variedade de categorias para a realização de estudos multimodais. Kress e van Leeuwen 

(2006) apresentam três funções (ou significados) principais desenvolvidas pelas imagens: 

função de representação, função de interação e função de composição. Cada uma dessas 

funções permite analisar as imagens por uma perspectiva particular, podendo gerar diversas 

interpretações e possibilitar a compreensão de diferentes significados. 

Na função de representação, são focalizadas as relações entre os participantes. 

Nascimento, Bezerra e Heberle (2011) observam que os recursos da imagem representam os 

atores sociais enquanto desenvolvem ações ou participam de acontecimentos (representações 

narrativas); representam seus atributos físicos e/ou psicológicos (representações conceituais), 

que podem ser individuais (representações analíticas) ou associados a grupos (representações 

classificatórias); e, ainda, apresentam representações metafóricas pelo acréscimo de algum 

atributo especial (representações simbólicas).  

A função de interação investiga a relação entre imagem e observador. Recursos como 

enquadramento, perspectiva e ângulo são adotados para descrever o tipo de relação construída 

entre participante representado(a) e leitor(a) (NASCIMENTO; BEZERRA; HEBERLE, 

2011). Por meio da função interativa, “podemos denotar diferentes graus de interpelação do 

leitor pela imagem (contato), de intimidade (distância social), de envolvimento ou 

identificação (atitude) e de maior ou menor simetria com relação ao leitor (poder).” 

(NASCIMENTO; BEZERRA; HEBERLE, 2011, p. 547). 

Na função de composição, observamos a relação entre os elementos representados na 

imagem ou no texto multimodal. A forma como esses elementos são relacionados pode 

sugerir determinadas interpretações sobre o valor e significado do conjunto. Cabe destacar 

que os significados dos recursos visuais são construídos culturalmente, podendo variar 

conforme o uso em sociedade (NASCIMENTO; BEZERRA; HEBERLE, 2011).  

 
Assim, no que tange ao valor da informação, um participante pode ser interpretado 

como informação nova se estiver localizado na área esquerda da imagem ou página, 

sempre por oposição a outro elemento que foi posicionado na área direita. O mesmo 

princípio se aplica às diagramações ideal/real e centro/margem. (NASCIMENTO; 

BEZERRA; HEBERLE, 2011, p. 547). 
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Optamos por analisar os recursos visuais em Vogue Brasil por meio da função de 

composição, uma vez que essa perspectiva abrange tanto os elementos representados quanto 

as interações estabelecidas entre eles e investiga como esses aspectos estão relacionados, isto 

é, “a maneira como eles estão integrados em um significado completo” (KRESS; VAN 

LEEUWEN, 2006, p. 176, tradução nossa)
20

. A combinação desses elementos e dos 

respectivos significados pode ser observada a partir de três aspectos principais, que 

correspondem a categorias analíticas:  saliência, valor da informação e enquadramento. 

A saliência é definida como o aspecto visível ao primeiro olhar do leitor para o texto. 

Vieira (2015) observa que a saliência pode ser construída pelo uso de cores, ícones, pelo 

tamanho da fonte, pela disposição dos elementos etc. e serve como ponto de partida para o 

estabelecimento de articulações secundárias com os outros componentes do texto. Portanto, a 

categoria da saliência faz com que haja projeção de certos elementos que “têm o claro intuito 

de atrair a atenção do espectador para diferentes aspectos da composição” (VIEIRA, 2015, p. 

68). 

O critério referente ao valor da informação trata da leitura do texto visual com base 

primeiramente no contexto social e só depois passa a se concentrar nos aspectos internos do 

texto, por essa razão, “é impossível ignorar a relevância para a leitura do texto visual da 

relação do contexto social com as práticas sociais.” (VIEIRA, 2015, p. 68). No jornalismo, 

esse critério é fundamental tanto para a elaboração quanto para o reconhecimento realizado 

pelos leitores das informações mais relevantes que estão sendo repassadas, sendo o contexto 

social fator determinante e mediador desses processos.  

 Já o critério do enquadramento busca investigar o direcionamento que é dado ao foco 

da câmera ao captar uma imagem, visto que as estratégias de enquadramento “são criadas com 

o propósito de estabelecer divisões que podem facilitar ou dificultar a articulação no espaço 

destinado à composição.” (VIEIRA, 2015, p. 68).  

Ressaltamos que não pretendemos empreender uma análise multimodal detalhada, uma 

vez que nosso objetivo principal não prevê o estudo dos discurso manifestados pelas imagens 

como foco da pesquisa. No entanto, reconhecemos as contribuições que a abordagem 

multimodal oferece para a análise discursiva e, portanto, pretendemos nos apoiar em 

conceitos dessa teoria para investigar o papel das imagens na construção dos discursos e 

também das identidades. 

                                                
20

 No original: “[...] the way they are integrated into a meaningful whole.” 
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A seguir, apresentamos a descrição da metodologia utilizada nesta pesquisa; reforçamos 

alguns aspectos e etapas da abordagem metodológica da ADC, comentamos o processo de 

seleção e a organização do corpus, bem como os procedimentos de análise dos dados 

coletados. 
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4 METODOLOGIA 

 

Esta seção apresenta os procedimentos metodológicos adotados nas etapas de coleta, 

análise e discussão dos dados. Considerando o caráter transdisciplinar da teoria de base desta 

pesquisa, a Análise de Discurso Crítica (ADC), e os conceitos e categorias da 

Multimodalidade, apresentamos algumas ponderações que consideramos relevantes para 

compreender a forma como essa proposta teórico-metodológica aborda os dados coletados, 

além de também fazermos a caracterização da pesquisa e a descrição dos processos de coleta e 

organização do corpus.  

.  

4.1 A abordagem da Análise de Discurso Crítica 

 

Esta pesquisa segue a proposta teórico-metodológica desenvolvida por Fairclough 

(2001, 2003), que elaborou um modelo tridimensional de análise englobando a investigação 

dos textos, da prática discursiva e da prática social. Desse modo, o método da ADC, como 

destaca Wodak (2008), está pautado no estudo do texto e do contexto social. Resende e 

Ramalho (2006), com base na leitura da obra de Fairclough, Discurso e mudança social 

(2001), elaboraram um quadro que resume as dimensões – e os principais aspectos de cada 

uma – que compõem essa proposta de análise discursiva: 

 

Quadro 1 – Categorias analíticas propostas no modelo tridimensional. 

Texto Prática Discursiva Prática Social 

Vocabulário Produção Ideologia 

Gramática Distribuição sentidos 

Coesão Consumo pressuposições 

Estrutura textual Contexto metáforas 

 Força Hegemonia 

 Coerência orientações econômicas 

 Intertextualidade polítias, culturas, ideologias 

Fonte: Resende e Ramalho, 2006, p. 29 

 

Os textos, as práticas discursivas e as práticas sociais consistem nas principais 

dimensões a serem investigadas em nossa análise, pois consideramos que o discurso é 

construído e gera sentidos a partir dessas dimensões. Fairclough (2001) explica essas 
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dimensões e apresenta as categorias de análises que foram sistematizadas por Resende e 

Ramalho (2006). O estudo da prática discursiva engloba a investigação dos regimes de 

produção, distribuição e consumo (ao qual nos referimos como recepção para diferenciar do 

consumo simbólico
21

), além do contexto social no qual essas etapas ocorrem. A força, a 

coerência e a intertextualidade são itens que envolvem aspectos formais do texto, mas que 

estão ligados à esfera do discurso, ou seja, em um nível mais abstrato do que o do texto.  

As dimensões e categorias elencadas no quadro são retomadas por Fairclough na obra 

Analysing discourse (2003), na qual ele desenvolve o potencial analítico de cada uma delas, 

associando-as aos significados do discurso (mencionados no segundo capítulo). Nessa obra – 

diferentemente da anterior, na qual Fairclough concentra-se em explicar o modo como essas 

categorias podem ser operadas – o autor preocupa-se mais em evidenciar a relação dessas 

dimensões e categorias com o contexto social, dando ênfase às ideologias, relações de poder e 

a influência da globalização sobre os textos analisados. 

Quanto ao desenvolvimento do processo de investigação da prática social, os autores 

Chouliaraki e Fairclough (1999) desenvolveram um enquadre baseado em etapas para análise 

em ADC: a primeira etapa consiste no reconhecimento de um problema que, em geral, baseia-

se em relações assimétricas de poder; a segunda corresponde à identificação de obstáculos que 

dificultam a superação do problema; a terceira equivale à função do problema na prática, isto 

é, qual o papel do problema dentro das práticas discursivas e sociais; a quarta etapa consiste 

na identificação de possíveis maneiras de superar o problema; por fim, a quinta e última etapa 

estabelece que toda pesquisa em ADC deve realizar uma reflexão sobre a análise. 

Desse modo, reconhecemos como questão central desta pesquisa a relação entre os 

discursos da revista Vogue Brasil e as identidades construídas para os(as) seus(as) leitores(as), 

uma vez que consideramos como assimétrica essa relação. Para dar prosseguimento às etapas 

de análise seguintes, partimos para a análise linguística e discursiva dos textos da revista, que 

nos permite reconhecer os discursos e as identidades manifestadas. Porém, antes de 

apresentarmos os procedimentos adotados para seguir as etapas de análise propostas por 

Chouliaraki e Fairclough (1999), cabe destacar que essa abordagem possui um caráter 

transdisciplinar, como discutimos no tópico a seguir. 

 

 

                                                
21

 Entendemos o consumo simbólico como a prática em que os atores sociais consomem produtos não por razões 

de ordem prática, e sim por reconhecer nesses produtos uma carga simbólica que os diferencia e é transmitida a 

quem os consome, resultando em um processo de identificação (MIRANDA, 2008).  
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4.1.1 Transdisciplinaridade e integração de abordagens 

 

O estudo desenvolvido nesta dissertação filia-se ao campo da Análise de Discurso 

Crítica (ADC) e congrega conceitos de diferentes áreas das Ciências Sociais e Humanas, 

apresentando, dessa maneira, um caráter transdisciplinar. Tendo em vista que o texto (oral ou 

escrito) é o dado primário de todas as Ciências Humanas (Bakhtin, 1979/2000, p. 39), Moita 

Lopes (2004) considera pertinente promover a diminuição das barreiras disciplinares e a 

aproximação entre as áreas do conhecimento, com o objetivo de integrar perspectivas 

diferentes que possam melhor cooperar na compreensão da questão estudada. 

Magalhães, Martins e Resende (2017, p. 21) observam que a ADC, desde seu início, na 

década de 1980, “define-se como uma disciplina crítica voltada ao estudo de problemas 

sociais”. Quanto à sua abordagem metodológica – desenvolvida principalmente por 

Chouliaraki e Fairclough (1999) e Fairclough (2001, 2003) – a ADC “pode ser definida como 

um programa de estudos que toma o texto como unidade de análise centrada nos conceitos de 

discurso, poder e ideologia” (MAGALHÃES; MARTINS; RESENDE, 2017, p. 23), também 

conhecida como Análise de Discurso Textualmente Orientada (ADTO). 

Magalhães (2004) observa que a ADC tem se dedicado a analisar textos, eventos 

discursivos e práticas sociais em um contexto de intensas transformações, propondo uma 

teoria e um método para o estudo do discurso, dimensão que se apresenta em praticamente 

todas as práticas sociais contemporâneas. Ao reconhecer a dimensão discursiva das práticas 

sociais, verifica-se o caráter transdisciplinar dessa abordagem, sobre o qual Chouliaraki e 

Fairclough (1999, p. 16) comentam: “Vemos a ADC trazendo uma variedade de teorias ao 

diálogo, especialmente teorias sociais, por um lado, e teorias linguísticas, por outro, de forma 

que a teoria da ADC é uma síntese mutante de outras teorias.”
22

 

A Análise de Discurso Crítica, por ser um campo que, desde seu surgimento, propõe 

realizar investigações e discussões de caráter transdisciplinar – sobretudo relacionando-se 

com outras áreas das Ciências Humanas –, mostra-se como teoria de base adequada para a 

realização de pesquisas linguísticas que congregam conceitos e formulações de campos 

diversos. Magalhães (2004) destaca o compromisso da ADC com o desenvolvimento de 

estudos que objetivam relacionar os fenômenos linguísticos ao contexto e às práticas sociais, 

com o objetivo de promover uma linguística reflexiva e atenta às relações de poder e às 

                                                
22

 Tradução retirada de Magalhães, 2005, p. 4. No original: “We see CDA as bringing a variety of theories into 

dialogue, especially social theories on the one hand and linguistics theories on the other, so that its theory is a 

shifting synthesis of other theories [...].” 
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transformações econômicas e culturais que marcaram as últimas décadas do século XX e que 

continuam a produzir efeitos no século XXI. 

O principal desafio dessa abordagem é conseguir criticar a pós-modernidade (e seus 

fenômenos característicos, como a globalização) enquanto ainda buscamos garantir as suas 

benesses; como as novas formas de comunicações que nos permitem dialogar com pessoas em 

diversos locais do mundo e que ainda não são acessíveis a uma grande parcela da população. 

Embora essa tarefa não seja simples, ao desenvolver uma pesquisa, é necessário dialogar com 

as mudanças causadas pela globalização e pela rapidez dos meios de comunicação que estão 

constituindo um novo mundo (MOITA LOPES, 2004). 

A importância de refletir sobre essas mudanças e incorporar as reflexões sobre as 

práticas sociais às discussões sobre a linguagem é comentada por Moita Lopes (2004, p. 162):  

 
Se a área de estudos linguísticos quer produzir conhecimento que tenha 

alguma relação com o modo como as pessoas agem e vivem nas práticas 

sociais, mudanças relacionadas à vida política, sociocultural e histórica que 

estamos experimentando devem diretamente afetar a pesquisa que fazemos e, 

por conseguinte, os modos de entender as metodologias e as teorizações que 

nos inspiram. 

 

Por concordamos com a necessidade de promover metodologias e teorizações que 

considerem as mudanças econômicas e culturais das últimas décadas em suas formulações, 

buscamos desenvolver um estudo que integra conceitos de diferentes áreas para melhor 

entender a questão estudada. Ressaltamos que nosso objetivo ao buscar desenvolver uma 

pesquisa transdisciplinar não corresponde a simplesmente eleger formulações e conceitos 

desenvolvidos nas áreas das Ciências Sociais (LARRAÍN, 2001; CASTELLS, 1999) e dos 

Estudos Culturais (HALL, 2006) em detrimento das reflexões desenvolvidas no campo da 

Linguística sobre as identidades.  

Também consideramos as imagens e elementos gráficos da revista como extremamente 

relevantes para a compreensão das identidades, por isso, incorporamos categorias da 

Multimodalidade em nossa análise. Buscamos relacionar essas formulações e promover o 

diálogo entre essas áreas, realizando uma investigação de caráter transdisciplinar que tem 

como base a proposta teórico-metodologia de proposta por Fairclough (2001, 2003). 

 

4.2 Caracterização da pesquisa 

 

Além de transdisciplinar, também consideramos esta pesquisa como qualitativa. 

Segundo Magalhães, Martins e Resende (2017), a ADC é uma perspectiva de estudo filiada à 
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tradição qualitativa interpretativista. Sobre o interpretativismo, os autores observam que “o 

ponto principal é o significado das ações sociais” (MAGALHÃES; MARTINS; RESENDE, 

2017, p. 31), isto é, a compreensão das possíveis intenções e motivações que determinam as 

ações desempenhadas pelos atores sociais.  

De modo geral, a tradição científica costuma opor a pesquisa quantitativa à pesquisa 

qualitativa. Bauer e Gaskell definem a pesquisa quantitativa como o tipo que “lida com 

números, usa modelos estatísticos para explicar os dados, e é considerada pesquisa hard” 

(2002, p. 23), enquanto a pesquisa qualitativa “evita números, lida com interpretações das 

realidades sociais, e é considerada pesquisa soft” (idem). Apesar de tais definições 

aparentarem ser precisas e estáveis, os autores ponderam sobre a disputa entre esses dois tipos 

de pesquisa e afirmam que ambos são necessários para a investigação científica e podem ser 

utilizados de forma complementar. 

Flick (2009) reflete sobre a dificuldade em estabelecer uma definição precisa da 

pesquisa qualitativa, tendo em vista os diferentes enfoques que lhe são conferidos. De modo 

geral, o autor considera como qualitativo o estudo que busca abordar o mundo “lá fora” (fora 

dos laboratórios) e entender os fenômenos sociais “de dentro”, analisando experiências de 

indivíduos ou grupos, examinando interações que estejam se desenvolvendo e investigando 

documentos como formas de constituir processos sociais (FLICK, 2009, p. 8). 

