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Resumo 

O este artigo investiga os sentidos atribuídos pelas leitoras das revistas Vogue e 
Manequim às representações da diversidade de estéticas corporais veículadas nos 
editorias. O problema investigado é: Como as leitoras das mencionadas revistas 
interpretam as representações da diversidade de estéticas corporais presentes nos 
editoriais desses veículos jornalísticos. Tem-se como objetivo geral analisar os 
sentidos atribuídos pelas leitoras das revistas Vogue e Manequim às representações 
da diversidade de estéticas corporais veiculadas nos editoriais e identificar se as 
leitoras das revistas Vogue e Manequim consideram o aspecto jornalístico dos 
editoriais desse tipo de veículo midiático. 
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Introdução 

Esse artigo tem como tema os sentidos atribuídos pelas leitoras das revistas 

Vogue e Manequim às representações da diversidade de estéticas corporais 

presentes nos editorias e reportagens de moda. E investigamos o seguinte 

problema: como as leitoras das revistas Vogue e Manequim atribuem sentido as 

representações da diversidade étnica e de estéticas corporais, presentes em 

editorias e em reportagens de moda nas referidas Revistas. Tem por objetivo 
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analisar qual(is) sentido(s) as leitoras das revistas atribuem para as reportagens de 

moda. 

O artigo identifica quais aspectos jornalísticos essas leitoras observam nas 

revistas Vogue e Manequim. Para isso realizamos uma pesquisa qualitativa com 12 

leitoras da Vogue e 12 leitoras da Manequim. 

 A revista Vogue e Manequim são objetos de estudo dessa pesquisa e 

estão inseridas no segmento de moda. Identificar as transformações que o mercado 

editorial de moda sofreu nos últimos anos permite entender o que a mulher 

representou na mídia e como ela foi retratada. A autora Dulcília Buitoni em sua 

obra Mulher de Papel: A representação da mulher pela imprensa feminina 

brasileira (2009) compreende o signifcado da mulher na mídia brasileira. Segundo 

Buitoni a ideologia presente em cada seção dessas revistas é mais forte do que em 

outros tipos de periódicos. Para ela a primeira impressão que se tem é de visualizar 

conteúdos neutros e banais, mas no fundo cada uma dessas reportagens expostas 

na mídia vem camuflada por uma ideologia. “Porém se sairmos da superfície, 

veremos que a imprensa feminina é mais ideologizada que a imprensa dedicada ao 

público em geral. Sob a aparência de neutralidade, a imprensa feminina veicula 

conteúdos muito fortes.” (BUITONI; 2009; p. 21).  

 Buitoni explica que em cada década a mulher era retratada de uma 

determinada forma pela mídia. A mulher sempre está sendo retratada pelos 

padrões estrangeiros, mesmo quando ela é brasileira. Para Buitoni a real mulher 

brasileira não aparece nas páginas da revista. Isto significa que é muito difícil 

encontrar uma negra estampada na mídia. “A mulher branca, sorridente é rótulo e 

marca do produto chamado imprensa feminina. Verdadeira mulher de papel, que 

conserva fracos pontos de contato com a realidade. Num país de mestiços, a negra 

raramente surge em revistas femininas, a não ser como manequim exótico.” 

(BUITONI; 2009; p.2009). Portanto é preciso concluir que desde o século passado os 

assuntos no mercado editorial das revistas de moda sempre foram os mesmos, e a 

estética corporal da mulher segue a linha estrangeira. “De papel em papel, a 

imprensa feminina brasileira colabora para a mitificação e a mistificação do ser 

feminino, ajudando a manter padrões.” (BUITONI; 2009; p. 212). 

 É importante também compreender o papel do receptor. Para Jesús 

Martin Barbero (2002) o estudo da recepção deve modificar a forma de pesquisa no 
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campo da comunicação uma vez que a questão de estudo não está mais focada do 

processo de produção, mas sim em quem recebe a mensagem. “A recepção não é 

apenas uma etapa do processo de comunicação. É um lugar novo de onde devemos 

repensar os estudos e a pesquisa de comunicação.” (BARBERO; 2002; p.39).  

 Estudar e compreender o sentido da recepção traz reflexos no cotidiano 

e nas práticas sociais com a influência da cultura de uma sociedade que determina 

quem aquele receptor é. Portanto, a formação individual de cada um irá refletir na 

forma como irá receber o discurso das mídias. “O lugar privilegiado para abordar as 

mediações tende a ser o cotidiano.” (JACKS; 2002; p.153).  