Flick também considera que a pesquisa qualitativa conseguiu se estabelecer no meio 

acadêmico devido ao grande número de trabalhos relevantes realizados com essa 

metodologia. A consolidação do método qualitativo leva então a discussão a um outro ponto: 

como garantir a qualidade desses trabalhos? O compromisso com a ética é apontado pelo 

autor como uma das principais formas de assegurar a essência de um estudo qualitativo, além 

da preocupação em atender aos critérios tradicionais de qualidade: confiabilidade, validade e 

objetividade. 

Na pesquisa qualitativa, o conceito de confiabilidade está associado ao procedimento 

(FLICK, 2009, p. 32). A confiança é construída por meio da produção de dados de maneira 

transparente, isto é, de uma forma que deixe claro o que são transcrições e o que são 

interpretações feitas pelo pesquisador(a). A maneira de se pensar a validade também é 

diferenciada para a pesquisa qualitativa; ela deixa de corresponder ao processo que consiste 

em “definir um critério abstrato e ajustar os resultados e procedimentos a ele” (FLICK, 2009, 

p. 34) e passa a ser alcançada por meio da reflexão, em vários níveis, sobre os resultados 

obtidos, se a conclusão do estudo é aceita pelos demais pesquisadores e funciona em campo. 

O último critério – a objetividade – é atendido quando dois(as) ou mais pesquisadores(as) 
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independentes analisam os mesmos dados e chegam às mesmas conclusões, garantindo que 

elas são objetivas e confiáveis (FLICK, 2009, p. 32). 

Esta pesquisa configura-se, portanto, como qualitativa, visto que assumimos o 

compromisso com os critérios de qualidade e temos como objetivo principal analisar 

processos que acontecem em um determinado contexto social. Além disso, acreditamos que a 

ADC é, essencialmente, um método de pesquisa qualitativa, uma vez que a exigência de se 

fazer uma leitura e análise crítica dos dados, isto é, de se considerar de que maneira esses 

dados estão inseridos no contexto social, e de não interpretá-los separadamente do contexto 

social, mostra a preocupação desse método com uma abordagem qualitativa. 

Esta pesquisa também se configura como documental, pois nosso corpus é composto 

exclusivamente por textos selecionados em edições do ano de 2016 da revista Vogue Brasil, 

que será detalhado no tópico a seguir. 

 

4.3 Vogue Brasil e constituição do corpus 

 

Para realizar esta pesquisa, escolhemos selecionar matérias publicadas na revista Vogue 

Brasil. A escolha foi motivada pelo fato de que essa revista, publicada há mais de 40 anos, 

corresponde ao título sobre moda e estilo de origem estrangeira presente há mais tempo no 

Brasil, tendo se consolidado, entre as suas concorrentes
23

, como a revista com os maiores 

números de exemplares mensais (109 mil) e de leitores (365 mil), de acordo com o seu mídia 

kit de 2017. Outro fato que chamou nossa atenção para essa revista foi o preço do exemplar – 

que custava R$ 18,00 nas edições nº 449, nº 450, nº 451, nº 452 e passou a custar R$ 20,00 

nas edições nº 453 e nº 454 –, o mais elevado entre as suas concorrentes no período analisado, 

mesmo assim, Vogue Brasil lidera o número de vendas.  

Esses dados demonstram a relevância de Vogue Brasil no mercado editorial do país, 

porém, a influência dessa publicação se confirma pelo seu longo histórico – a primeira versão 

da revista foi lançada em 1892, nos EUA, e hoje é publicada em 22 países – e pelo prestígio 

que sempre usufruiu junto ao público leitor e às outras publicações
24

 do mesmo segmento, que 

se baseiam no conteúdo editorial e gráfico de Vogue Brasil com vistas a alcançar o mesmo 

sucesso comercial e simbólico. Além disso, essa publicação já foi objeto de análise de 

dissertações de mestrado, no campo da Comunicação Social, que buscavam investigar o 

                                                
23

 Vogue Brasil, em seu mídia kit de 2017, reconhece as revistas Estilo, Nova Cosmopolitan e Elle como as suas 

principais concorrentes. Verificamos a tiragem média mensal dessas publicações e encontramos os seguintes 

números, respectivamente: 94 mil, 75 mil e 55 mil. 
24

 Como exemplo, citamos a revista cearense inVoga, cujos título e conteúdo remetem à Vogue Brasil. 
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discurso da revista e a sua relação com a construção de representações de juventude 

(NOVELLI, 2009) e de estilos de vida (ELMAN, 2008). 

A história dessa revista começou em 1975 – 83 anos após o surgimento do título no 

mercado editorial estadunidense – quando a licença para publicação do título Vogue no Brasil 

foi comprada pela Editora Três, fundada por Fabrizio Fasano e Luís Carta em 1970. Elman 

(2008) comenta que a revista alcançou, em pouco tempo, o status de publicação referencial, 

impulsionada pela profissionalização da indústria da moda no Brasil.  

Desde 2010, a revista é publicada pela Edições Globo Condé Nast – apresentada no 

terceiro capítulo como editora criada a partir de joint venture entre a Editora Globo e a Condé 

Nast. Apesar da mudança de editora, Vogue Brasil sempre direcionou o seu conteúdo ao 

público feminino com maior poder aquisitivo. De acordo com o mídia kit da revista, 68% de 

seus leitores são mulheres, das classes econômicas A e B (61%) e na faixa etária de 25 a 54 

anos (58%). A partir do reconhecimento e da definição do seu público leitor, a revista produz 

e organiza seu conteúdo de forma específica, como apresentamos a seguir. 

 

4.3.1 O conteúdo da revista 

 

O termo “vogue” é definido pelo Dicionário de Cambridge (2018) como “uma moda ou 

tendência, especialmente uma que é temporária”
25

. O título da publicação, desse modo, 

explicita o principal tema abordado: moda, estilo e tendências desse mercado. Porém, Vogue 

Brasil não se limita a apresentar tendências sobre vestuário, apresentando também o que está 

em voga nos mercados de design, literatura, música, artes plásticas, gastronomia, turismo e 

tecnologia. Além disso, e orientações sobre comportamento e trabalho são incorporadas a 

esses conteúdos ou apresentadas em matérias específicas. 

As matérias de Vogue Brasil são agrupadas em seções (que se assemelham às editorias 

encontradas nas páginas de um jornal impresso) que reúnem as tendências sobre os mercados 

listados no parágrafo anterior. Nas edições analisadas, a revista apresenta as seguintes seções: 

InVogue, Shops, Joias, Fala-se de…, Fashionista, Beleza, Moda, Features, Living, Miss V e 

Last look, além do editorial e colunas.  

O primeiro texto jornalístico que aparece em Vogue Brasil é o editorial, que apresenta 

as principais matérias e conteúdo da edição e é assinado pela diretora de redação
26

 da revista. 

                                                
25

 No original: “a fashion or general liking, especially one that is temporary.” 
26

 Nas edições analisadas, o cargo de diretora de redação era ocupado por Daniela Falcão, porém, o cargo passou 

a ser ocupado por Silvia Rogar em fevereiro de 2017.  
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Em seguida, vêm as colunas Última hora, composta por notas (não assinadas) sobre os 

acontecimentos mais recentes no mercado da moda, Glamour em Foco, escrita por Costanza 

Pascolato, e Jet Legging, por Bruno Astuto. 

A primeira seção da revista é InVogue, que traz matérias sobre as novidades da indústria 

da moda. Shops apresenta os produtos, acompanhados do preço, que devem ser consumidos 

naquele momento. Os produtos são organizados de acordo com as tendências da indústria da 

moda identificadas pela revista, desse modo, são dispostos de forma aparentemente 

desordenada nas páginas (que nos remete ao cenário de uma loja), mas que permite ao leitor 

identificá-los e reconhecê-los no mercado facilmente. 

A seção Joias, como já explicita em seu título, organiza-se de forma semelhante a 

Shops, mas dedica-se exclusivamente a apresentar produtos de joalherias. Fala-se de... é uma 

seção composta por resenhas e se organiza em subcategorias de acordo com o campo no qual 

está inserido o produto objeto da análise: música, teatro, cinema, televisão, fotografia, 

literatura, arte e moda. As resenhas variam de tamanho (de um parágrafo a duas páginas), mas 

têm em comum a intenção de servir de guia cultural para o(a) leitor(a), orientando os produtos 

culturais que devem ser consumidos. Todos os textos são acompanhados do serviço, que 

fornece as informações básicas para que se tenha acesso aos produtos.  

Fashionista apresenta textos do gênero perfil, sempre sobre personalidades do universo 

da moda apontadas como fonte de inspiração para o(a) leitor(a). A seção Beleza dedica-se a 

apresentar os produtos e técnicas inovadoras relacionadas à estética. Possui textos tanto do 

tipo resenha (quando aborda os benefícios de um produto) e reportagem (para descrever e 

orientar o(a) leitor(a) sobre o funcionamento de clínicas e procedimentos estéticos). 

 Moda consiste na seção dedicada a agrupar os editoriais (fotografias) de moda 

produzidos pela revista. Traz, portanto, as imagens em evidência, acompanhadas de textos 

curtos (legendas e créditos). Em todas as edições, é a seção com o maior número de páginas – 

evidenciando, mais uma vez, o tratamento diferenciado que imagens recebem pela revista –, 

além de não conter anúncios publicitários no seu interior.  Na edição de abril (nº 452), foi 

incluída a seção Guia kids, que apresenta tendências de moda para crianças (mas o conteúdo é 

voltado para as mães, e não para os filhos/as). 

 A seção Features agrupa textos de temas variados, em geral, que não se encaixam 

claramente em nenhuma das demais seções. Foram identificados textos do tipo perfil, resenha 

e reportagem, que apresentam tanto tendências da indústria quanto histórias de personagens 

ligados ao mundo da moda. Living possui características semelhantes à seção Fala-se de..., no 
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entanto, apresenta resenhas e reportagem com os temas gastronomia, design e viagem, 

remetendo a uma ideia de editoria sobre o estilo de vida celebrado pela revista. 

Nas últimas páginas da revista, encontramos Miss V, que consiste em uma coluna, 

assinada por Matheus Mazzafera, que traz a cobertura fotográfica de festas e eventos sociais 

freqüentados pelas classes A e B. Encerrando as edições, Last Look apresenta um único 

produto, acompanhado de uma descrição minuciosa que sempre o associa ao luxo e à 

exclusividade, que ocupa o espaço inteiro de uma página, apontado como o último item que o 

leitor deve ver e desejar antes de encerrar a leitura.  

Os anúncios publicitários também correspondem a uma grande parcela do conteúdo de 

Vogue Brasil. Para o jornalismo, a publicidade representa uma forma de sustentação 

financeira, portanto, tornou-se fundamental a relação entre essas áreas da comunicação. Nas 

edições selecionadas, verificamos que, em média, um terço do número de páginas é ocupado 

por anúncios publicitários de marcas e empresas de diversas áreas: moda, tecnologia, turismo, 

gastronomia, arquitetura, automobilismo etc. Não constatamos a existência de anúncios de 

meia página (ainda que essa opção seja oferecida pelo mídia kit da revista). Além dos 

anúncios, a revista também apresenta um outro tipo de publicidade, denominado 

PromoVogue, definido pelo seu mídia kit como um conteúdo no qual “a marca é inserida no 

título a partir de uma perspectiva editorial: no formato de um conteúdo customizado, 

PromoVogue gera maior aderência do leitor.” 

Além das seções e anúncios, consideramos relevante destacar os aspectos materiais que 

caracterizam o suporte da revista. Daniela Novelli (2009), que também selecionou em Vogue 

Brasil o corpus de sua pesquisa de mestrado, encara o suporte da publicação como um rico 

campo de significações, “seja pela forma como os impressos chegam às mãos dos leitores, por 

sua aparência física [...], pela estruturação e divisão do conteúdo que estes apresentam, pelas 

relações que estes suportes mantêm com o mercado, pela publicidade apresentada etc.” 

(NOVELLI, 2009, p. 140). 

As imagens ganham destaque dentro dessa publicação por esta se inscrever em um 

suporte que permite a sua adequação a esse propósito. O papel utilizado para a impressão das 

edições analisadas é do tipo couchê brilho 230g e na capa/contra-capa é couchê 120g; de fato, 

um tipo indicado para a impressão de imagens em alta resolução. A revista apresenta as 

dimensões de 21 cm (largura) x 27,5 cm (altura), possui o número médio de 250 páginas por 

edição e cada exemplar custa o valor de R$ 20,00 (vinte reais). Essas características já 

permitem que Vogue Brasil se diferencie das demais publicações do gênero revista, inclusive 

dos demais títulos de origem internacional que se destinam ao público feminino. 
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A publicação pode ser adquirida em livrarias e bancas de revista espalhadas por todo 

território nacional, visto que se trata de uma revista destinada a todo o público brasileiro e não 

ao de uma determinada região do país. Também é comercializada a versão digital através do 

aplicativo desenvolvido para leitura em tablets e smartphones, pelo valor de R$ 12,90 (doze 

reais e noventa centavos) cada edição. 

Optamos por analisar as matérias de Vogue Brasil em sua versão impressa, por se tratar 

do meio mais antigo e principal forma de veiculação de seus conteúdos. Em seu mídia kit de 

2017, é destacado que a revista impressa corresponde a “item colecionável para os seus 

leitores, que dura além do mês da edição”. 

 

4.3.2 Seleção do corpus 

 

O universo desta pesquisa é constituído pelas 472 edições
27

 já publicadas pela revista 

Vogue Brasil. Dentro desse universo, selecionamos textos publicados nas seis primeiras 

edições da revista em 2016, lançadas entre os meses de janeiro e junho. A escolha dessas 

edições (nº 449, nº 450, nº 451, nº 452, nº 453 e nº 454) foi motivada pelos critérios de 

atualidade e sequencialidade, visto que esses são os últimos números da revista lançados antes 

do início do processo de coleta e organização dos dados para a pesquisa e deverão revelar os 

discursos manifestados de forma contínua, e não pontual, pela publicação.  

 

Quadro 2 – Edições selecionadas para a coleta do corpus 

VOGUE BRASIL. São Paulo: Edições Globo Condé Nast, nº 449, janeiro de 2016. 185 páginas. ISSN. 

Valor: R$ 18,00. ISSN 1045-1218 

VOGUE BRASIL. São Paulo: Edições Globo Condé Nast, nº 450, fevereiro de 2016. 187 páginas. 

ISSN. Valor: R$ 18,00. ISSN 1045-1218 

VOGUE BRASIL. São Paulo: Edições Globo Condé Nast, nº 451, março de 2016. 307 páginas. ISSN. 

Valor: R$ 18,00. ISSN 1045-1218 

VOGUE BRASIL. São Paulo: Edições Globo Condé Nast, nº 452, abril de 2016. 298 páginas. ISSN. 

Valor: R$ 18,00. ISSN 1045-1218 

VOGUE BRASIL. São Paulo: Edições Globo Condé Nast, nº 453, maio de 2016. 322 páginas. ISSN. 

Valor: R$ 20,00. ISSN 1045-1218 

VOGUE BRASIL. São Paulo: Edições Globo Condé Nast, nº 454, junho de 2016. 203 páginas. ISSN. 

Valor: R$ 20,00. ISSN 1045-1218 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

                                                
27

 Número de edições publicadas até dezembro de 2017. 
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Reunimos seis edições – adquiridas em bancas de revistas nos respectivos meses de 

publicação – por acreditar que esse número fornece uma quantidade suficiente de textos 

variados e representativos para serem analisados. Além disso, a partir de leituras de uma 

quantidade maior de edições da revista, que acompanhamos como leitores há mais de uma 

década, verificamos que, independentemente do período analisado, mantêm-se os seus 

discursos e ideologias, ou seja, não percebemos grandes transformações desses aspectos nos 

últimos anos. Destacamos que todas as edições selecionadas apresentam os mesmos aspectos 

materiais, gráficos e seções descritas no tópico anterior. 

 

Figura 2 – Capas das edições nas quais foram coletados os textos a serem analisados. Linha de 

cima (da esq. para dir.): edições nº 449, nº 450 e nº 451. Linha de baixo: edições nº 452, nº 

453 e nº 454. 

 

 

Fonte: Vogue Brasil, janeiro/2016. Vogue Brasil, fevereiro/2016. Vogue Brasil, março/2016. Vogue 

Brasil, abril/2016. Vogue Brasil, maio/2016. Vogue Brasil, junho/2016 

 

A seleção dos textos a serem considerados em cada edição obedeceu ao critério de 

relevância e destaque dentro da publicação: foram selecionados 20 textos que possuem 

chamada na capa das edições escolhidas. Ressaltamos que os editoriais (ensaios fotográficos) 
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de moda também possuem chamadas na capa das edições, no entanto, optamos por não 

considerá-los para a constituição do corpus, uma vez que são constituídos, 

predominantemente, por fotografias; os textos verbais nos editoriais correspondem a simples 

legendas que indicam a origem e o preço das roupas, desse modo, consideramos que não 

representam uma quantidade de recursos verbais adequada para o método de análise 

discursiva proposta por Fairclough (2001, 2003). 

 

Quadro 2 – Textos a serem analisados 

Edição Título Autor(a) 

449 Antes de pifar Natália Ranger 

449 Decore estes nomes Silvia Rogar 

449 O sol nasce para todas Luiza Souza 

449 Decifra-me ou te devoro Não informado 

450 Memórias do futuro Bruno Astuto 

450 Cabelo de top Victoria Ceridono 

450 Partiu pedal Luiza Souza 

450 Karl em versão brasileira Silvia Rogar 

451 Dupla de impacto Andréia Meneguete 

451 Na natureza selvagem Victoria Marchesi 

451 Pronta pra mudança? Luiza Souza 

452 Renascimento fashion Silvia Rogar 

452 Quem te leu quem te lê Alline Cury 

452 Corra antes que acabe Não informado 

452 A turma mais cool do planeta Não informado 

453 As donas da história Não informado 

454 Maioridade fashion Isabel Junqueira 

454 Vão-se os anéis... Melissa Januzzi 

454 Corte a seco Vitória Guimarães 

454 Na ponta do lápis Victoria Ceridono 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O critério para escolha dos textos a serem analisados – de acordo com os itens 

referentes ao título listados no quadro 3 – de cada edição foi estabelecido por reconhecermos 
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a capa de uma publicação jornalística – em especial, as revistas – como fator determinante 

para despertar o interesse de leitores para qualquer periódico: 

A identidade das revistas está exposta primeiramente nas capas. A capa não 

se reduz a informação, mesmo que este seja o teor do interior da revista; a 

capa anuncia o conteúdo da revista e reforça a notoriedade e a identidade da 

publicação. Pela capa o leitor estabelece o primeiro contato com as temáticas 

e reconhece uma publicação específica ou mesmo se reconhece, busca criar 

laços de identificação para definir-se como potencial consumidor ou leitor de 

seu conteúdo. (BERTASSO, 2012, p. 5). 

 

Bertasso (2012) reafirma a relevância das capas das revistas no processo de 

identificação com os leitores, o que nos permite afirmar que esse processo é também 

discursivo e construído por mecanismos verbais e visuais. Reconhecemos, assim, o caráter 

multimodal do discurso da revista, visto que as estratégias linguísticas utilizadas por essa 

publicação consistem em signos de diferentes naturezas que serão analisados também a partir 

de categorias da multimodalidade. A seguir, detalhamos outros procedimentos adotados para 

o desenvolvimento da análise desse corpus. 

 

4.4 Procedimentos de análise dos dados 

 

Os dados coletados serão analisados com base no aporte teórico da Análise de Discurso 

Crítica, além de contribuições das ciências sociais, sobretudo em relação ao conceito de 

identidade – discutido no terceiro capítulo –, e das categorias da multimodalidade que nos 

permitem observar como os recursos visuais são combinados para produzir significados. 

Desse modo, cabe discorrer sobre como esses conceitos e categorias de diferentes campos de 

estudo serão adotados na análise. 

A pesquisa desenvolvida nesta dissertação analisa textos publicados em uma revista que 

está presente há mais de 40 anos no mercado editorial brasileiro, passou por diversos períodos 

e contextos sociais e políticos do país e do mundo, assim como por diferentes editoras e 

grupos empresariais, tendo apresentado, ao longo de sua história, mudanças em seus projetos 

gráfico e editorial. Desse modo, reconhecemos a revista Vogue Brasil como parte das relações 

sociais, econômicas e culturais contemporâneas – assim como o são todos os meios de 

comunicações – e, por isso, acreditamos na necessidade de relacionar o seu conteúdo aos 

discursos, ideologias e práticas sociais da atualidade. 

 A ADC busca compreender ações dos atores sociais por meio da análise textual, uma 

vez que a vida social contemporânea é intensamente mediada pelos textos, presentes em 

atividades diárias de interação presencial – conversas, consultas, reuniões – e virtual. 

(MAGALHÃES; MARTINS; RESENDE, 2017). Ao tratar da proposta teórico-metodológica 
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desenvolvida por Fairclough (2001, 2003), Magalhães (2004) comenta os efeitos que os textos 

são capazes de produzir na sociedade – como exemplo, podemos citar as novas leis que 

regulam o trabalho formal, que acarretaram na perda de direitos trabalhistas consagrados – e 

destaca que, por essa razão, a análise textual é necessária para compreender as práticas, as 

mudanças e os fenômenos que se desenvolvem na contemporaneidade. 

No entanto, a autora também ressalta que os efeitos sociais dos textos “precisam ser 

compreendidos e qualificados”, uma vez que “não existe uma relação de causa e efeito que 

seja regularmente associada com um tipo de texto ou com aspectos dos textos” 

(MAGALHÃES, 2004, p. 114), isto é, não se pode estabelecer diretamente uma relação de 

causa e efeito entre um texto e determinadas práticas ou transformações desenvolvidas na 

sociedade. Os textos, de fato, produzem efeitos sobre as pessoas, mas esses efeitos são 

mediados pelo contexto social (FAIRCLOUGH, 2001), por isso, em nossa análise, não 

buscamos estabelecer relações diretas entre os discursos, as identidades e as possíveis práticas 

que são (ou serão) desenvolvidas pelos(as) leitores(as); relacionamos fenômenos do contexto 

social que podem interferir nesse processo. 

Focalizando o significado identificacional do discurso, discutido por Fairclough (2003), 

que corresponde à maneira como o discurso é utilizado para construir e promover identidades 

(pessoais ou coletivas), nossa investigação concentra-se na análise da intertextualidade 

inerente aos textos, isto é, nos elementos da ordem do discurso e mecanismos linguísticos que 

estabelecem as relações entre os textos e também desses com as práticas sociais. 

Embora a gama de conceitos e categorias analíticas ofertados pela abordagem teórico-

metodológica da ADC seja vasta e muito produtiva, acreditamos que o conceito de 

intertextualidade é capaz de englobar diversos aspectos textuais e também do contexto social. 

Fairclough (2001) discorre sobre o potencial analítico da intertextualidade e afirma que, por 

se tratar de um conceito amplo, pode ser utilizado também para investigar como os textos 

constroem as identidades sociais. Por sua vez, Magalhães (2010, 2011) afirma que a 

intertextualidade não pode ser entendida sem a investigação da prática social, uma vez que “as 

relações sociais são mediadas intertextualmente, pois os textos recorrem a discursos 

particulares” (MAGALHÃES, 2011, p. 222) que organizam as relações sociais.  

Por meio da observação das relações intertextuais, buscamos reconhecer os discursos e 

as identidades manifestados nos textos analisados. A reflexão acerca dessas identidades é 

fundamentada pelas formulações de linguistas (FAIRCLOUGH, 2001, 2003; VAN DIJK, 

2009; MOITA LOPES, 2002) e de autores das Ciências Sociais (LARRAÍN, 2001; 
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CASTELLS, 1999) e dos Estudos Culturais (HALL, 2006) apresentadas no terceiro capítulo 

acerca desse conceito.  

Em nossa análise, buscamos relacionar os discursos e as identidades manifestadas às 

transformações culturais e econômicas que ocorreram nas últimas décadas e que continuam a 

influenciar as relações e práticas sociais contemporâneas. Uma vez que propomos uma análise 

que focaliza a intertextualidade, entendemos que essa relação entre texto e prática social pode 

ser entendida como intertextual, visto que os discursos e as ideologias não circulam apenas 

em suportes materiais, como jornais e revistas, mas principalmente na realização dos eventos 

e das atividades cotidianas. 

Por focalizar a relação entre discurso – que, para Fairclough (2001, 2003), não 

corresponde apenas às formas de linguagem verbais – e prática social – que também engloba 

elementos não-linguísticos –, a ADC pode ser considerada uma abordagem teórico-

metodológica adequada ao estudo de fenômenos (não necessariamente linguísticos) e relações 

que, além do discurso, envolvem diversas formas de semiose. Além disso, por considerar as 

imagens visuais, expressões corporais e outros modos semióticos como partes do discurso e 

das práticas sociais, a ADC também pode ser considerada uma abordagem que dialoga com os 

conceitos multimodais de análise. 

Embora os autores do campo da ADC compreendam texto, discurso e prática social 

como conceitos amplos, que não englobam apenas elementos linguísticos, as categorias e 

conceitos de análise desenvolvidas neste campo não permitem investigar de forma detalhada 

outras formas de semiose, como fotografias, sons e gestos, uma vez que a ADTO – principal 

método de análise da ADC – propõe uma investigação orientada pelos significados textos 

verbais.  

Desse modo, para empreender uma análise aprofundada de um determinado corpus 

constituído por diversos modos semióticos, torna-se necessária e pertinente a incorporação de 

outras abordagens que os contemplem, como a multimodalidade. Machin, Caldas-Coulthard e 

Milani (2016) consideram que a multimodalidade segue a proposta e a abordagem da ADC, 

mas a sua principal inovação foi incluir não apenas a linguagem verbal, mas todos os modos 

semióticos que constituem o contexto social, desenvolvendo, dessa forma, categorias 

analíticas adequadas para investigá-los. 

Como acreditamos que as identidades são construídas (também) pelo discurso, 

pretendemos aprofundar essa investigação empregando categorias fornecidas pela 

multimodalidade: saliência, valor da informação e enquadramento (KRESS; VAN 

LEEUWEN, 2006). Essas categorias, discutidas no terceiro capítulo desta pesquisa, nos 
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permitem analisar, criticamente, como elementos discursivos visuais (cores, imagens, 

símbolos gráficos, diagramação etc.) também constroem significados e, portanto, influenciam 

o processo de identificação. Contudo, destacamos, mais uma vez, que não desenvolvemos 

uma análise multimodal aprofundada; esta pesquisa adota conceitos multimodais, isto é 

“desenvolve um estudo no qual conceitos da multimodalidade (como os modos, recursos 

semióticos) são usados seletivamente” (JEWITT; BEZEMER; O’HALLORAN, 2016, p. 5, 

tradução nossa)
28

. 

No capítulo a seguir, apresentamos a análise do corpus desta pesquisa com base nas 

abordagens e procedimentos discutidos neste tópico. Acreditamos que essa integração de 

conceitos e categorias de diferentes campos da Linguística e das Ciências Humanas torna a 

nossa investigação mais aprofundada e contribui para a melhor compreensão da relação entre 

discurso e identidade na revista Vogue Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28

 No original: “Designing a study in which multimodality concepts (such as mode, semiotic resource) are used 

selectively.” 
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5 DISCURSOS E IDENTIDADES EM VOGUE BRASIL 

 

Neste capítulo, apresentamos a análise de 20 textos publicados na revista Vogue Brasil 

entre os meses de janeiro e junho de 2016. Os textos jornalísticos são diversos e se dividem 

em diferentes gêneros discursivos: notícia, reportagem, resenha, entrevista e artigo de opinião. 

Destacamos que os gêneros apresentados na revista não seguem um padrão uniforme; são 

marcados pelo hibridismo e pelas relações intertextuais entre os gêneros, que os modificam e 

atualizam constantemente. Conforme explicado anteriormente, as matérias foram selecionadas 

com base no critério de maior relevância na publicação, visto que possuem chamada na capa 

da revista. Os temas abordados nas matérias estão associados ao campo da moda, beleza, 

saúde e comportamento.  

 

5.1 Aspectos multimodais na revista 

  

Como discutimos previamente, a análise que desenvolvemos neste capítulo focaliza a 

intertextualidade e, em particular, a interdiscursividade dos textos. Desse modo, os aspectos 

linguísticos que destacamos orientam nossa percepção e nos permitem observar como as 

relações intertextuais são construídas. Não consideramos que essas relações estão explícitas, 

uma vez que, como destacamos no terceiro capítulo, a maioria dos textos foi constituída por 

uma intertextualidade mista, isto é, os discursos foram profundamente mesclados, sendo 

difícil reconhecê-los e separá-los.  

Os textos analisados nesta seção estão situados no contexto social contemporâneo, no 

qual as identidades assumidas pelos atores sociais são híbridas, diversas e comoditizadas 

(LIRA, 2015). Desse modo, o conjunto de matérias analisadas possui um caráter heterogêneo 

e abrangente, em que diferentes vozes e discursos são representados, assim como épocas 

passadas e futuras. 

Para tratar da intertextualidade é também necessário reconhecermos as condições de 

produção e de consumo dos textos. Ao apresentarmos o histórico da revista Vogue Brasil, 

destacamos que a publicação se identifica como voltada às classes A e B, detentoras de alto 

poder aquisitivo. Identificar o público-alvo pela classe social revela que a revista elabora o 

seu conteúdo por meio do reconhecimento do poder de consumo e do estilo de vida de 

seus(as) leitores(as), o que evidencia a influência do contexto social e do reconhecimento das 

práticas sociais nas quais os(as) leitores(as) estão envolvidos sob a construção dos textos e 

discursos. 
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Como destacamos nos capítulos anteriores, a análise multimodal também corresponde 

a uma etapa fundamental deste estudo. As imagens e os elementos gráficos que compõem as 

páginas da revista juntamente com os textos são modos que também comunicam, manifestam 

discursos e constroem identidades. As fotografias possuem grande destaque dentro da 

publicação; todas as matérias que analisamos são acompanhadas por imagens dispostas em 

pontos estratégicos ou ocupam uma página inteira, evidenciando o critério da saliência em sua 

disposição. O texto verbal, na verdade, emoldura os textos visuais, e sua compreensão 

também depende da leitura das imagens, caracterizando a relação intertextual. No corpus 

analisado, predomina o uso de imagens feitas em estúdio, retratando mulheres jovens, esbeltas 

e vestidas de acordo com as orientações feitas nos textos escritos. Vejamos as páginas da 

matéria “Partiu pedal”, publicada na edição nº 450 de Vogue Brasil: 

 

Figura 2 – Páginas 106 e 107 da edição nº 450 de Vogue Brasil  

 

Fonte: Vogue Brasil, fevereiro/2016. 

 

A imagem empregada nessa matéria traz três mulheres que são citadas no texto como 

adeptas da prática do ciclismo (personagens da matéria). Além do esporte, percebemos que 

essas mulheres também têm em comum o tipo físico: jovens, esbeltas, de pele clara e cabelos 

lisos. Sabemos que essa fotografia foi produzida em estúdio (os créditos da sessão fotográfica 

estão no parágrafo vertical que aparece no canto inferior esquerdo da segunda página) e, 

consequentemente, essas mulheres foram maquiadas e vestidas de acordo com as escolhas dos 
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profissionais da revista; embora todas não sejam modelos profissionais (apenas uma delas 

trabalha como modelo), foram caracterizadas para parecerem como tal. 

Com relação às identidades construídas, percebemos que, por meio da imagem, 

manifesta-se uma identidade cultural, isto é, associada a um grupo de atores sociais que 

compartilham valores e interesses (a prática do ciclismo) e também aspectos físicos (a 

aparência jovem, o tom da pele etc.). Essa identidade, por sua vez, deverá ser incorporada 

pelas leitoras no processo de construção de suas identidades individuais (pessoais), como 

observam Hall (2006) e Larraín (2001) ao tratarem da relação entre as identidades culturais e 

individuais.  

Nesse processo, como observa van Dijk (1999), as leitoras deverão realizar uma 

comparação entre os aspectos das identidades materializadas pela revista e os seus próprios 

modos de pensar e agir, para avaliar se esses modos estão alinhados com os discursos e as 

identidades manifestados pela revista. O resultado dessa comparação, segundo van Dijk 

(1999), irá resultar em uma identificação (no sentido de auto-reconhecimento) que pode ser 

mais ou menos forte. Acreditamos que Vogue Brasil busca sempre manifestar, por meio dos 

recursos visuais, os aspectos físicos e mentais que considera mais comuns (ou mais 

desejáveis) entre as suas leitoras, visando fortalecer a identificação e, consequentemente, o 

vínculo com o público-alvo, responsável por manter o sucesso e a credibilidade da publicação 

no mercado editorial. 