 Com o estudo da recepção o receptor passa a ser visto como um produtor 

de sentido. Nilda Jacks em Meios e audiência: a emergência dos estudos de 

recepção no Brasil (2008) traz um panorama do papel do receptor dentro da 

sociedade, traçando um estudo sobre a forma que a recepção comunicacional vem 

se desenvolvendo ao longo do tempo. “O processo de recepção é visto como algo 

que não se dá apenas no momento de interação com os meios de comunicação, mas 

começa bem antes e termina bem depois, fundindo-se com as práticas cotidianas 

dos receptores.” (JACKS, 1993, p.48).  

 Jacks apropria-se de quatro mediações para explicar a recepção: a 

institucionalidade, socialidade, ritualidade e tecnicidade. A primeira delas, a 

institucionalidade ligada à esfera pública é que constrói relações mais próximas 

entre a produção e a recepção. A segunda mediação explicada por Jacks é a 

socialidade. Nesta mediação a autora explica a importância da vivência cotidiana 

para construir uma determinada forma de recepção. A terceira mediação é a 

ritualidade que se relaciona com a memória do receptor. A tecnicidade é a quarta 

e última mediação, sendo está o formato de novas práticas. 

 Antes dos estudos de recepção percebia-se um receptor passivo, que se 

deixava levar pela influência midiática. Hoje é possível ver um receptor ativo que 

se comunica e dialoga com a mensagem. “O receptor segundo quase todos os 

estudos, é um agente ativo no processo de comunicação. Ele se porta criticamente 

ante as mensagens, é um agente social, construtor de significados e com o advento 

do controle remoto, seu poder de escolha e decisão aumenta.” (JACKS; 2008; p. 

135).  
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 Gomes, em Efeito e Recepção: A interpretação do processo receptivo em 

duas tradições de investigação sobre os media (2004), compreende o estudo da 

recepção como uma corrente dos estudos culturais. Segundo Gomes, existe uma 

seletividade dos receptores diante dos discursos apresentados. “A associação de 

hipóteses vindas tanto da sociologia quanto da psicologia conformarão a 

compreensão de que os receptores reagem de modo seletivo à influência dos meios 

de comunicação. Esta concepção está sustentada por alguns princípios de 

seletividade.” (GOMES; 2004; p.48). A autora define cinco formas de seletividade: 

princípio da exposição seletiva, princípio da atenção seletiva, princípio da 

percepção seletiva, princípio da memorização seletiva e o princípio da ação 

seletiva. 

 A exposição seletiva se baseia na estrutura da audiência, sendo pré-

determinado por ela. No caso do princípio da atenção seletiva se relaciona no 

modo como as diferenças individuais e a forma como cada um entende os discursos 

expostos pela mídia. A percepção seletiva varia de acordo com as atitudes e 

valores do receptor. A memorização seletiva segue a mesma linha da percepção 

seletiva, baseia-se na memorização de acordo com os valores do receptor. O último 

princípio explicado por Gomes é a ação seletiva no qual cada indivíduo apresenta 

uma determinada reação para cada discurso 

 Estudar a recepção é fundamental para entender o papel das leitoras da 

revista Vogue e Manequim. O estudo da recepção nesse projeto facilita o 

entendimento das reações dessas leitoras diante das mensagens das revistas. 

 Outro aspecto fundamental para a compreensão desse artigo é a análise 

de discurso. Maingueneau em Os termos chaves da análise do discurso (1997) 

compreende a análise do discurso como “uma disciplina em que, em vez de realizar 

uma análise lingüística do texto em si mesmo ou uma análise sociológica ou 

psicológica do seu contexto, visa articular sua enunciação como um determinado 

lugar social.” (MAINGUENEAU; 1997; p.13). Para esse autor, a análise do discurso 

faz uma relação entre enunciado e contexto, onde um pode definir o outro. 

 Para Orlandi, “a análise do discurso se pretende uma teoria crítica que 

trata da determinação histórica dos processos de significação. Não estaciona nos 

produtos como tais. Trabalha com os processos e as condições de produção da 

linguagem.” (ORLANDI; 2006; p.12). Ainda segundo a mencionada autora, “a 
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análise do discurso abre um campo de questões no interior da própria lingüística e 

que refere o conhecimento da linguagem ao conhecimento das formações sociais.” 

(ORLANDI; 2006; p 11).  