O processo de construção da identidade social neste texto é complementado pela 

listagem de alguns itens necessários para a prática do ciclismo (capacete, camiseta, bermuda, 

óculos etc.). No entanto, as personagens da matéria não aparecem vestindo esses itens; usam 

vestidos e tênis inadequados para pedalar. Desse modo, poderíamos pensar que a revista 

apresenta uma contradição – a imagem não segue as orientações do texto –, porém, 

observamos, com base no valor da informação, que essa aparente incoerência revela que, 

assegurados pelo seu poder normatizador e credibilidade junto ao público leitor, os 

profissionais envolvidos na produção da matéria sabem que as leitoras não irão confundir as 

informações: o texto orienta sobre os equipamentos necessários para prática do ciclismo no 

dia a dia, mas a fotografia apresenta o estilo que a leitora deve incorporar: jovial, moderno e 

atraente. 

Percebemos que existe uma relação intertextual entre texto e imagem, que não é 

contraditória e nem complementar; os modos semióticos que compõem esses elementos 

relacionam-se para manifestar um discurso que, por sua vez, constrói uma identidade: a 

mulher de porte atlético, que pratica exercício físico com regularidade e, ao mesmo tempo, 
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mantém-se elegante e graciosa. Além disso, texto e imagem constroem uma representação 

glamourosa do ciclismo – na qual o suor e o cansaço não são incluídos –, que deve convencer 

as leitores a aderir ao esporte para se assemelharem às personagens da matéria.  

Quanto à diagramação, observamos que nessa matéria (e também nas outras que 

constituem o nosso corpus), a imagem ocupa o maior espaço das páginas. O padrão para a 

editoração de revistas é que a página seja dividida em três colunas, modelo seguido pelo 

projeto gráfico de Vogue Brasil. Percebemos que na página na qual o texto da matéria “Partiu 

pedal” está disposto, ele ocupa duas colunas, enquanto a imagem ocupa uma página inteira e 

um terço da página seguinte. O título da matéria está disposto na parte inferior da página e 

circunscreve-se abaixo da imagem, acompanhando a forma circular da roda da bicicleta. Essa 

disposição reforça nossa percepção de que as imagens não são empregadas apenas para 

ilustrar o texto, elas ocupam espaços privilegiados e constroem significados para além do 

texto, estabelecendo relações intertextuais e combinando modos semióticos que se articulam 

para também manifestar discursos e construir identidades. Destacamos mais um exemplo: 

 

Figura 3 – Páginas 30 e 31 da edição nº 449 de Vogue Brasil

 

Fonte: Vogue Brasil, janeiro/2016. 

 

A figura acima corresponde às páginas nas quais foi veiculada a matéria “Decore estes 

nomes”. Assim como na figura anterior, também percebemos que as fotografias ocupam o 

maior espaço das páginas, enquanto os textos são dispostos na parte inferior. Trata-se de uma 

matéria que ocupa quatro páginas da edição nº 449 de Vogue Brasil e apresenta quatro perfis 
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de estilistas considerados os novos talentos da moda nacional, porém, percebemos que a 

disposição dos elementos gráficos e o destaque que é dado às imagens sugerem uma leitura 

diferenciada do gênero discursivo empregado; à primeira vista, o(a) leitor(a) pode reconhecer 

a matéria como um ensaio fotográfico (ou editorial de moda).  

As fotografias que aparecem acima dos textos reúnem os estilistas e modelos vestindo 

as suas respectivas criações. Ao lado das imagens, encontramos as legendas com a descrição 

das peças e o seu preço, assim como é feito nos ensaios fotográficos da revista. Desse modo, 

reconhecemos que texto e imagem estabelecem uma relação intertextual que promove o 

consumo; enquanto o texto exalta o currículo e o talento dos estilistas (indicando-os 

implicitamente para os seus leitores como criadores de roupas que devem ser adquiridas), as 

imagens corroboram essas informações e indicam explicitamente peças que devem passar a 

compor o guarda-roupa das leitoras. 

A matéria “Quem te leu quem te lê” apresenta uma diagramação semelhante; as 

fotografias dos personagens da matéria posando em suas bibliotecas particulares também 

ocupam a maior parte das páginas. Além disso, o cuidadoso enquadramento, que põe os(as) 

personagens – devidamente vestidos(as) e maquiados(as) – em poses ensaiadas no centro da 

imagem, também reforça a impressão de que a matéria corresponde à um editorial de moda, e 

não a um texto que descreve personalidades e as suas respectivas relações com a leitura.  

 

Figura 4 – página 258 da edição nº 452 de Vogue Brasil 

 

Fonte: Vogue Brasil, abril/2016. 
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Na figura 4, observamos também a relação intertextual entre a imagem e o texto. 

Johanna Birman é definida como “Aluna nota 10!”, uma mulher que “se diverte estudando e 

formando seu olhar para as artes”. Essa definição é reforçada pela forma que a personagem da 

matéria é retratada: cercada por livros, usa óculos e veste um conjunto de saia e blazer em 

estampa xadrez que remete ao uniforme de tradicionais escolas europeias e norte-americanas. 

Essa caracterização também constrói uma identidade para a personagem: uma mulher culta e, 

ao mesmo tempo, despojada, uma vez que aparece em uma pose bastante informal. Assim 

como nos exemplos anteriores, essa identidade também deverá ser reconhecida e incorporada 

pelas leitoras de Vogue Brasil. 

Com base nos estudos multimodais apresentados no terceiro capítulo (NASCIMENTO; 

BEZERRA, HEBERLE, 2011; CALDAS-COULTHARD, 2016; JEWITT; BEZERMEN; 

O’HALLORAN, 2016; VIEIRA, 2015), acreditamos que essa diagramação, que possibilita 

duas interpretações distintas do gênero discursivo, não é aleatória. O projeto gráfico de uma 

revista está diretamente relacionado à sua linha editorial e, desse modo, deve garantir que os 

conteúdos sejam lidos e interpretados de acordo com os propósitos comunicativos e objetivos 

comerciais da publicação. Como destacamos anteriormente, o conteúdo de Vogue Brasil é 

comoditizado e, por isso, os modos semióticos que estimulam o consumo devem ser 

privilegiados na diagramação, isto é, ocupar o maior espaço das páginas. 

Como mencionamos no tópico do terceiro capítulo destinado à multimodalidade, os 

modos semióticos não correspondem apenas às imagens, mas a uma variedade de elementos 

gráficos e visuais que são empregados e organizados para produzir significados (CALDAS-

COULTHARD, 2016). Ao reconhecermos o conteúdo de uma revista como multimodal, 

consideramos que, além dos textos verbais e das imagens, outros elementos – como os tipos 

(fontes), cores, símbolos e ícones – também são utilizados para produzir discursos e construir 

identidades, uma vez que, como observam Kress e van Leewuen (2001), as formas como os 

modos semióticos que integram o texto são combinados determinam as interpretações dos 

significados. Desse modo, consideramos pertinente analisar como esses elementos, além das 

fotografias, são empregados na construção dos significados.  
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Figura 5 – páginas 28 e 29 da edição nº 449 de Vogue Brasil 

 
 

Fonte: Vogue Brasil, janeiro/2016. 

 

A figura acima corresponde às duas páginas da edição nº 449 na qual foi publicada a 

matéria “Decifra-me ou te devoro”, que introduz uma seleção de “dicas preciosas” formuladas 

por profissionais e personalidades da moda (fashionistas) eleitas pela revista como 

autoridades da área. O título faz referência à famosa lenda grega da esfinge de Tebas
29

 e 

estabelece uma relação intertextual com a mitologia, a superstição e a clarividência – essa 

última característica é associada aos fashionistas, que fazem previsões de tendências para o 

futuro. A imagem da bola de cristal na qual o título aparece sobreposto também reforça essa 

relação intertextual, visto que é um objeto tradicionalmente associado à prática de 

adivinhação do futuro.  

O título, mesmo correspondendo à uma citação direta retirada de uma lenda célebre, não 

aparece entre aspas – sinal gráfico identificado por Fairclough (2001) como uma das 

principais formas de reconhecer o discurso relatado e a relação intertextual. No entanto, como 

Fairclough (2001) observa, é necessário investigar as motivações e possíveis pretensões do 

                                                
29

 Na mitologia grega, a esfinge era um monstro fêmea descrito com corpo de leão, peito e cabeça de mulher, 

asas de águia e e segundo alguns, uma cauda de serpente. A lenda conta que a esfinge caçava os jovens, 

devorando todos aqueles que não conseguiam responder o seu enigma, que era introduzido pela frase “Decifra-

me, ou devoro-te”. 
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autor para o uso do discurso relatado. Observamos que, em algumas matérias – apresentadas 

adiante –, as jornalistas utilizam citações diretas (que aparecem entre aspas) de especialistas e 

personalidades renomadas para legitimar suas afirmações e argumentos. No entanto, em 

“Decifra-me ou te devoro”, acreditamos que as aspas foram dispensadas não apenas por se 

tratar de uma citação famosa, mas com o intuito de reforçar o tom informal e que dispensa o 

cumprimento rigoroso das regras gramaticais, isto é, reforça o estilo despojado adotado por 

Vogue Brasil e a sua identidade descontraída e familiar aos leitores. 

O critério multimodal da saliência ainda nos permite observar que, à primeira vista, o 

título da matéria salta aos olhos dos leitores, uma vez que aparece centralizado e em tamanho 

maior que os demais textos da página. Outro aspecto que permite a rápida leitura e apreensão 

do título é o contraste com o fundo branco da página, utilizado em todos os textos analisados 

com o mesmo propósito de facilitar a leitura e, ao mesmo tempo, conferindo um estilo 

“elegante” à diagramação da revista, uma vez que a combinação e o contraste entre as cores 

preto e branco são considerados clássicos e sofisticados.  

Apesar das aspas serem dispensadas ao título, elas aparecem em destaque nas demais 

citações que constituem a matéria, reforçando as relações intertextuais desse conteúdo que, 

por sua vez, não foi produzido de acordo com os movimentos retóricos de um gênero 

discursivo específico (como a notícia ou reportagem, por exemplo): as citações são espalhadas 

pelas páginas acompanhadas das fotos de seus respectivos autores e de breves informações 

sobre eles. Desse modo, o texto apresenta uma configuração difusa e não-linear, isto é, o leitor 

pode estabelecer a ordem da leitura das citações sem que a compreensão do significado e dos 

discursos da matéria sejam mal entendidos.  

Percebemos que essa configuração, assim como a curta extensão das citações 

apresentadas, contribuem para produzir o sentido de que a revista está, de fato, apresentando 

previsões, flashes do futuro, uma vez que não é possível prevê-lo de forma exata e 

organizada; em uma bola de cristal, os acontecimentos futuros são mostrados de forma 

fragmentada e confusa, o que permite várias interpretações.  

Outro exemplo de recursos tipográficos utilizados para produzir significados é 

encontrado na matéria “Dupla de impacto”: 
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Figura 6 – páginas 214 e 215 da edição nº 451 de Vogue Brasil 

 

Fonte: Vogue Brasil, março/2016. 

 

Nessa matéria, o título “Dupla de impacto” aparece no topo da página à esquerda e logo 

é percebido pelo leitor devido ao tamanho da fonte. A palavra “impacto” está centralizada, 

grafada em negrito e em tamanho maior que qualquer outro elemento verbal da matéria, 

produzindo, desse modo, visualmente e verbalmente, um efeito de destaque e ‘choque’. A 

imagem que ocupa toda a página da direita é também um elemento de grande relevância nessa 

matéria, no entanto, pela leitura do texto, percebemos que o título não faz referência aos 

alimentos representados na imagem, e sim às dietas que “vêm sendo exploradas nos 

consultórios médicos mais badalados do país.”  

Desse modo, notamos que, ainda que as imagens e os elementos gráficos em Vogue 

Brasil tenham grande destaque e relevância para a manifestação de seus discursos e 

identidades, os textos verbais ainda são essenciais para a sua compreensão. Por isso, no tópico 

a seguir, apresentamos a análise textual com foco na intertextualidade e interdiscursividade, 

porém, não destacarmos os recursos visuais nessa análise, uma vez que as matérias – e 

também os discursos e as identidades – só podem ser entendidas por meio da leitura de todos 

os elementos verbais e visuais que as compõem. 
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5.2 Interdiscursividade e identidades 

 

Conforme discutido no terceiro capítulo, a interdiscursividade está ligada à ordem do 

discurso e aos elementos que a constituem, tais como os gêneros discursivos apresentados na 

revista. Como observa Pacheco (2006), a partir da leitura da obra de Fairclough (2001, 2003), 

a interdiscursividade – que corresponde a uma das formas da intertextualidade – é constituída 

a partir da combinação de elementos da ordem do discurso: gênero, estilo e discurso. Além 

disso, segundo Magalhães (2010), na ordem do discurso, também estão localizados os 

recursos que potencializam as representações identitárias. Esses elementos e recursos 

correspondem aos mesmos que se relacionam com os significados do discurso, elencados por 

Fairclough (2003), que foram discutidos no segundo capítulo. Desse modo, ainda que o foco 

de nossa análise seja o significado identificacional, que focaliza os estilos, percebemos que 

não podemos desconsiderar os gêneros discursivos e os discursos representados na revista 

como elementos que constituem a interdiscursividade e, consequentemente, que influenciam o 

processo de construção das identidades, por isso, também apresentamos algumas 

considerações sobre esses elementos neste tópico.  

O primeiro e principal aspecto que focalizamos em nossa análise é o estilo, que 

corresponde à manifestação discursiva e textual das identidades (FAIRCLOUGH, 2003) e 

também consiste em um dos elementos que constitui a interdiscursividade. Logo de início, 

percebemos que, em Vogue Brasil, é empregado o estilo jornalístico, uma vez que a revista 

corresponde a um dos formatos mais tradicionais do jornalismo. Esse estilo é tradicionalmente 

caracterizado pela objetividade, periodicidade, universalidade e publicidade (GROTH, 2011). 

(no sentido de difundir). A periodicidade é facilmente reconhecida em Vogue Brasil, visto que 

a revista é publicada mensalmente e sempre busca manter-se atual ou, até mesmo, antecipar o 

futuro, como evidencia o título “Memórias do futuro” ou o trecho da matéria “Decifra-me ou 

te devoro”, que diz: “16 fashionistas fazem suas previsões para o novo ano e dão dicas 

preciosas sobre o que deve pegar nas ruas.”  

A publicidade também marca o estilo de Vogue Brasil, uma vez que a revista busca 

difundir o seu conteúdo em todo o território nacional e, mesmo sendo uma publicação 

segmentada, sempre procura aumentar o número de leitores para ter maior número de vendas 

e de anunciantes. Porém, ressaltamos que o outro significado do termo “publicidade”, que 

corresponde à propaganda com vistas a promover o consumo, também é característico do 

estilo de Vogue Brasil, visto que reconhecemos o seu discurso como comoditizado. No tópico 

de descrição do conteúdo da revista, apresentamos a seção PromoVogue, que corresponde a 
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uma publicidade em formato editorial, no entanto, percebemos que, nas matérias analisadas, 

marcas e produtos são apresentados e indicados ao público, e a linguagem do discurso 

publicitário é adotada: 

O americano Jheri Redding, cabeleireiro e químico, foi um dos primeiros a 

acreditar que cabelo tinha vida e, portanto, podia ser reparado. Foi pioneiro 

no uso de proteína para tratar os fios, do conceito de xampus com pH neutro 

e também é apontado como o inventor do condicionador. (Vogue Brasil, ed. 

450, p. 100, assinado por Victoria Ceridono). 

 

Com posicionamento premium, a Nexxus concentra as mais importantes 

tecnologias descobertas nos laboratórios da Unilever. (Vogue Brasil, ed. 450, 

p. 100, assinado por Victoria Ceridono). 

 

Os trechos acima foram retirados da matéria “Cabelo de top” (anexo C), totalmente 

dedicada a apresentar a marca de cosméticos Nexxus. Embora a matéria não seja identificada 

como um anúncio publicitário pela revista, percebemos várias marcas linguísticas 

características desse gênero no texto – assim como em outros exemplos elencados adiante –, 

como as informações institucionais sobre a marca (“posicionamento premium”, “concentra as 

mais importantes tecnologias”), que sugerem a fusão dos discursos jornalístico e publicitário, 

entendida como intertextualidade mista, resultando em conteúdo comoditizado. 

Com relação à objetividade, podemos pensá-la de duas formas: a primeira, mais 

clássica, corresponde à tentativa de representar os eventos de forma fidedigna ao real, que 

implica no emprego da linguagem direta e ‘imparcial’; a segunda, mais atual e pertinente, 

consiste na forma assertiva e direta de se narrar os eventos, demonstrando segurança sobre o 

que é dito. Consideramos que objetividade é empregada em Vogue Brasil da segunda forma, 

uma vez que a revista não está preocupada em convencer seus(as) leitores(as) de que é 

imparcial, pelo contrário, o público reconhece essa publicação como um guia de opinião sobre 

moda, cultura e comportamento.  

A universalidade está relacionada à abrangência dos temas e dos fatos abordados, isto é, 

se esses chamam a atenção e causam identificação entre os leitores. O estilo jornalístico, 

tradicionalmente, elege os fatos que considera que irão gerar interesse entre o maior público 

possível, com vistas a conquistar uma audiência ampla que, por sua vez, garantirá ao veículo 

de comunicação um número maior de anunciantes (publicidade). Porém, destacamos que 

Vogue Brasil é uma revista segmentada, que busca atingir um público específico e que 

corresponde a uma parcela pequena da população brasileira (mulheres entre 25 e 46 anos das 

classes A e B), desse modo, o conteúdo da revista é menos abrangente do que de revistas 

generalistas, ainda assim, reconhecemos que, definido o seu público-alvo, a revista elege 
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temas e fatos que deverão interessar o maior número possível de leitoras que se enquadram 

nesse perfil. 

Além disso, a universalidade também pode ser vista como uma característica do 

discurso globalizado – que promove os mitos da globalização discutidos no segundo capítulo 

– de Vogue Brasil. Reconhecemos o discurso globalizado como um dos principais discursos 

manifestados e que, consequentemente, é incorporado ao processo de combinação de 

discursos e de outros elementos (estilo, gênero discursivo) para a produção dos textos e de 

seus significados. Como exemplo de manifestação do discurso globalizado, citamos o título 

da matéria “A turma mais cool do planeta”, publicada na edição nº 452, que traz pequenos 

perfis de colaboradores da grife francesa Vetements.  

 

Figura 7 – páginas 168 e 169 da edição nº 452 de Vogue Brasil 

 

Fonte: Vogue Brasil, abril/2016. 

 

A revista elege quatro jovens de origem europeia como os principais representantes de 

um movimento de renovação da moda, que ocorre a nível global, e não local. Desse modo, a 

revista não se preocupa em inserir nomes brasileiros nesse movimento para torná-lo mais 

próximo do público, uma vez que depreende que as leitoras deverão se sentir parte desse 

processo por serem parte de classes econômicas que são contempladas pela globalização. 
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Ainda assim, o tom informal, que também caracteriza o estilo da revista, empregado na 

matéria produz o efeito de proximidade dessas personalidades ao público leitor. 

Percebemos que, embora Vogue Brasil seja uma revista segmentada e com público-alvo 

restrito, o seu discurso globalizado é capaz de gerar a identificação em leitores de outros 

países, sobretudo porque essa publicação está presente em mais de 20 países – dentre os quais 

as maiores e mais ativas economias no processo de globalização, como Estados Unidos, 

Alemanha, China e Reino Unido
30

 –, nos quais também busca atingir um público de perfil 

similar ao que é visado pela versão brasileira da revista.  

O discurso globalizado também está relacionado ao processo de identificação 

promovido pela revista. Ao demandar do público leitor o conhecimento de expressões 

linguísticas, personalidades, empresas e eventos estrangeiros, Vogue Brasil reforça e propaga 

as identidades globalizadas, isto é, identidades que se relacionam com práticas e eventos 

sociais que são desenvolvidos em diversos países e que são promovidas pelos aspectos 

relacionados à globalização, como o consumo e a internacionalização dos mercados 

(SANTOS, 2010). 

Consideramos que o discurso globalizado também promove a hegemonia, uma vez que 

privilegia práticas sociais de grupos e lugares economicamente favorecidos (FAIRCLOUGH, 

2006; SANTOS, 2010), como as sociedades européia e norte-americana, historicamente 

prestigiadas e que continuam a ser vistas como modelos de desenvolvimento e civilização. 

Entendemos que o título Vogue surgiu no mercado editorial dos Estados Unidos e, em 

seguida, foi lançado na Europa, consolidando-se como uma das principais revistas nesses dois 

mercados, desse modo, é compreensível que as práticas sociais desses lugares tenham sido 

incorporadas ao estilo da revista e sejam reproduzidas nas versões dos demais países, no 

entanto, percebemos que, muitas vezes, essas práticas são mais valorizadas pela revista do que 

as práticas culturais e identidades locais.  

As imagens também manifestam o discurso e as identidades globalizadas. Como já 

mencionado, no corpus analisado, a maioria das fotografias retrata mulheres jovens, brancas e 

esbeltas, que corresponde ao padrão mundial de beleza promovido pelas indústrias da moda e 

de cosméticos, assim como pelos meios de comunicação, que não apenas veiculam os 

anúncios publicitários dessas indústrias, como também os incorporam aos seus discursos.  

Quanto à indumentária utilizada pelas mulheres retratadas em Vogue Brasil, essa 

também está em sintonia com as tendências mais populares nos principais mercados da moda 

                                                
30

 Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI), World Economic Outloook Database. 
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e da beleza do mundo contemporâneo. Sabemos que a proposta da revista é, de fato, trazer ao 

público brasileiro as tendências internacionais, porém, percebemos que praticamente todo o 

corpus analisado privilegia as marcas e personalidades estrangeiras e, quando destaca as de 

origem brasileira, busca relacioná-las aos principais nomes do mercado da moda internacional 

como forma de enaltecê-las ou legitimá-las. 

Assim, notamos que em Vogue Brasil as principais consequências da globalização sobre 

as identidades correspondem a desintegração das identidades nacionais e a emergência de 

novas identidades, híbridas, que ocupam o espaço das identidades nacionais que estão em 

declínio (HALL, 2006). Porém, na edição nº 453, verificamos um exemplo da segunda 

consequência, listada por Hall (2006), da globalização sobre as identidades: o reforço das 

identidades nacionais e locais, como forma de resistência à globalização. 

A edição nº 453 corresponde a uma das mais importantes de Vogue Brasil durante o 

ano, uma vez que celebra o aniversário da revista que, em 2016, completou 41 anos de 

presença no mercado editorial brasileiro. Para a edição comemorativa, foi produzido um 

ensaio fotográfico especial com a modelo britânica Naomi Campbell, acompanhada de onze 

mulheres brasileiras que “fazem história”, como é destacado na capa da edição. 

Diferentemente das outras cinco edições nas quais coletamos as matérias que constituem o 

corpus desta pesquisa, na edição nº 453 de Vogue Brasil, apenas uma matéria possui chamada 

na capa: “As donas da história”. 
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Figura 8 – Páginas 276 e 277 da edição nº 453 de Vogue Brasil 

 

Fonte: Vogue Brasil, maio/2016. 

 

O título da matéria especial – “As donas da história” – estabelece uma relação com o 

contexto social e histórico brasileiro. A história do Brasil é marcada pela exploração e 

marginalização das mulheres negras, no entanto, o seu papel na construção da sociedade do 

país, ainda que submetidas à violência, é de grande relevância (RABELO, 2017). Vogue 

Brasil busca, dessa maneira, reconhecer e destacar o protagonismo dessas mulheres e as suas 

lutas por igualdade, representando-as como as donas da história do país. 

Consideramos simbólica a escolha de mulheres negras para protagonizar a edição de 

aniversário da revista, uma vez que o Brasil é reconhecidamente um país onde essas mulheres 

são, diariamente, vítimas de diversas violências, sobretudo o racismo. Percebemos que essa 

escolha representa a preocupação da revista em manifestar um discurso de igualdade de 

gênero e raça, e também de emancipação das mulheres. No entanto, é preciso refletir sobre os 

fatores que motivaram essa escolha e a seleção dos personagens representados, como propõe 

van Dijk (2009), estabelecendo a relação entre esses discursos e o contexto social da 

publicação. 

Como já afirmamos, as revistas sempre buscam reafirmar a sua credibilidade para o 

público, para se manterem competitivas no mercado editorial. Desse modo, acreditamos que 

Vogue Brasil percebe as mudanças discursivas ocorridas na sociedade e entre os meios de 
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comunicação nos últimos anos – que vêm promovendo debates e ações contra a discriminação 

racial e de gênero – e busca acompanhá-las para manter-se atual e relevante. Desse modo, não 

podemos considerar que a valorização das identidades dessas mulheres corresponda a uma 

forma de resistência à globalização. 

Em uma análise rápida e superficial, é possível pensar que, nessa edição, a revista busca 

construir uma identidade de projeto, uma vez que, como propõe Castells (1999), ela busca 

redefinir a sua posição na sociedade; distancia-se de sua posição privilegiada (de alto nível 

econômico) para aproximar-se de um grupo menos privilegiado, engajando-se, junto a ele, no 

processo de mudança social. No entanto, analisando de forma mais criteriosa, consideramos 

que Vogue Brasil não abandona a sua identidade legitimadora para tratar de questões como 

racismo e representatividade; a revista se mantém em sua posição de privilégio para lançar um 

olhar, pouco aprofundado, sobre essas questões, uma vez que os textos e as imagens exaltam 

os pontos positivos da vida das personagens (em geral, relacionados à carreira profissional), e 

não discutem de que forma essas mulheres foram prejudicadas pelo preconceito. 

Entre as mulheres escolhidas para integrar a matéria especial “As donas da história” está 

a jornalista Maju Trindade, que, em 2015, foi alvo de comentários racistas na internet, que 

foram rechaçados por meio da campanha #somostodosMaju, amplamente apoiada pela Rede 

Globo de Televisão, emissora que integra o grupo Globo (que, por sua vez, também controla 

parte das Edições Globo Condé Nast, que publica a revista Vogue Brasil) e na qual a jornalista 

trabalha. 

O perfil da jornalista destaca esse episódio e ressalta que o profissionalismo a fez 

superar esse episódio, assim como corresponde ao principal atributo dessa personagem. 

 
A paulistana estreou na televisão como apresentadora do noticiário da TV 

Cultura, em 2005, mas conquistou definitivamente o público com o seu jeito 

descontraído de falar quando passo ao posto de garota do tempo do Jornal 

Nacional, no ano passado – desde 2013, ela já apresentava eventualmente a 

previsão no JN e no Jornal Hoje. Depois do sucesso, Maju também se tornou 

alvo de comentários racistas na internet, que ganharam repercussão nacional 

e uma hashtag (#somostodosMaju) em sua defesa. Filha de professores e 

ativistas (seus pais eram do Conselho da Comunidade Negra Estadual), ela 

quer ser conhecida como Maju, a jornalista, mulher, que também é negra. 

“Reconhecida pelo trabalho, que não tem cor”, diz. (Perfil da jornalista Maju 

Coutinho, retirado da matéria “As donas da história” – Vogue Brasil, ed. 

453, p. 240). 

 

Vogue Brasil escolhe representar de forma direta o discurso de Maju Coutinho, que 

afirma desejar ser “Reconhecida pelo trabalho, que não tem cor”. Consideramos que o 

emprego do relato direto é motivado pela pretensão de gerar o efeito de autoridade e 

legitimidade. Com relação à citação de Maju Coutinho, consideramos que, além de objetivar 



90 

 

causar o efeito de autenticidade, o emprego desse recurso também busca respaldar o discurso 

e a ideologia da revista que enxergam o trabalho e o profissionalismo como instrumentos para 

a mudança social, uma vez que, como afirma a própria jornalista, o trabalho “não tem cor”, 

isto é, deve ser reconhecido e trazer bons resultados independentemente da cor da pele da 

pessoa que o desempenha. 

Por meio desse exemplo, também percebemos como a interdiscursividade é 

desenvolvida em Vogue Brasil: os discursos e relatos que corroboram sua linha editorial são 

combinados e destacados para legitimá-la e, consequentemente, construir as identidades 

desejáveis para as suas leitoras. Ressaltamos que esses discursos são manifestados de forma 

implícita e constituem os textos por meio de uma intertextualidade mista (FAIRCLOUGH 

2001), isto é, são profundamente mesclados para construir novos significados. 

Também podemos pensar a interdiscursividade de forma mais ampla nesta edição, isto 

é, relacionar os discursos manifestados e as escolhas realizadas ao contexto social da 

publicação. De acordo com Magalhães, Martins e Resende (2017) e Magalhães (2010), os 

textos recorrem a discursos particulares que são construídos e manifestados na 

contemporaneidade. Percebemos que a escolha dessa temática e dessas mulheres para a 

matéria de capa da edição de aniversário de Vogue Brasil sugere que a revista é influenciada 

pelo processo de democratização do discurso, caracterizado por Fairclough (2001) como a 

remoção das desigualdades, das obrigações e do privilégio discursivo e linguístico de 

determinados grupos, uma vez que o grupo representado na matéria (mulheres negras) 

corresponde a um dos mais discriminados na sociedade brasileira.  

No entanto, como afirmamos no segundo capítulo, a democratização do discurso é um 

dos processos menos visíveis nos meios de comunicação, sobretudo em relação aos processos 

de tecnologização e comoditização.  É notório que, nos últimos anos, grupos historicamente 

marginalizados e desfavorecidos pelas relações assimétricas de poder na sociedade 

(negros(as), deficientes, moradores das periferias) conquistaram maior visibilidade para o 

seus discursos e para reivindicar os seus direitos, no entanto, ainda estão muito distantes de 

equiparar-se aos níveis de privilégio e poder dos quais usufruem os atores sociais das classes 

sociais mais favorecidas economicamente.   

Desse modo, consideramos que a matéria “As donas da história”, ainda que seja a de 

maior relevância para a edição nº 453, não é suficiente para afirmarmos que o processo de 

democratização do discurso é notório do conteúdo de Vogue Brasil, uma vez que as outras 

matérias analisadas não apresentam indícios da realização desse processo. Porém, ressaltamos 

que, nessa matéria, os discursos são combinados para manifestar um posicionamento 
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favorável à mudança social (que deve ser realizada, principalmente, por meio do trabalho). 

Desse modo, a revista percebe a necessidade de introduzir temas sociais relevantes e 

promover, ainda que de maneira incipiente, o reconhecimento e valorização de grupos sociais 

historicamente desprestigiados.  

Como afirmamos anteriormente, o processo discursivo mais notório em Vogue Brasil é 

o da comoditização. Desse modo, logo reconhecemos o conteúdo da revista Vogue Brasil 

como comoditizado, isto é, transformado em mercadoria e marcado pelo discurso consumista. 

Larraín (2001) observa que o processo de identificação é influenciado pelas relações dos 

atores sociais com os bens materiais, ou seja, pelo consumo. Assim, reconhecemos que o 

discurso consumista, em Vogue Brasil, promove a construção de identidades por meio do 

consumo. No conjunto de textos analisados, verificamos que a prática do consumo, orientada 

pelas jornalistas, aponta para uma maneira de ser, que corresponde a um estilo de vida. 

Vejamos alguns exemplos: 

O streetwear já atingiu seu auge, adoraria assistir a um resgate do glamour 

sofisticado. Deixe para trás seu jeans boyfriend! (Vogue Brasil, ed. 449, p. 

29)
31

. 

 

Quem quer começar a pedalar precisa investir em uma boa bicicleta - as das 

marcas Specialized, Trek, Colnago e Cannondale são boas pedidas…(Vogue 

Brasil, ed. 450, p. 109, assinado por Luiza Souza). 

 

Esqueça aquela consulta bê-á-bá com o nutricionista, que segue sempre o 

mesmo esquema: pesagem, bate-papo (quando se deve contar tudo o que se 

come ou deixa de comer) e termina com você levando para casa um cardápio 

regrado e meia dúzia de receitas pouco calóricas. (Vogue Brasil, ed. 451, p. 

214, assinado por Andréia Meneguete). 

 

Turbine seu closet desde já com peças de grifes internacionais que 

adotaram o conceito “see now, buy now” em seus desfiles para o inverno 

2016/2017. (Vogue Brasil, ed. 452, p. 66). 
 