 Todo discurso nasce de outro discurso. “Considero o discurso não como 

transmissão de informação, mas como efeito de sentidos entre interlocutores, 

enquanto parte do funcionamento social geral. Então, os interlocutores, 

constituem o sentido da seqüência verbal produzida.” (ORLANDI; 2006; p.26). Desta 

forma, ele vai além de um simples canal de transmissão, mas representa um papel 

relevante para compreender os significados da fala.  

 Cada discurso gera mais discursos e o sentido da palavra é único em cada 

um deles. A cada novo discurso que surge a palavra passa a ter um novo 

significado. A intertextualidade provoca a mescla de textos ou discurso. Os textos 

estão relacionados entre si, um apresenta característica do outro, mas sem perder 

sua essência. “Sabemos que um texto tem relação com outros textos nos quais ele 

nasce (sua matéria prima) e/ou outros para os quais ele aponta (seu futuro 

discursivo).” (ORLANDI; 2006; p.194).  

 As condições de produção definidas por Orlandi estão ligadas as práticas 

sociais e ao contexto em que o indivíduo vive. O discurso é visto como o local 

social. Para todo discurso existe uma condição de produção por trás dele. 

Dependendo do lugar em que um sujeito fala o discurso provoca um determinado 

efeito. 

 A autora apresenta como condição discursiva a memória e o contexto. A 

memória é responsável por gerar o interdiscurso. O interdiscurso é a memória 

discursiva, o que já foi dito. É o conjunto de formulações feitas e já esquecidas e 

que irá determinar aquilo que falamos. “O interdiscurso disponibiliza dizeres que 

afetam o modo como o sujeito significa em uma situação discursiva dada.” 

(ORLANDI; 2007; p.31). 

  Orlandi apresenta duas formas de esquecimento dentro do discurso. A 

primeira delas é o esquecimento de enunciação, no qual quando o sujeito fala 

alguma coisa ele escolhe deixar de falar outra. A segunda forma definida pela 

autora é o esquecimento ideológico, no qual está focado na instância do 

inconsciente o modo como somos afetados pela ideologia. “Por esse esquecimento 
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temos a ilusão de ser a origem do que dizemos, quando, na realidade, retomamos 

sentidos pré existentes.” (ORLANDI; 2003; p.35). 

 Todo discurso se relaciona entre si e Orlandi define as relações presentes 

no discurso. Primeiramente o discurso com relação de sentido. “Segundo essa 

noção não há discurso que não se relacione com outro. Em outras palavras, os 

sentidos resultam de relações: um discurso aponta para outros que o sustentam 

assim como para fazeres futuros.” (ORLANDI; 2007; p.39). Essa relação se baseia na 

compreensão do discurso e na forma como ele se relaciona com outros. A relação 

de antecipação é quando alguém se coloca no lugar do outro antecipando o 

interlocutor. “Todo sujeito tem a capacidade de experimentar, ou melhor, de 

colocar-se no lugar em que o interlocutor ouve suas palavras. Ele antecipa-se assim 

a seu interlocutor quanto ao sentido que suas palavras produzem.” (ORLANDI; 

2007; p.39). A relação de força são os discursos imperativos que tendem a obrigar o 

receptor por meio de uma posição de superioridade. “Como nossa sociedade é 

construída por relações hierarquizadas, são relações de força, sustentadas no poder 

desses diferentes lugares que se fazem valer na comunicação.” (ORLANDI; 2007; 

p.40). 

 Analisar o discurso requer identificar os sentidos atribuídos aos editoriais 

que compõe as revistas Vogue e Manequim. De forma que entendendo qual a 

formação discursiva que cada revista retrata consegue-se entender melhor o efeito 

da recepção nos leitores. Considera-se também a visão de mundo dos leitores. 

Cada um sofre sua própria influência, tem o seu próprio contexto, em outros 

termos considera-se a ideologia de certos grupos sociais. “Podemos começar por 

dizer, que a ideologia faz parte, ou melhor, é a condição para a constituição do 

sujeito e dos sentidos.” (ORLANDI; 2007; p.46). Não há uma ideologia, talvez 

pudéssemos dizer que há ideologias, isto é visões de mundo diferentes de acordo 

com o contexto analisado. Cada vivência de cada leitor proporciona uma 

determinada forma de compreender o que a revista quer dizer. Cada leitor 

apresenta um olhar que se formula por meio de todo o seu contexto social, de toda 

a sua ideologia. “Não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia.” 