 

Os exemplos são marcados pelo uso de verbos no imperativo e expressões que indicam 

ordem, demonstrando o caráter normatizador do(a) enunciador(a), que marca seu 

posicionamento e também constrói seu estilo por meio dessas expressões. As ordens são 

explícitas – “deixe para trás”, “precisa investir”, “esqueça”, “turbine” –, sugerem que devem 

ser realizadas imediatamente – “desde já” – e deixam claro para as leitoras quais as instruções 

a serem seguidas para alcançar a identidade desejada. Observamos que as orientações não 

apenas indicam objetos a serem adquiridos (bolsas, sapatos, bicicletas etc.), mas também 

orientam sobre práticas (esportiva e alimentar) que devem ser realizadas, confirmando a nossa 
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reflexão sobre como o consumo de serviços ou atividades simbólicas são reconhecidos como 

estratégias de identificação.  

Cabe questionar o uso de expressões e verbos imperativos, inclusive nos títulos nas 

matérias, como “Decore estes nomes” e “Corra antes que acabe”. Como apresentamos 

anteriormente, a revista Vogue Brasil possui um caráter publicitário e desfruta de um status de 

guia de estilos de vida, reconhecido por seus leitores (ELMAN, 2008), além disso, as revistas, 

de modo geral, desfrutam do prestígio alcançado pela identificação com o público leitor 

(SCALZO, 2009). Desse modo, as produtoras dos textos empregam o modo imperativo uma 

vez que estão conscientes de sua posição de prestígio e constroem identidades legitimadoras. 

O uso frequente de expressões de ordem leva a crer que essa estratégia enunciativa é bem-

sucedida e aceita pelas leitoras, caso contrário, as ordens seriam realizadas de forma implícita 

e mais sugestiva.  

O tom de autoridade e normatizador, no entanto, é atenuado pela linguagem informal 

adotada pelas autoras dos textos. Como observamos anteriormente, o estilo adotado em Vogue 

Brasil é predominantemente informal e descontraído, desse modo, as ordens que são dadas 

não correspondem a determinações rígidas e antiquadas, pelo contrário, os verbos e 

expressões empregados no imperativo possuem uma carga semântica positiva e promissora. 

“Deixe para trás”, por exemplo, é uma expressão da linguagem coloquial bastante utilizada 

para sugerir que alguém deve esquecer algo ruim que aconteceu no passado e seguir em 

frente, isto é, evoluir. O mesmo pode ser dito sobre “precisa investir”, que, à primeira vista, 

pode ser entendida como uma dica, uma sugestão oportuna e favorável, afinal, quando se 

investe em algo, espera-se obter um retorno agradável.  

O discurso jornalístico tradicional enfatiza o caráter imparcial e formal dos textos, 

porém, as transformações ocorridas no mercado editorial nacional e internacional levaram ao 

emprego do tom informal em textos jornalísticos, com objetivo de estabelecer proximidade e 

a fidelidade do público leitor, como discutido ao tratar do conteúdo das revistas. Destacamos 

os seguintes exemplos: 

 
O ritual é sempre o mesmo: você chega ao salão sentindo um misto de 

ansiedade e entusiasmo, uma assistente te coloca para esperar em frente a um 

espelho (para você perceber que precisa mesmo de um corte urgentemente) e 

então vai conversar com o hairstylist escolhido sobre o seu futuro “eu”. 

Depois de chegarem juntos a um veredito, você levanta, toda animada, para 

lavar o cabelo antes de passar para a etapa das tesouras. (Vogue Brasil, ed. 

454, p. 118, assinado por Vitória Guimarães).  

 

É provável que você esteja sem tempo de parar e ler esta matéria do começo 

ao fim e termine folheando a revista durante a espera no salão, o encaixe no 

dentista ou durante o café da manhã, enquanto ouve o noticiário na televisão 
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que está ligada, responde a uma ou a duas mensagens no WhatsApp e checa 

os primeiros e-mails do dia. Posso estar enganada e finalmente você está 

lendo sua Vogue à beira da piscina, num tempo que enfim conseguiu para si. 

Mas, se isso for verdade, provavelmente você já deve ter checado o celular e 

entrado no Instagram algumas vezes ao passo que vira as páginas. Acertei? 

(Vogue Brasil, ed. 449, p. 95, assinado por Natália Rangel). 

 

O primeiro parágrafo citado fala de uma situação considerada típica pela jornalista e, 

consequentemente, pelo público: a ida ao salão para cortar ao cabelo. A estratégia de 

proximidade empregada nesse trecho é o reconhecimento dos sentimentos que as leitoras 

vivenciam ao realizarem essa atividade, “um misto de ansiedade e entusiasmo”. Percebemos 

que, embora cotidiana, essa prática é reconhecida como muito importante pela jornalista para a 

construção das identidades das leitoras, uma vez que corresponde a uma tomada de decisão que 

implica um “futuro eu”.  

A jornalista descreve a situação em detalhes, preocupando-se em enumerar os 

personagens que fazem parte dessa atividade (leitora/cliente do salão, assistente e hairstylist), 

os instrumentos empregados (espelho, tesoura) e as sensações experienciadas durante essa 

prática (ansiedade, entusiasmo, animação). Estabelece-se, dessa maneira, uma relação entre a 

prática e o texto, que tem como objetivo estabelecer uma ligação com o público leitor, que 

deverá se reconhecer nessa descrição e aproximar-se do(a) enunciador(a), uma vez que este(a) 

demonstra conhecer o seu cotidiano e os seus estados psicológicos.  

O segundo exemplo apresenta o uso da primeira pessoa do singular, evidenciando um(a) 

enunciador(a) que se manifesta explicitamente e se identifica como mulher (“enganada”). Essa 

informação também pode ser obtida facilmente através do nome da jornalista que assina a 

matéria, no entanto, os manuais tradicionais de redação, ainda que recomendem que os(a) 

jornalistas assinem seus textos, não aconselham o uso da primeira pessoa. Desse modo, assim 

como acontece nos textos científicos, quando o(a) jornalista precisa informar sobre um 

procedimento que precisou realizar para a produção da matéria (por exemplo, procurou a 

assessoria de imprensa de uma personalidade que é citada no texto), ele(a) recorre à 

coletividade (“Nossa equipe entrou em contato com a assessoria mas não obteve resposta”, por 

exemplo).  

Nesse trecho, não apenas o uso da primeira pessoa é naturalizado como também o 

posicionamento da autora em cenários comuns do dia a dia, que relevam circunstâncias da sua 

rotina. A jornalista elenca uma série de situações que acredita serem parte do cotidiano das 

leitoras; a espera no salão de beleza, no consultório do dentista e o café da manhã. O 

reconhecimento das atividades cotidianas, realizado logo no início da matéria, corresponde a 
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uma estratégia de aproximação junto ao público leitor, que deverá identificar-se imediatamente 

com as situações referidas.  

As suposições feitas pelos(as) jornalistas também têm relação com a intertextualidade. 

Fairclough (2003) comenta que as suposições se manifestam em relações de contraste entre 

aquilo o que é dito e o não dito, mas tomado como dado. Além disso, o implícito consiste em 

uma propriedade persuasiva do texto e também das relações sociais, uma vez que “todas as 

formas de fraternidade, comunidade e solidariedade dependem dos sentidos que são 

compartilhados como dados” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 55, tradução nossa
32

). Dentre os três 

tipos de suposição propostas por Fairclough (2003) – existenciais, proposicionais e morais – 

apresentadas anteriormente, observamos que as situações enumeradas no primeiro parágrafo 

do texto “Antes de pifar” são proposicionais e marcadas (“é provável”, “provavelmente”), por 

assumirem que tais situações ocorrem no tempo presente da vida das leitoras. 

A autora faz suposições quanto ao cenário em que a leitora se encontra e lista ocasiões 

específicas e típicas do cotidiano de atores sociais das classes A e B (“a espera no salão”, “o 

encaixe no dentista”, “à beira da piscina”), identificadas pela própria revista como seu público-

alvo. As suposições proposicionais, como observa Fairclough (2003) remetem a discursos 

específicos – nesse exemplo, os discursos jornalístico e consumista –, que incluem suposições 

sobre o que existe, o que possível, o que é necessário, o que é desejável, e assim por diante. Os 

sentidos supostos, ao proporem determinados fatos e realidades como inquestionáveis e 

universais, assumem significados ideológicos, que buscam naturalizar determinadas práticas (a 

do consumo, por exemplo). 

Observamos, assim, que as identidades das leitoras e também da própria jornalista são 

construídas no texto: a autora pressupõe que as leitoras irão reconhecer as situações elencadas, 

assumindo que suas identidades relacionam-se com esses eventos e práticas, e nas quais 

também se inclui implicitamente, marcando sua proximidade e semelhança com as identidades 

das leitoras.  Desse modo, as estratégias enunciativas buscam aproximar-se desse público, 

através de suposições que provavelmente serão confirmadas pela leitora ao ser questionada no 

fim do parágrafo: “Acertei?” 

Outro aspecto tratado como genuíno e típico do cotidiano consiste na relação com a 

tecnologia. O discurso tecnológico é manifestado de forma recorrente no corpus analisado. As 

jornalistas pressupõem que as leitoras são familiarizadas com as novas ferramentas 
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tecnológicas (“responde a uma ou a duas mensagens no WhatsApp e checa os primeiros e-

mails do dia”, “deve ter checado o celular e entrado no Instagram algumas vezes”) e 

caracteriza a relação com a tecnologia como natural e espontânea, reforçando a projeção das 

identidades das leitoras como modernas e globalizadas. 

Porém, as estratégias enunciativas de aproximação marcadas pelo tom informal 

coexistem com os argumentos de autoridade característico do texto jornalístico. O discurso 

jornalístico faz uso constante do argumento da autoridade e da legitimidade, para isso, utiliza-

se de fontes que são reconhecidas como legítimas e respaldadas para manifestar suas opiniões. 

Outra estratégia empregada para legitimar as propostas apresentadas – que referem-se à saúde 

das leitoras e, portanto, estabelecem o estilo de vida saudável como o mais desejável – é 

apresentar vozes representantes do discurso científico: 

 
Um recente estudo publicado no Journal of Experimental Psychology relatou 

que a multitarefa tem um efeito físico negativo, demandando a liberação de 

hormônios do estresse e adrenalina. (Vogue Brasil, ed. 449, p. 109, assinado 

por Natália Rangel). 

 

Temos muito mais bactérias no intestino do que a quantidade de células no 

nosso corpo. Manter a flora intestinal equilibrada é a chave para o organismo 

livre de infecções”, afirma o médico especialista em performance humana 

Theo Webert. Nutrólogo de Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e Grazi 

Massafera, ele procura restabelecer a saúde do intestino dos seus pacientes 

antes de começar qualquer tratamento, através da análise dos resultados de 

uma batelada de exames de sangue e da prescrição de vermífugos para 

melhorar o processo de absorção intestinal. (Vogue Brasil, ed. 451, p. 214, 

assinado por Andréia Meneguete). 

 

No primeiro exemplo, o discurso é reportado, isto é, a jornalista apresenta de forma 

indireta a informação científica, publicada no Journal of Experimental Psychology, revista 

acadêmica americana destinada à publicação de pesquisas empíricas na área da Psicologia. 

Nesse exemplo, o(a) leitor(a) não tem acesso ao texto original, e sim à tradução feita pela 

jornalista que apropria-se do texto acadêmico e o reformula para a linguagem leiga e informal, 

estabelecendo uma relação intertextual com o texto original que busca legitimar o argumento 

central da matéria: o ritmo de vida acelerado precisa ser diminuído para se garantir um estilo 

de vida saudável. 

O segundo exemplo apresenta um trecho de um discurso direto, marcado por aspas e 

atribuído ao médico Theo Webert, identificado como especialista em performance humana e 

responsável por cuidar de celebridades brasileiras. Fairclough (2001, 2003) ressalta que a 

representação do discurso é uma parte importante das notícias, não apenas como elemento da 

linguagem dos textos, mas também como uma representação da prática social. Nesse caso, 

o(a) leitor(a) tem acesso às palavras originalmente proferidas pelo especialista (relato direto), 
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que causam efeito ainda maior de legitimidade, uma vez que a jornalista opta por reportar o 

discurso científico proferido pela fonte. 

Fairclough (2003) afirma que quando a voz de outro é incorporada ao texto, são 

realizadas escolhas em relação ao modo como devem ser enquadradas, contextualizadas. 

Desse modo, podemos investigar quais informações foram excluídas de uma entrevista e 

questionar os motivos pelos quais certos trechos foram, ou não, excluídos. O texto no qual foi 

incorporado o relato direto do médico Theo Webert (“Dupla de impacto”) traz apenas pontos 

favoráveis à dieta indicada e não apresenta contra-indicações, levando a crer que a mudança 

alimentar sugerida trará benefícios a todos(as) os(as) leitores(as). 

 Além disso, acrescenta que o médico trata de personalidades conhecidas pelo público 

brasileiro – os atores Bruno Gagliasso, Giovana Ewbank e Grazi Massafera – para reforçar a 

ideia de que a fonte reportada possui grande prestígio, uma vez que é responsável por manter 

a saúde de célebres pacientes. O procedimento médico é apresentado de forma técnica 

(marcada pela expressão “prescrição de vermífugos”), com intuito de causar um tom de 

seriedade, mas ainda há traços da linguagem informal (“batelada”), que mantém o tom 

descontraído e familiar ao leitor. 

Gomes (2015) observa que a atenção ao corpo físico e a busca pela boa saúde são temas 

centrais na sociedade contemporânea, reforçados constantemente pelas mídias de notícia, que 

oferecem aos(às) leitores(as)/consumidores(as) técnicas, procedimentos clínicos e cirúrgicos, 

dietas e cosméticos que prometem garantir o corpo esteticamente perfeito e, claro, um estilo 

de vida saudável. As imagens que acompanham as matérias analisadas (ver anexos A, E, F, G, 

L, M) retratam corpos esbeltos, jovens e que satisfazem ao padrão estético da 

contemporaneidade, contribuindo, dessa maneira, para construir e reforçar o discurso da saúde 

e bem-estar. 

No conjunto de matérias analisadas, coexistem de forma harmoniosa os discursos 

jornalístico e científico, que se valem do seu respaldo e prestígio entre os leitores para dar 

força e promover um terceiro discurso, o do consumo. Ainda que esses discursos sejam 

hegemônicos, pois procuram sobrepor-se aos demais e garantir o seu domínio, vemos que 

estabelecem uma relação de cooperação. Essa interação é, portanto, essencial para garantir a 

sustentação desses discursos, uma vez que “quanto mais os sujeitos/corpos forem ativos 

mental e fisicamente, tanto maior será a capacidade de produção e consumo” (GOMES, 2015, 

p. 190) de produtos da mídia (jornais, revistas etc.) e destinados à saúde e ao bem-estar.  

As relações intertextuais se manifestam de forma ainda mais evidente quando 

observamos o uso de expressões usuais e comuns ao público: “O sol nasce para todas.” 
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(Vogue Brasil, ed. 449, p. 90, assinado por Luiza Souza); “Decifra-me ou te devoro.” (Vogue 

Brasil, ed. 449, p. 28); “Natureza selvagem.” (Vogue Brasil, ed. 451, p. 208, assinado por 

Victoria Marchesi). Os exemplos apresentados correspondem aos títulos de três matérias 

analisadas e estabelecem relações intertextuais que logo devem ser percebidas pelo leitor.  

O título “O sol nasce para todas” corresponde à matéria que apresenta produtos 

considerados essenciais para aproveitar o verão e prevenir-se dos efeitos do sol (anexo L). O 

título parece representar um discurso democrático e de inclusão, aos quais essa expressão 

popular costuma ser associada. Essa ideia é reforçada pelo abre da matéria, no qual a 

jornalista informa que o texto apresenta uma seleção de cosméticos indicados para o verão 

que deverão agradar a diferentes gostos, cabendo, assim, à leitora, escolher e adquirir os que 

mais lhe agradam.   

“Decifra-me ou te devoro” introduz uma seleção de “dicas preciosas” formuladas por 

profissionais e personalidades da moda (fashionistas) eleitas pela revista como autoridades da 

área (anexo D). Conforme discutido no tópico 5.1, o título é sobreposto à imagem de uma 

bola de cristal, fazendo referência à famosa lenda grega da Esfinge de Tebas, que estabelece 

relação com a mitologia, a superstição e a clarividência – essa última associada aos 

fashionistas que fazem previsões de tendências para o futuro. 

Quanto ao título “Natureza selvagem” (anexo K), que remete ao mundo sem 

interferência do homem e também ao filme de Sean Penn lançado em 2007, inicia a matéria 

sobre o trabalho da designer america Kristie Streicher que promove o visual “natural” e 

“wild” de suas clientes celebridades. Percebemos, portanto, que a ideia de naturalidade 

sugerida pelo título é, na verdade, aparente, uma vez que o texto elenca uma série de 

procedimentos e cosméticos que devem ser adotados para se conquistar um visual “natural”. 

Mais uma vez, destacamos que o significado do discurso focalizado nesta análise é o 

identificacional, no entanto, como estamos focando a interdiscursividade dos textos, também 

consideramos a influência que o emprego dos gêneros discursivos exerce sobre a construção 

dos discursos e das identidades. O corpus desta pesquisa é composto por resenhas, 

reportagens, crônicas e perfis, além de textos de caráter híbrido e de difícil classificação. 

Com relação ao gênero perfil, reconhecemos três matérias em nosso corpus que 

correspondem a esse formato: “Decore estes nomes”, “A turma mais cool do planeta” e “As 

donas da história” (anexos E, O, B). Há ainda dois textos que consideramos híbridos, pois 

mesclam os movimentos retóricos dos gêneros perfil e reportagem: “Renascimento fashion” 

(anexo T) e “Maioridade fashion”(anexo H).  
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O gênero perfil pode ser resumidamente caracterizado como um texto que busca revelar 

aspectos da personalidade de uma figura célebre e do contexto social no qual ela se insere. Por 

essa razão, é essencial descrever e mostrar (por meio de imagens) onde e como ela vive, sua 

profissão, atividades que realiza como lazer, fatos importantes de seu passado e de seu 

presente, além de descrições sobre seu comportamento, costume e temperamento. O texto 

também emprega o relato direto para apresentar experiências marcantes na vida do(a) 

personagem principal, que revelam aspectos de sua intimidade. Além disso, o(a) autor(a) do 

perfil busca valorizar certos traços psicológicos da personalidade e fatos marcantes de sua 

história de vida, acrescentando comentários e opiniões de pessoas próximas a ela.  

Os três textos que reconhecemos como perfis, além dessas características, têm em 

comum os seguintes aspectos: são curtos, objetivos e destacam um feito ou particularidade da 

personalidade representada. As matérias em questão não apresentam apenas um perfil 

detalhado de uma personalidade específica: são compostas por uma compilação de ‘mini 

perfis’ de sujeitos que compartilham determinadas características e estão relacionados a um 

mesmo contexto.  

A matéria “As donas da história”, que discutimos anteriormente, traz onze perfis 

resumidos de mulheres eleitas pela revista Vogue Brasil como representantes da luta histórica 

das mulheres negras brasileiras contra o racismo e a desigualdade social. Em “Decore estes 

nomes”, são apresentados quatro perfis de estilistas da nova geração apontados como os mais 

promissores no mercado da moda atual. Já em “A turma mais cool do planeta”, o ponto em 

comum das personalidades apresentadas é a sua vinculação à grife francesa Vetements e como 

essas pessoas agregam o seu estilo pessoal à marca. 

Destacamos os seguintes trechos: 

 
Mineiras da pequena cidade de João Monlevade, a 100 km de Belo 

Horizonte, as irmãs Lorena e Laura Andrade, de 31 e 37 anos, vêm 

conciliando com destreza originalidade e foco comercial na grife que 

fundaram há quatro anos, a Llas. [...] “Elas têm um trabalho bem brasileiro e 

autoral”, elogia Joana Nolasco, da carioca Via Flores, que começou a 

vender Llas neste verão. (Vogue Brasil, ed. 449, p. 31, assinado por Silvia 

Rogar). 

 

Não há quem personifique melhor o estilo da Vetements que a russa Lotta 

Volkova, 32 anos: além de modelo, ela é a stylist por trás dos desfiles da 

grife - e foi convocada por Demna Gvasalia para fazer o mesmo em sua 

estreia como diretor criativo da Balenciaga, no mês passado. (Vogue Brasil, 

ed. 452, p. 168). 

 

Nascida em uma favela da Tijuca, no Rio, e hoje presente nas listas de 

empresárias mais poderosas do Brasil, Zica nunca quis alisar os cabelos, e 

sim ressaltar a beleza dos cachos. Durante dez anos, desenvolvia produtos 
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para deixá-los mais sedosos e com o volume certo, enquanto trabalhava 

como doméstica. (Vogue Brasil, ed. 453, p. 241). 

 

Como afirmamos anteriormente, os perfis apresentados são curtos e objetivos, mas 

ainda assim conseguem repassar ao(à) leitor(a) a ideia de que essas personalidades são 

consideradas como modelos de vida (ou identidades) a serem admiradas e seguidas. Os pontos 

em comum nos três exemplos são: a origem das personalidades, sua trajetória profissional e 

aspectos positivos do seu caráter. Entre esses, reconhecemos que a trajetória profissional é o 

elemento mais realçado, uma vez que é sempre feita a ssociação da personalidade 

representada a uma outra figura ou fato relevante para o mercado: as irmãs Laura e Lorena 

Andrade são elogiadas pela empresária Joana Nolasco; Lotta Volkova é associada ao estilista 

Demna Gvasalia; e Zica Assis é apresentada como uma das empresárias mais poderosas do 

país. Dessa forma, podemos afirmar que o êxito profissional é apresentado como um aspectos 

dos mais relevantes pela revista Vogue Brasil para a construção das identidades dos(as) 

leitores(as). 

Comentamos anteriormente que os gêneros discursivos empregados em Vogue Brasil 

são híbridos e não seguem apenas os movimentos retóricos de um gênero específico. Na 

matéria “Karl em versão brasileira” (anexo G), aspectos da personalidade e da carreira 

profissional do estilista Karl Lagerfeld (“há pouco mais de 50 anos desenhando coleções para 

a Fendi, diretor criativo da Chanel desde 1983 e também da grife que leva seu nome, em plena 

expansão de 2013 pra cá.”) são apresentados como ponto de partida para a novidade principal 

anunciada pelo texto: a coleção assinada pelo estilista para a rede brasileira de lojas 

Riachuelo. Percebemos que as características e o currículo do estilista são valorizados pela 

revista para motivar as leitoras a consumir as peças criadas por ele e, dessa maneira, 

compartilhar os valores dessa identidade. 

Reconhecemos que o leitor que a revista busca alcançar é do sexo feminino, das classes 

sociais A e B (como mencionado anteriormente) e, desse modo, todos os discursos e 

identidades manifestados nos textos analisados buscam persuadir essas mulheres, 

responsáveis por manter o prestígio e o valor econômico dessa revista. As leitoras devem 

reconhecer e incorporar os valores exaltados por Vogue Brasil – consumo, preocupação com a 

aparência, cuidado com a saúde, familiaridade com a tecnologia, carreira profissional – ao 

processo de construção de suas identidades para se manterem como público-alvo da revista e 

interlocutoras ideais.  

Esses valores são reforçados de forma ainda mais intensa em textos que trazem 

orientações sobre como as leitoras devem cuidar da aparência e saúde física, como os que 
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integram a seção Beleza. Essa seção corresponde a uma das mais relevantes dentro da 

publicação, pois ocupa um considerável número de páginas (em média, 12 páginas) e, além 

disso, as capas de cinco das seis edições selecionadas para a constituição do corpus possuem 

chamadas de matérias da seção sobre beleza.  

Por meio das imagens e dos textos de todas as seções da revista, é possível reconhecer o 

ideal de beleza construído por Vogue Brasil, porém, é nessa seção que as orientações 

específicas para se alcançar esse ideal são apresentadas de forma detalhada. O título da 

matéria “Pronta para a mudança?” (anexo S) sugere à leitora que, nas próximas páginas, ela 

irá encontrar essas orientações e, desse modo, a autora a interpela: “(Você) está pronta para a 

mudança?”, isto é, busca certificar-se de que suas interlocutoras estão preparadas para 

conhecer e seguir as orientações sobre beleza que serão apresentadas. 

Constatamos que os textos da seção Beleza escritos em primeira pessoa possuem um 

caráter opinativo, uma vez que a subjetividade da autora é evidenciada, porém, não podemos 

caracterizá-los como artigos de opinião, editoriais ou crônicas; os reconhecemos como 

gêneros híbridos, isto é, incorporam movimentos retóricos de gêneros distintos para construir 

os seus significados. 

Destacamos o seguinte trecho como exemplo: 

 
Me considero uma make-up junkie, tenho quantidades quase obscenas de 

batons, bases, sombras, iluminadores, cílios postiços e, apesar de usar como 

desculpa o fato de que sou editora e blogger de beleza, sei que mesmo se 

trabalhasse com outra coisa, nada seria diferente no que diz respeito à minha 

penteadeira.” (Vogue Brasil, edição nº 454, p. 123, assinado por Victoria 

Ceridono). 

 

O texto “Na ponta do lápis” (anexo J) foi escrito por Victoria Ceridono, na época, 

editora de beleza da revista. Por ser um texto assinado e de caráter opinativo, consideramos 

relevante ressaltar algumas informações sobre a autora, que além de editora de beleza da 

revista, também produz conteúdos para as suas redes sociais na internet. O fato da jornalista e 

editora da revista se identificar como blogger, isto é, produtora de conteúdo digital, nos 

permite afirmar que Vogue Brasil incorpora o estilo de escrita dos gêneros digitais (posts, 

reviews, comentários etc.) – essa incorporação reforça o discurso tecnológico e tem como 

objetivo aproximar-se do público jovem, que lê e interage diariamente com esses produtores 

de conteúdo digital.  

Percebemos que essa escrita semelhante à que é utilizada na internet também se 

configura como uma relação intertextual, uma vez que os estilos de textos de diferentes 

domínios e suportes (revista e blog) são combinados e reconfigurados para dar origem a um 
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novo texto, materializado por meio de um novo estilo de escrita. Esse processo também pode 

ser explicado pela tecnologização do discurso, discutida no segundo capítulo, uma vez que a 

linguagem adotada em diferentes gêneros e formatos é reconfigurada para adequar-se a novos 

domínios e objetivos. 

 Consideramos que a globalização influencia diretamente essas transformações na 

linguagem jornalística, assim como tem influenciado a linguagem em outros campos, como o 

da educação. Como discutimos anteriormente, o discurso globalizado é um dos mais notáveis 

nas matérias de Vogue Brasil, dessa maneira, os processos intensificados por esse fenômeno – 

como o desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação e, de modo especial, da 

internet – repercutem na forma empregada no conteúdo.   

Nesses textos, como já observamos, as imagens e os elementos gráficos também se 

configuram como modos semióticos que materializam esse processo, caracterizando-o como 

multimodal e marcando o hibridismo e a reconfiguração dos gêneros discursivos empregados, 

semelhante ao que se observa em textos produzidos para a Web. Na internet, mesmo em sites 

de tradicionais empresas de comunicação, o texto verbal é cada vez mais curto, objetivo e 

informal. Os vídeos, as fotografias e os infográficos ocupam os espaços de maior destaque nas 

páginas da internet e, atualmente, são recursos indispensáveis para a produção de notícias. 

Desse modo, acreditamos que as revistas, que sempre se diferenciaram das outras 

mídias impressas pelo uso de recursos visuais, intensificaram o uso desses modos e, 

consequentemente, o seu caráter multimodal. Como observamos anteriormente, as fotografias 

desempenham a função de mostrar de forma clara e marcante – destacando-se pela forma 

como são dispostas nas páginas – as representações indenitárias idealizadas e materializadas 

pelos discursos de Vogue Brasil. O texto verbal não é, portanto, suficiente para construir essas 

identidades: elas precisam ser visíveis e, principalmente, sedutoras. 

Porém, reconhecemos que o texto verbal ainda ocupa parte considerável das páginas da 

revista e, em algumas matérias, o seu tamanho é extenso. Destacamos duas reportagens do 

tipo perfil
33

, que são compostas por ensaios fotográficos e textos que descrevem em detalhes 

aspectos da vida de seus personagens principais: 

 

 

 

                                                
33

 A reportagem do tipo perfil dá a chance de se fazer um texto mais trabalhado sobre uma personalidade, um 

prédio ou uma cidade. O foco da matéria é determinado pela sensibilidade do repórter e da relação de confiança 

estabelecida com o personagem que é tema da reportagem (KOTSCHO, 1986). 
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Figura 9 – páginas 154 e 155 da edição nº 454 de Vogue Brasil 

 

 Fonte: Vogue Brasil, junho/2016. 

 

A matéria “Maioridade fashion” corresponde a um extenso perfil, que incorpora 

movimentos retóricos do gênero reportagem, da cantora e atriz norte-americana Selena 

Gomez. Trata-se da única matéria dentro do corpus analisado que tem como foco e 

personagem principal a personalidade representada na foto de capa da revista, isto é, 

corresponde à única edição selecionada que apresenta em sua capa uma celebridade do ramo 

do entretenimento, e não uma modelo. Desse modo, Vogue Brasil reforça a relevância dessa 

personalidade dedicando seis páginas da edição à matéria “Maioridade fashion”. 

Logo no abre da matéria, Selena Gomez é identificada como “a personalidade mais 

popular do Instagram”, reforçando a importância que é conferida por Vogue Brasil às redes 

sociais à tecnologia. Com relação ao título da matéria, o texto argumenta sobre como a atriz e 

cantora conquistou a sua “maioridade fashion”, que corresponde à sua própria emancipação 

por meio do uso de roupas e acessórios modernos e adultos: “Em um ano e meio, a atriz 

deixou definitivamente para trás a estampa adolescente [...] e se tornou a nova fashion star dos 

tapetes vermelhos.” 

O estilista Nicolas Ghesquière, que aparece abraçado por Selena Gomez em uma das 

imagens que compõem a matéria (figura 8), é apresentado como personagem fundamental 

para a evolução da atriz e afirma se sentir “privilegiado de poder ver e participar da 
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construção de sua imagem”. Dessa forma, observamos que a mais extensa matéria de nosso 

corpus refere-se justamente ao processo de construção de uma identidade que, por sua vez, 

sintetiza e congrega todos os elementos apresentados pelas demais matérias como desejáveis e 

favoráveis às leitoras.  

A nova forma de se vestir e o novo estilo adotados por Selena Gomez, além de sua 

aproximação a relevantes personalidades do mercado da moda, são apresentados como os 

fatores determinantes para a obtenção da sua autonomia e consagração como ícone fashion. 

Desse modo, Vogue Brasil indica que este é o caminho a ser seguido pelas leitoras que 

desejam obter o mesmo: investir em sua imagem para conseguir a sua emancipação. 

 “Renascimento fashion” é o título da segunda matéria que reconhecemos como uma 

reportagem do tipo perfil em nosso corpus. Percebemos que os títulos dessas reportagens 

estabelecem uma relação intertextual. A palavra fashion adjetiva os dois substantivos que 

definem os processos vivenciados pelos personagens principais das matérias; Selena Gomez 

conquistou sua maioridade, enquanto o estilista brasileiro Alexandre Herchcovicth, 

personagem principal da segunda reportagem, passou por um renascimento, e ambos são 

associados ao universo da moda, isto é, os atores sociais conquistam sua independência e 

renovação por meio das práticas desse universo. 

O texto da matéria “Renascimento fashion” fala sobre a nova fase do estilista Alexandre 

Herchcovicth, descrita como um retorno “às suas origens da moda”. A trajetória profissional 

do estilista é apresentada e o início da carreira, marcado pela relação próxima com a mãe e o 

exercício das habilidades manuais, é destacado: 

 
Na adolescência, Alexandre aprendeu a costurar com a mãe, Regina, e logo 

passou a confeccionar as próprias peças – uma habilidade que nunca deixou 

para trás. “É como andar de bicicleta, algo que não se esquece”, diz. Quando 

o espaço ficou pronto, a segunda coisa que fez foi ligar para Regina, que 

trabalhou ao lado do filho durante 13 anos. Atualmente, ela circula pela casa 

do estilista com fita métrica e régua em mãos, às voltas com moldes 

complexos, como costumava fazer nos velhos tempos. (Vogue Brasil, ed. 

452, p. 240, assinado por Silvia Rogar). 

 

Outro aspecto destacado no texto é a utilização de materiais ecológicos e recicláveis, 

além do reaproveitamento de tecidos antigos nas novas criações do estilista. São relatadas 

diversas frases proferidas pelo estilista (“vou desmembrando as peças, reaproveitando partes 

delas em outras”; “Estou num paraíso criativo, trabalhando sem muitas regras”) para reforçar 

as suposições da autora do texto, construídas por meio dos discursos de valorização das 

origens, das relações familiares e do meio ambiente que são manifestados. Esses discursos 

constroem uma identidade para o estilista; um artista criativo e talentoso que recorreu às 



104 

 

práticas manuais e a materiais ecológicos e recicláveis – aparentemente, contrapondo-se ao 

regime de produção da indústria de moda massiva e globalizada – para se reinventar.  