(ORLANDI; 2007; p.47) 

  O estudo do discurso auxilia o entendimento das formas de recepção, 

uma vez que ele é o principal elemento em uma mensagem. Para compreender 
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sobre as práticas discursivas Baccega, autora do livro Palavra e Discurso História e 

literatura (2003) explica que existem inúmeros discursos se cruzam entre si, dando 

origem a novos discursos. “Os novos discursos ajudam a alterar os significados. Essa 

dinâmica tem seu momento mais importante quando a materialidade do discurso-

texto é captada pelo receptor.” (BACCEGA; 2003; p.21). 

 Baccega explica a subjetividade discursiva, afirmando que é pela 

materialidade do discurso que ela se constrói. A subjetividade pode ser encontrada 

no lado do emissor e também do receptor. Ambos produzem a subjetividade e esta 

é responsável pelo cruzamento da palavra formando novos discursos.   

 “A subjetividade nada mais é que o resultado da polifonia, das muitas 

vozes sociais que cada indivíduo recebe e tem condições de reproduzir (paciente) 

e/ou reelaborar (agente).” (BACCEGA; 2003; p.22). Baccega entende por paciente 

aquele que apenas reproduz os discursos sociais. Já o sujeito agente pode 

reelaborar, refazer o discurso, produzindo outros. O sujeito agente apresenta uma 

maior subjetividade e consegue ter uma posição mais crítica. 

 As práticas cotidianas e as vivências pessoais influenciam a formação do 

discurso e da palavra. Portanto, é interessante observar que toda a construção 

discursiva se dá não apenas pelo ato de falar ou transmitir uma mensagem, mas sim 

por um conjunto de ações previamente estabelecidas. Desta forma a presença da 

ideologia também pode ser encontrada na palavra.  

  Analisar qual é o papel dos discursos na mídia traz uma série de 

questões que podem ser aplicadas no estudo da recepção. Charaudeau em 

Linguagem e discurso: modos de organização (2008) e Discursos das Mídias (2009) 

faz um levantamento abordando como o discurso da mídia influência o receptor. A 

recepção se dá como o lugar de condições de interpretação. Charaudeau afirma 

que existem dois lugares de condição de recepção: o espaço interno-externo e o 

espaço externo-externo. O espaço interno-externo é visto como o destinatário 

ideal. Já o externo-externo seria o receptor ideal, o público. O receptor, no que se 

refere ao discurso midiático, não é apenas uma pessoa apática, que irá receber 

todas as informações vindas da mídia. Ele irá questionar as inúmeras informações 

que lhe são entregues a cada momento do seu dia a dia. 

 Charaudeau propõe a distinção entre o discurso informativo e o discurso 

propagandista. Para ele o primeiro transmite um saber para o receptor, já o 
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segundo seduz e persuade. “Justamente, o discurso informativo e o discurso 

propagandista são os representantes do fenômeno estritamente linguageiro de 

fazer passar a comunicação pelo filtro imaginário.” (CHARAUDEAU; 2009; p.60).  

 “No discurso propagandista, o status da verdade é da ordem do que há 

de ser, da promessa: um dom mágico é oferecido, cuja realização benéfica para o 

alvo só se concretizará se este se apropriar do dom.” (CHARAUDEAU; 2009; p.61). 

Acredito que não existe um discurso unicamente informativo ou propagandista, eles 

se mesclam. Pode haver uma maior intensidade de informação ou de persuasão, 

mas em algum ponto aparecerá elementos do outro discurso. Não existe um 

discurso puro. 

 Charaudeau (2008) explica a importância do contrato de comunicação, 

no qual existe um reconhecimento das condições da linguagem ou do discurso por 

parte dos receptores da mensagem. O contrato de comunicação é composto pelos 

dados externos e internos do discurso. Os dados internos é o próprio discurso, já os 

dados externos se dividem em quatro condições. A primeira delas é a condição de 

identidade que diz respeito a quem é o sujeito que está presente no ato de 

comunicação, o que cada indivíduo representa. A condição de finalidade está no 

objetivo da mensagem, ou seja, qual a finalidade e o intuito daquele discurso. Já a 

condição de propósito é o motivo, o porquê daquele discurso existir. Por fim, a 

condição do dispositivo refere-se às variações discursivas.   

 Além da importância da mídia, Charaudeau faz uma diferenciação entre 

alvo intelectivo e alvo afetivo. O alvo em questão é o receptor e a forma como ele 

atribui sentidoabsorve o discurso. O alvo intelectivo pensa mais racionalmente, ele 

se torna crítico em relação a discurso recebido. Consegue distinguir o que é de 

importância para ele ou não. Já o alvo afetivo ele crê em um discurso sem criticá-

lo, sem questionar sua importância.  O indivíduo passa a ver a mensagem a partir 

do seu lado emocional.  

 Por fim, o estudo dos discursos da mídia desenvolvidos por Charaudeau 

possibilitou compreender a influência dos meios de comunicação para o receptor. O 

ato comunicacional possibilita intermediações do discurso que, segundo o autor, 

são interpretadas de diversas maneiras pelo receptor dessa mensagem. 

  

 



 

II Seminário de Iniciação Científica da ESPM – São Paulo – 30 e 31 de outubro de 2013 

 
9 

A diversidade e os gestos de interpretação das leitoras de Vogue e Manequim 

 Para realizar a pesquisa empírica, que busca responder quais os sentidos 

atribuídos à diversidade pelas leitoras das Revistas Vogue e Manequim, 

desenvolvemos os seguintes procedimentos: elaboração do critério de seleção das 

leitoras, elaboração de dois questionários, desenvolvimento da pesquisa e análise 

do material coletado. Escolhemos fazer uma pesquisa qualitativa entrevistando 

uma a uma das 24 leitoras. A escolha das entrevistadas utilizou-se dois principais 

critérios: local de moradia e ser constante leitora ou assinante da revista 

Vogue/Manequim. 

 Primeiramente na revista Vogue as leitoras ao descreverem o que é uma 

pessoa fisicamente bonita elas utilizaram a palavra magra mais de quatro vezes e 

consideram bela a mulher que está sempre bem vestida. A presença de cabelos 

lisos e compridos também foi muito marcante nas entrevistas. 

 As entrevistadas também responderam sobre padrão de beleza que, na 

percepção delas, aparece continuamente na Vogue. Analisando as respostas, 

percebeu-se que a revista Vogue apresenta um padrão de beleza relacionado com o 

padrão internacional e que traz sempre o sinônimo de sofisticação. São modelos ou 

atrizes reconhecidas mundialmente e estão sempre bem vestidas. Observou-se que 

existe uma distância entre as leitoras e a modelo. Ser retratada na Vogue segundo 

a visão das leitoras é algo inalcançável é o sinônimo da perfeição e por mais que a 

leitora tente se vestir ou se comportar como elas nunca vão ser o que elas são.  

 A revista Manequim se diferencia da Vogue mudando o foco das modelos 

e do padrão de beleza. Não são mais as modelos internacionais as mais citadas, 

mas sim as brasileiras. A leitora da Manequim identifica o padrão da mulher 

nacional como sinônimo de beleza. Para essas leitoras da Manequim o padrão de 

beleza apresentado na revista são as mulheres magras, altas que aparecem sempre 

na televisão. Ocorre uma aproximação entre as entrevistadas e as modelos/atrizes. 

As leitoras da Manequim se identificam com a modelo/atriz, elas estão próximas do 

cotidiano dessa leitora seja pela novela ou pela própria mídia. 

 As entrevistadas da revista Manequim entendem que o padrão de beleza 

retratado pela revista é um padrão sem o contágio internacional mostrando 

exatamente as mulheres brasileiras. Mesmo com essa visão as leitoras afirmam que 

existe uma imposição da mídia para que todas as mulheres sejam iguais.  



 

II Seminário de Iniciação Científica da ESPM – São Paulo – 30 e 31 de outubro de 2013 

 
10 

 Ao analisar as entrevistas das duas revistas, é possível perceber algumas 

diferenças em relação ao modo como o padrão de beleza é observado pelas leitoras 

na revista Vogue e Manequim. Primeiramente a revista Vogue caracteriza-se com a 

presença de modelos/atrizes internacionais, as leitoras observam que o padrão de 

beleza se foca nos padrões norte americanos e europeus. Logo existe um 

distanciamento entre as leitoras e as mulheres que elas consideram belas.  

 Por outro lado a revista Manequim caracteriza-se pela presença de 

modelos/atrizes nacionais. Nenhuma das entrevistadas considera uma atriz 

internacional como o padrão de beleza. É possível perceber a existência de um laço 

de proximidade entre as modelos da capa da Manequim e as entrevistas. 