No entanto, observamos que o sucesso comercial das novas criações de Alexandre 

Herchcovitch é destacado (“As peças começam a ser vendidas logo após o desfile. E este 

conceito vai se manter ao longo do ano todo: a ideia é que os produtos sigam para a loja 

imediatamente depois de serem produzidos”), sugerindo que, mesmo se utilizando de práticas 

intimistas e sustentáveis de produção, o “renascimento” vivenciado pelo estilista, na verdade, 

insere-o novamente no mercado globalizado da moda, que absorve os discursos e identidades 

ambientalistas, recontextualizando-os de acordo com os seus interesses econômicos. 

Os discursos de valorização da família e dos bens imateriais (saúde, integridade) 

também são reforçados no texto “Vão-se os anéis…” (anexo P), que corresponde a uma 

crônica escrita por Melissa Januzzi que relata a experiência traumática de um incêndio em seu 

apartamento e como conseguiu superá-la: “A dor dos primeiros dias foi passando com o amor 

dos meus pais, minha madrasta e meu irmão.” Embora na maior parte do texto as relações 

familiares e a solidariedade dos amigos sejam ressaltadas, a autora relata, nos últimos 

parágrafos, a importância das práticas que são orientadas por Vogue Brasil, nas outras 

matérias, para seguir o estilo de vida promovido pela revista: “Incluí a meditação na minha 

rotina e faço treinamento funcional e corrida – a endorfina é o melhor antidepressivo que 

existe – pelo menos três vezes por semana, além de análise há oito anos.”  

A crônica, desse modo, ainda que não seja de autoria de uma jornalista da revista Vogue 

Brasil, apresenta discursos que se relacionam de forma harmônica com os demais 

manifestados nos outros textos analisados. As identidades, portanto, são construídas por meio 

da interdiscursividade, isto é, emergem das relações entre os discursos e desses com as 

práticas e contexto social nos quais são manifestados. 

Assim como afirma Hall (2006), percebemos que as identidades construídas por Vogue 

Brasil são múltiplas e multifacetadas. Ainda que determinados aspectos sejam comuns a todas 

essas identidades e, por isso, constantemente reforçados, eles não constituem uma identidade 

fixa e única para suas leitoras, como muitas vezes é pensado em estudos que investigam o 

processo de identificação em revistas destinadas ao público feminino. 

Acreditamos que essa tenha sido a proposta inicial dos meios de comunicação: construir 

uma identidade homogênea para o público como forma de facilitar a produção, a 

disseminação e a aceitação de seus conteúdos. No entanto, a análise das matérias de Vogue 

Brasil evidencia que, atualmente, os meios de comunicação reconhecem que, mesmo 

realizando um recorte para a formulação de seu público-alvo e produzindo um conteúdo 
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segmentado, as identidades que emergem em suas audiências são heterogêneas e estão em 

constante processo de transformação.  

No entanto, os meios de comunicação continuam a influenciar intensamente o processo 

de identificação dos atores sociais, uma vez que, como observa Magalhães (2010), as 

identidades são construídas, em parte, intertextualmente, isto é, os atores sociais fazem 

escolhas a partir dos diversos estilos e formas de existir que coexistem na sociedade e que são 

constantemente divulgados pela mídia. Os meios de comunicação, portanto, buscam 

potencializar o seu caráter multimodal, desenvolvendo novos recursos, sobretudo visuais, 

capazes de promover discursos e construir identidades. Além disso, incorporam aspectos da 

linguagem da internet, que se tornou um dos principais meios de comunicação e de circulação 

dos discursos na contemporaneidade. 

Embora não tenhamos analisado o conteúdo de outras publicações, acreditamos que os 

resultados obtidos em nossa investigação deverão ser confirmados em outros estudos que se 

proponham a investigar a relação entre discurso e identidade nos meios de comunicação – 

sobretudo naqueles que possuem projeção nacional –, uma vez que, como destacamos na 

introdução e no capítulo metodológico, Vogue Brasil corresponde a uma publicação que 

inspira o mercado editorial brasileiro.  

Essas e outras conclusões que tivemos por meio dessa análise são retomadas, a seguir, 

nas considerações finais desta pesquisa. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Esta pesquisa buscou analisar as identidades construídas pela revista Vogue Brasil para 

o seu público leitor por meio dos seus discursos. A discussão desenvolvida no segundo 

capítulo nos permitiu reafirmar a ideia de que as identidades e os discursos são múltiplos, 

estão em constante processo de transformação e são resultado das relações entre as ideologias, 

disputas hegemônicas e dos processos discursivos e sociais que se desenvolvem na sociedade 

contemporânea globalizada. 

A análise das matérias, com foco na intertextualidade – categoria apresentada no 

terceiro capítulo como pertinente para o estudo da relação entre discurso e identidade –, de 

fato, permitiu observar quais discursos são privilegiados pela revista Vogue Brasil: 

jornalístico, consumista e globalizado. Além disso, percebemos que identidades compatíveis a 

esses discursos são projetadas para as leitoras da revista por meio de suposições e do uso do 

modo imperativo nas interpelações, que apontam para as identidades legitimadoras 

incorporadas pelos(as) produtores(as) dos textos. No entanto, o tom informal utilizado 

pelos(as) enunciadores(as) contribui para o estabelecimento da relação de proximidade com o 

público leitor, sugerindo o seu reconhecimento como integrante de seus discursos e 

semelhante às identidades projetadas. 

Consideramos que a intertextualidade consiste em um fenômeno linguístico e discursivo 

que, cada vez mais, se apresenta como apropriado e necessário para entender as relações entre 

os discursos, atores e contexto sociais. Porém, para melhor compreender e intensificar o 

potencial analítico dessa categoria, acreditamos ser pertinente a inclusão das categorias da 

multimodalidade à investigação desse fênomeno, uma vez que, como sugerem Kress e van 

Leewun (2006), Nascimento, Bezerra e Heberle (2011) e Caldas-Coulthard (2016), cada vez 

mais, somos interpelados pelos modos semióticos que se ploriferam através das novas 

tecnologias de informação e comunicação. 

Com base nos comentários de Fairclough (2001, 2003) e Magalhães (2010) a respeito 

da construção discursiva das identidades, percebemos que o estilo adotado nos textos aponta 

para as formas de existir consideradas desejáveis e que são incorporadas pelas autoras das 

matérias. Portanto, reforçamos a afirmação de Magalhães (2010) de que o processo de 

construção das identidades se desenvolve, em parte, intertextualmente, uma vez que os atores 

sociais, por meio dos textos e discursos que produzem e manifestam na sociedade, oferecem 

uns aos outros estilos de vida e formas de existência.  
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A relação entre as matérias analisadas, as práticas sociais às quais se referem e o 

contexto social no qual foram produzidas e veiculadas sugere que as identidades construídas e 

manifestadas pelos discursos de Vogue Brasil não são originadas pela revista; os(as) 

produtores(as) das matérias, atentos(as) aos eventos, práticas e transformações sociais 

contemporâneos, incorporam os discursos e os estilos (identidades) mais proeminentes na 

sociedade atual – sobretudo entre as classes A e B – e que correspondem aos valores, 

ideologias e aspirações do seu público leitor.  

No entanto, não ocorre uma simples transposição dessas identidades, que se encontram 

fluidas e dispersas na sociedade, para a revista; os(as) produtores(as) das matérias, por meio 

dos discursos (e dos elementos verbais e visuais que os constituem) e das relações 

intertextuais, dão-lhes novas formas e acrescentam-lhes novos sentidos e dimensões, criando 

novas identidades que correspondem ao ideal de ator social – leitor(a) e consumidor(a) – para 

a revista. Esse processo de incorporação, reconfiguração e (re)criação das identidades mantém 

atual e potencializa o aspecto fluido e instável das identidades contemporâneas (HALL, 

2006). 

Ainda que o discurso e o estilo jornalístico esteja presente em todos os textos, 

reconhecemos que o discurso consumista é, de fato, o que prevalece no corpus analisado. A 

análise da interdiscursividade permitiu observar que os discursos materializados na revista se 

relacionam com vistas a construir identidades comoditizadas para os leitores, que devem se 

reconhecer nas páginas da revista, tanto nas representações identitárias realizadas nos textos 

verbais quanto nas imagens.  

A principal questão desta pesquisa (como as identidades são construídas 

discursivamente em Vogue Brasil?) começa a ser respondida ao percebermos que as 

identidades são construídas discursivamente por meio das suposições (que apontam para 

crenças e valores tomados como tácitos) e afirmações explícitas (expressões de ordem, verbos 

no imperativo) realizadas pelos produtores dos textos. O estilo descontraído e informal 

também está associado a esse processo, visto que permite estabelecer uma relação de 

proximidade e familiaridade com o público leitor, tornando seus discursos – que constroem 

identidades – mais atraentes e persuasivos.  

Sobre a relação do processo de comoditização com a construção discursiva das 

identidades – que corresponde à nossa segunda questão de pesquisa –, percebemos que esse 

processo caracteriza os discursos e as identidades em Vogue Brasil. As práticas sociais e 

estilos de vida promovidas pela revista são tratadas como mercadorias, como é o caso do 

hábito da leitura, apresentado em “Quem te leu quem te lê” da alimentação saudável, em 
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“Dupla de impacto” e da prática do ciclismo, em “Partiu pedal”. A comoditização, portanto, 

mercantiliza as práticas sociais e as transforma em produtos a serem consumidos para 

promover a diferenciação (identificação) dos atores sociais, como observa Larraín (2001).  

 As fotografias, por sua vez, desempenham mais que a função de ilustrar as matérias; 

são fundamentais para a construção dos discursos e para a caracterização dessas identidades. 

Por isso, buscamos responder à terceira questão de pesquisa (como os recursos visuais 

utilizados pela revista são combinados para manifestar discursos e construir identidades?) 

observando como as imagens estabelecem também relações intertextuais com os textos das 

matérias e com a prática social. Percebemos que as imagens reforçam os discursos e 

identidades manifestados por pelos textos verbais, mas também acrescentam e ressaltam 

aspectos essenciais para essas identidades e, por isso, são dispostas de forma estratégica para 

que o(a) leitor(a) reconheça o seu significado. 

Consideramos necessário promover essa noção de que as imagens também precisam ser 

analisadas com a devida atenção em contextos multimodais. Muitos estudos linguísticos ainda 

priorizam a análise de textos escritos e não aprofundam as discussões sobre os significados 

construídos pelas imagens e por outros modos semióticos. Reiteramos que esses modos 

(fotografias, gráficos, tipografia etc.) também estabelecem relações intertextuais, tanto com os 

textos escritos quanto com o contexto social, fato que implica na necessidade de expandir a 

noção de intertextualidade e ampliar as suas possibilidades de análise. Embora os aspectos 

multimodais da revista não tenham sido o foco da nossa análise, o reconhecimento desses 

aspectos e das relações intertextuais que eles estabelecem possibilitou a constatação de 

resultados relevantes. 

Observamos também que os discursos da revista se relacionam diretamente com as 

preocupações da sociedade contemporânea no que diz respeito à aparência e saúde do corpo. 

A prática do consumo, debatida por Bauman (2008), é reforçada como estratégia de 

identificação e de diferenciação. Além disso, a construção desses discursos é também 

influenciada pelas transformações ocorridas no mercado editorial internacional, que 

estabelece a proximidade ao leitor como forma de satisfazer seus interesses pessoais e garantir 

o prestígio das revistas junto ao público.  

Isso implica dizer que, além do processo de comoditização do conteúdo da revista, o 

processo de personalização sintética também se desenvolve de forma intensa nessa 

publicação, impulsionado, principalmente, pelo fator econômico: os atores sociais precisam se 

reconhecer e se sentir atraídos pelos discursos e identidades manifestados pela revista para se 

consolidarem como público leitor e garantir os altos número de vendas da publicação. 
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Observamos que os processos discursivos listados por Fairclough (2001) continuam a se 

desenvolver e foram potencializados pelos novos recursos linguísticos e tecnológicos, 

portanto, consideramos necessário o aprofundamento da investigação desses processos, uma 

vez que a sua influência sobre os meios de comunicação, e consequentemente, sobre os atores 

sociais que os acompanham, tende a crescer. 

Portanto, consideramos que os meios de comunicação buscam estabelecer, por meio de 

seus discursos, uma relação assimétrica com o público, promovendo crenças, valores, 

ideologias e construindo identidades. No entanto, ao analisar essa relação em Vogue Brasil, 

percebemos que os(as) leitores(as), por pertencerem, em sua maioria, às classes A e B, 

também influenciam a escolha dos temas e a manifestação dos discursos que são veiculados 

em cada edição, uma vez que precisam identificar-se com os conteúdos da revista para 

continuar a consumi-la. Dessa maneira, o controle dos discursos e das identidades é 

constantemente disputado e influenciando pelas práticas e transformações sociais 

contemporâneas, como a globalização e o incipiente processo de democratização dos 

discursos. 

Essa conclusão vai de encontro à crença, ainda bastante disseminada pelo senso comum, 

de que os meios de comunicação constroem discursos e identidades para o público de acordo, 

exclusivamente, com os seus interesses privados. Os interesses econômicos e ideológicos das 

empresas de comunicação, certamente, ainda orientam a produção de seus conteúdos, no 

entanto, foi necessário introduzir novos meios para garantir a fidelidade do público, que hoje 

conta com diversas fontes alternativas de informação e entretenimento. Desse modo, os 

processos de comoditização e de personalização sintética do discurso são empregados como 

meios para assegurar o interesse a identificação do público-alvo. 

Porém, ressaltamos que as revistas continuam a se manter relevantes e competivivas no 

mercado editorial, como mostram os dados do IVC sobre as revistas premium. Acreditamos 

que o processo de fragmentação e deslocamento das identidades – intensificado pela 

globalização –motiva os atores sociais a buscar meios de informação reconhecidos por sua 

tradição e poder normatizador, como é o caso da revista Vogue Brasil, que apresentam seus 

discursos como guias para a construção das identidades pessoais. Essa conclusão pode servir 

como ponto de partida para novas pesquisas que busquem investigar, por meio do método 

etnográfico-discursivo (MAGALHÃES. MARTINS, RESENDE, 2017), a relação das 

identidades incorporadas pelos (as) leitores por meio dos discursos das publicações que 

acompanham. Consideramos que o debate sobre a relação entre discurso e identidade deve ser 
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mantido e intensificado, pois a proliferação desses elementos e dos meios nos quais são 

manifestados e construídos continua a crescer e a trazer novos questionamentos. 
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ANEXO A – “Antes de pifar”, edição nº 449 de Vogue Brasil 
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ANEXO B – “As donas da história”, edição nº 453 de Vogue Brasil 
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ANEXO C – “Cabelo de top”, edição nº 450 de Vogue Brasil 
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ANEXO D – “Decifra-me ou te devoro”, edição nº 449 de Vogue Brasil 
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ANEXO E – “Decore estes nomes”, edição nº 449 de Vogue Brasil 
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ANEXO F – “Dupla de impacto”, edição nº 451 de Vogue Brasil 
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ANEXO G – “Karl em versão brasileira”, edição nº 450 de Vogue Brasil 
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ANEXO H – “Maioridade fashion”, edição nº 454 de Vogue Brasil 
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ANEXO I – “Memórias do futuro”, edição nº 450 de Vogue Brasil 
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ANEXO J – “Na ponta do lápis”, edição nº 454 de Vogue Brasil 
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ANEXO K – “Natureza selvagem”, edição nº 451 de Vogue Brasil 
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ANEXO L – “O sol é para todas”, edição nº 449 de Vogue Brasil 
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ANEXO M – “Partiu pedal”, edição nº 450 de Vogue Brasil 
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ANEXO N – “Corte a seco”, edição nº 454 de Vogue Brasil 
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ANEXO O – “A turma mais cool do planeta”, edição nº 452 de Vogue Brasil 
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ANEXO P – “Vão-se os anéis...”, edição nº 454 de Vogue Brasil 
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ANEXO Q – “Corra antes que acabe”, edição nº 452 de Vogue Brasil 
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ANEXO R – “Quem te leu quem te lê”, edição nº 452 de Vogue Brasil 
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ANEXO S – “Pronta para a mudança?”, edição nº 451 de Vogue Brasil 
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ANEXO T – “Renascimento fashion”, edição nº 452 de Vogue Brasil 
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