 As leitoras de Vogue e Manequim aceitam a beleza imposta pelas 

revistas. A maior parte das entrevistadas acreditam que esse é o padrão. Elas 

consideram uma pessoa bonita aquelas que apresentam as características físicas 

das modelos retratadas nas revistas. Mesmo tendo consciência de que falta retratar 

modelos mais gordinhas, mulher com cabelo encaracolado ou pele negra, as 

leitoras de Vogue e Manequim não consideram esse padrão que está de fora da 

revista como algo belo.  

 Existem também algumas semelhanças entre as duas revistas no que se 

diz respeito ao padrão de beleza nelas veiculados. A mulher magra é sempre 

retratada na Vogue e na Manequim. Em ambas as revistas  é possível perceber uma 

consonância entre as imagens das mulheres ali apresentadas e o entendimento de 

beleza das entrevistadas.  

  As entrevistas realizadas com as leitoras de Vogue e Manequim 

permitiram perceber a forma como elas compreendem a diversidade e se elas 

conseguem enxergar a diversidade dentro das páginas da revista, em especial no 

editorial. 

 Primeiramente as leitoras da revista Vogue tentaram definir o que é 

diversidade. Essa pergunta trouxe bastante dificuldade em respostas e a maior 

parte das delas demoraram algum tempo para responder. As leitoras da revista 

Vogue associam a diversidade com a diferença. Elas compreendem essa diversidade 

como uma mistura entre culturas que gera a diferença. De um modo geral as 

leitoras da Vogue observam que a revista em momento algum apresenta mulheres 

mais gordinhas ou mulheres negras. Para as entrevistadas existe sempre o padrão 
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europeu ou americano. Elas acreditam que a revista Vogue é uma revista global e, 

portanto, precisa se adaptar para o cenário nacional. 

 O editorial Velocidade de Cruzeiro, veiculado na revista Vogue na edição 

de novembro de 2011, foi apresentado para as leitoras durante a entrevista. Com 

base nesse editorial elas apontaram quais eram os aspectos da diversidade que 

estavam presentes. Das doze entrevistadas duas não conseguiram encontrar 

diversidade no editorial. As outras dez leitoras apontaram que a diversidade está 

na presença de uma modelo tcheca em um cenário brasileiro. Todas as dez 

entrevistadas que identificaram diversidade no editorial Velocidade de Cruzeiro e 

falaram sobre a modelo como uma representação da diversidade devido ao 

ambiente em que ela se encontra. Para essas leitoras essa mistura entre uma 

modelo estrangeira convivendo em uma outra cultura promove a diversidade no 

editorial. 

 As leitoras da Manequim tiveram bastante dificuldade em definir o que é 

diversidade. Assim como na revista Vogue a maioria delas relacionou a diversidade 

com a diferença. Especialmente o contraste envolvendo grupos de pessoas. De 

forma geral as leitoras da Manequim não conseguiram identificar a diversidade na 

revista. Para nove entrevistas não há diversidade representada em suas páginas.  

Apenas três explicaram que de forma bem superficial a presença da diversidade. 

Para esse pequeno grupo de leitoras a diversidade na Manequim está quando ela 

apresenta elementos de outros países e outras culturas para fora. As leitoras 

observam que não existem mulheres de outras etnias na revista apenas mulheres 

brasileiras. Elas afirmam que a revista não retrata mulheres negras ou mulheres 

mais gordinhas, o padrão em todas as edições é sempre o mesmo. A maioria delas 

acredita que não há influências de outras culturas. As leitoras que conseguem 

identificar os aspectos de outras culturas explicam que a revista tem algumas 

sessões que mostram roupas inspiradas em diversas culturas e diversos países. 

  Foi apresentado o editorial Mulheres Poderosas, referente a outubro de 

2011 para as entrevistadas da revista Manequim. Elas apresentaram dificuldade em 

encontrar aspectos da diversidade e precisaram ler e reler o editorial várias vezes. 

Quatro entrevistadas não conseguiram encontrar nenhum aspecto da diversidade, 

para essas leitoras o editorial não apresenta em momento algum a diversidade. Já 

o restante das entrevistadas conseguiram identificar aspectos pontuais. Os dois 
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pontos que apareceram nas respostas das leitoras foram o cabelo crespo e a 

presença de uma mulher mais velha no editorial. As leitoras observaram que ter 

alguém com cabelos crespos é um fato que se destoa do padrão exibido na revista 

Manequim. Elas contaram também que é raro aparecer modelos mais velhas apenas 

moças novas na revista. 

 As leitoras de Vogue e Manequim apresentam visões diferenciadas sobre 

o modo como a diversidade é encontrada nos editorias. As leitoras da Vogue 

conseguem identificar mais elementos que as leitoras da Manequim, que por sua 

vez apresentaram uma maior dificuldade em encontrar a diversidade. Foram 

poucas as entrevistadas Manequim que conseguiram pontuar os aspectos da 

diversidade. 

 O jornalismo de moda muitas vezes é confundido como um gênero não 

noticioso. Pode se enquadrar na esfera do entretenimento como também em 

jornalismo de serviço. Mesmo apresentando “dicas” ele continua sendo jornalismo. 

Tanto a revista Vogue como a revista Manequim fazem parte do âmbito 

jornalístico, mas cada uma é direcionada ao seu público alvo.  

 As leitoras de Vogue e Manequim apresentam visões distintas a respeito 

do jornalismo nas revistas. Todas as leitoras da Vogue consideram a revista um 

meio jornalístico e lêem a como jornalismo. Cada uma delas respondeu qual o 

papel da Vogue na perspectiva jornalística. Mesmo com respostas variantes a 

função de jornalismo continuou presente. Essas leitoras entendem que existe sim 

uma segmentação de moda e uma linguagem própria de jornalismo. 

 Por outro lado, as leitoras de Manequim não identificam o caráter 

jornalístico da revista. As entrevistadas responderam que a Manequim não é 

jornalismo. Para esse grupo de leitoras, a revista traz entretenimento e dicas. Elas 

definem a revista como um guia de como fazer e não como jornalismo. As leitoras 

acreditam que falar sobre moda, tendências e combinação de roupas não faz parte 

do jornalismo.  

 Ambas as revistas são jornalísticas, no entanto, elas adaptam sua 

linguagem ao público. A revista Manequim não pode conter reportagens e matérias 

de profundidade uma vez que suas leitoras não vão ler esse tipo de matéria. A 

revista apresenta temas menos densos, de fácil compreensão e relacionados ao 
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segmento da moda. A revista Vogue, porém, apresenta o jornalismo interpretativo, 

matérias de serviço e entretenimento. 

  

 Considerações Finais  

 O objetivo principal dessa pesquisa foi verificar quais os sentidos que as 

leitoras das revistas Vogue e Manequim atribuem às representações da diversidade 

estéticas corporais presentes nos seus editoriais. As entrevistas realizadas com as 

leitoras permitiu localizar essas representações que abordaremos a seguir. 

 Primeiramente uma parte teórica como forma de embasar a análise das 

entrevstas buscando o significado do estudo de recepção e da análise do discurso. 

Para que a discussão teórica fosse bem fundamentada ela dialogou com autores 

como Buitoni, Jacks, Charaudeau, Martin-Barbero, Orlandi, Baccega entre outros. 

 Realizando todas as análises foi possível perceber que as leitoras da 

Vogue identificaram prontamente que a diversidade da revista encontra-se no 

modo como a Vogue traz elementos de fora e os adapta para o Brasil. Essas leitoras 

identificam a questão do global e do local que é muito trabalhada na revista. Em 

relação ao editorial apresentado a elas na entrevista localizam a diversidade na 

modelo internacional que faz um ensaio fotográfico num cenário tipicamente 

nacional, a cidade do Rio de Janeiro. Já as leitoras de Manequim não identificam 

facilmente a temática da diversidade. Algumas das entrevistadas afirmam não 

existir diversidade na revista e no editorial apresentado a elas. Já aquelas que a 

identificam apontam a mulher mais velha e a mulher de cabelos crespos. Tais 

respostas sugerem que as leitoras de Manequim concebem diversidade como 

aspectos do corpo. De outro modo, as leitoras de Vogue concebem diversidade de 

modo mais abrangente, pois mencionam a relação entre o nacional e o estarngeiro. 

 Para as leitoras da Vogue existe a mulher internacional e o padrão norte-

americano ou europeu que deve ser seguido. Por outro lado, as leitoras da revista 

Manequim compreendem a mulher retratada na revista como uma mulher mais 

brasileira.  

 A teoria da recepção foi fundamental para compreender como cada 

leitora entende a diversidade retratada tanto na revista Vogue como na revista 

Manequim. Essa teoria possibilitou observar o modo como cada uma das leitoras 

consegue apontar a diversidade. Sem o estudo dessa teoria não seria possível 
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entender a visão de cada uma das entrevistadas. Os resultados alcançados nesta 

pesquisa promoveu uma visão de como cada um dos veículos de comunicação 

provoca um determinado efeito em seus receptores. O lugar em que o receptor 

está recebendo o discurso influencia também na forma como os indivíduos se 

portam. Portanto conclui-se que as leitoras de Vogue e Manequim apresentam 

interpretações diferentes devido ao lugar que ocupam.  

 A classe social também é responsável por essa diferenciação e o perfil 

social das duas leitoras são distintos. O lugar que cada uma das leitoras ocupa 

socialmente promove diferentes interpretações do discurso. Ou seja, o modo de 

vida da leitora Manequim se difere do modo de vida da leitora Vogue por isso cada 

uma delas apresenta uma interpretação distinta para o que a revista emite. 

  Para as entrevistadas da Vogue a diversidade está diretamente 

relacionado com a diferença e a desigualdade. O sentido que essas leitoras 

atribuem é justamente o fato da revista trazer tendências vindas de fora. As 

entrevistadas afirmaram que a Vogue apresenta essa função e que a revista 

consegue adaptar isso para os moldes nacionais. A presença entre o global e o local 

é constante na revista Vogue. As entrevistadas também analisaram a diversidade do 

editorial Velocidade de Cruzeiro e concluímos que na visão das leitoras a 

diversidade nesse editorial está na presença da modelo internacional no cenário 

brasileiro. Em relação ao padrão de beleza retratado na Vogue as entrevistadas 

afirmaram que existe sim um padrão estético corporal. Para essas leitoras a 

modelo magra, com cabelos lisos, seguindo sempre o modelo internacional é o que 

a revista Vogue apresenta. A questão do jornalismo em revistas de moda também 

foi discutida nesse trabalho. As leitoras da Vogue que acreditam que a revista é sim 

um veículo jornalístico. Elas afirmam que existe uma segmentação e uma 

linguagem própria na revista que faz pertencer à categoria de jornalismo. 

 No caso das leitoras de Manequim, a questão da diversidade sob o olhar 

das leitoras de Manequim emerge com pouca intensidade. De acordo com a 

resposta das leitoras a diversidade na Manequim está presente nos elementos de 

outras culturas que a revista exibe em suas páginas. Existe uma mistura cultural 

que acaba gerando a diversidade. Elas também afirmam que não há negras e 

sempre segue o mesmo padrão estético corporal entre as modelos da capa. O 

editorial Mulheres Poderosas foi apresentado para as entrevistadas da Manequim. 
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Algumas não conseguiram encontrar em hipótese alguma elementos da diversidade. 

Outras afirmaram que o editorial apresenta dois pontos centrais de diversidade: o 

cabelo crespo da modelo e a presença de uma mulher mais velha o que não é 

comum para a revista que sempre retrata mulheres jovens. O ideal de beleza não 

se inspira mais em modelos internacionais, mas sim nas modelos nacionais. As 

entrevistadas da Manequim consideram que a revista Manequim não é jornalismo. 

Para elas trata-se de uma revista de entretenimento que oferece dicas de roupas, 

culinária, guia de como fazer e, portanto não pode ser considerada jornalística. Ou 

seja, ela é um instrumento de trabalho que não se caracteriza na função do 

jornalismo. 

 Comparando as duas revistas foi possível perceber que a Vogue retrata 

mais o lado internacional trazendo modelos de fora. Já a Manequim nunca traz 

modelos estrangeiras, sempre são atrizes ou modelos brasileiras. Ambas encontram 

diversidade na revista, cada uma com uma intensidade distinta. Para as leitoras 

Vogue a revista é jornalismo em quanto que para as leitoras de Manequim a revista 

não é. 

 Por fim, é interessante destacar a importância das ideologias das 

entrevistadas. O modo de vida que cada uma, suas crenças, culturas e influências 

externas, as fazem ter um determinado olhar para os discursos presentes na 

revista. As leitoras de Vogue atribuem sentido à diversidade como uma forma de 

adaptar o que vem de fora para o Brasil. Para elas existe uma relação entre o 

global e local. Já as leitoras Manequeim atribuem sentido à diversidade como uma 

tentativa de juntar elementos de diversas culturas, elas sentem falta da presença 

de negras e melhers exóticas na revista. 
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