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Resumo 
Este trabalho — versão reumida do relatório entregue ao Programa de Iniciação 
Científica da ESPM — discute como pessoas do gênero feminino pertencentes à nova 
classe média brasileira se informam a respeito de assuntos ligados ao universo da 
moda, de que maneira o consumo das mensagens ocorre e que usos costumam fazer 
desse arsenal simbólico. Como recurso metodológico, optou-se pelo estudo de 
recepção, com uso da observação direta e de entrevistas semiabertas. Foram 
abordados vinte entrevistados, todos considerados femininos, em razão de seus 
hábitos e estilos de vida. A principal conclusão a que se chegou é que há interesse 
desse grupo pelo assunto moda, mas os indivíduos que o compõem não estão 
satisfeitos com as mensagens recebidas pelos meios de comunicação. 
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Introdução 

A nova classe média brasileira — também chamada de “nova classe C” — é 

uma categoria socioeconômica que define a população que ascendeu 

economicamente, no país, nos últimos anos. A seu respeito, há um extenso debate 

sobre aspirações de consumo, ou seja, sobre quais os principais bens e serviços 

consumidos por essa parcela da sociedade. Em meio a essa discussão, foi 

despertado o interesse em identificar se há interesse pela informação sobre moda. 

Os estudos encontrados sobre o tema estão, em sua grande maioria, 

relacionados ao mercado editorial, com o objetivo puramente mercadológico, 

visando ao público consumidor das diferentes publicações e a estratégias para 

aumentar as vendas. No entanto, ao fazer a leitura de publicações jornalísticas 
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direcionadas à classe C — como revistas, por exemplo —, nota-se um 

distanciamento do que deveria ser o jornalismo de moda.  

Em vez de discutir tendências e novos lançamentos, ou reportar sobre 

desfiles recém-realizados e coleções recém-lançadas, ou mesmo tratar de 

acontecimentos que podem influenciar a produção de determinadas marcas (como 

troca de estilistas, compra de uma marca por outra, licenciamento de grandes 

nomes de estilistas por lojas de departamento), essas publicações parecem 

preocupar-se com um jornalismo de serviço, mas “de pouca utilidade”. 

Compreender, portanto, como se dá o consumo de produção simbólica a 

respeito da moda por um grupo socioeconômico altamente visado é a proposta 

deste trabalho. Consumo, no dizer de Néstor García Canclini (apud ESCOSTEGUY & 

JACKS, 2005, p. 57), é o “conjunto de processos socioculturais nos quais se realiza 

a apropriação e os usos dos produtos”. Para o autor, assim, o consumo não é 

apenas um ato individual movido pelo desejo de satisfazer gostos pessoais, ideia 

comumente difundida sobre o fenômeno. Conforme suas considerações, o valor de 

troca só existe porque, antes dele, foi percebido o valor simbólico do objeto.  

Aqui, entende-se por consumo uma prática coletiva por meio da qual são 

selecionados e fixados os significados sociais da cultura. O consumo, nesse sentido, 

vai além da mera satisfação de desejos e de necessidades. Ele designa 

racionalidade aos objetos, uma vez que a aquisição destes serve como um modo de 

pensar o ambiente cultural em que a troca ocorre. Essa racionalidade é cultural, 

uma vez que difere coforme o contexto socioeconômico. 

Este trabalho, em particular, tem como foco a compreensão dos sujeitos 

receptores das informações sobre moda. Ana Carolina Escosteguy e Nilda Jacks 

(2005, p. 42) explicam que o estudo de recepção “comparte com os estudos 

culturais a concepção sobre a mensagem dos meios, considerando-a como formas 

culturais abertas a distintas decodificações, e sobre a audiência, definindo-a como 

composta por agentes de produção de sentido”. 

Como corpus da pesquisa, foram eleitos os frequentadores do bairro Bela 

Vista, na capital paulista, por ser este um local que diariamente acolhe pessoas de 

várias localidades da cidade, que por ali transitam a trabalho, por lazer ou porque 

habitam na própria região. A análise centra-se na relação desses receptores com as 

mensagens veiculadas pela mídia, desconsiderando qualquer explicação causal dos 
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fenômenos observados e fazendo uso de um método predominantemente 

qualitativo e interpretativo. Para capturar o discurso da audiência, foi utilizada a 

observação direta, com coleta de entrevistas semiabertas, cujas evidências foram 

comparadas com a estrutura do conteúdo dos meios; com isso, pôde-se apontar 

como a moda é assimilada por pessoas do gênero feminino, com idade entre vinte e 

trinta anos, inseridas no mercado de trabalho e integrantes da classe C. 

   

1. Breves considerações sobre o mundo da moda 

Ruth Joffily (1991, p. 55) sintetiza a história da moda brasileira e a divide 

em sete fases. A primeira, época do período colonial, corresponde a um momento 

em que todas as peças eram trazidas da Europa, uma vez que a produção local 

estava proibida. Quando o país é promovido à condição de Reino Unido, passa a 

desenvolver um comércio próprio, mas a base continua sendo os importados. Do 

início do século XX até o final da Segunda Guerra Mundial, começaram a surgir 

algumas casas de luxo, direcionadas à elite econômica com produção que era cópia 

dos modelos europeus. Em contraposição, surgem também indústrias de roupas, 

voltadas para a mão de obra imigrante e para os assalariados, que fabricavam 

roupas de uso cotidiano. Até meados dos anos 1960, os costureiros e as boutiques 

entram em cena. Os primeiros atendiam a uma clientela selecionada, de alto poder 

aquisitivo, para quem confeccionavam modelos exclusivos inspirados nos padrões 

da alta costura europeia; já as boutiques trabalhavam com produtos importados e 

atendiam a um público um pouco mais amplo. A criação de roupas nacionais, o 

estilismo propriamente dito, começa a partir da década de 1970. Pegando carona 

no período que ficou conhecido como “milagre econômico”, funda-se o prêt-à-

porter brasileiro. Como esse período, no entanto, não perdurou, as confecções 

ficaram privadas de seu público mais amplo. Surgem, então, as lojas de 

departamentos, com uma produção de peças em escala industrial, oferecendo 

opções de peças mais baratas sem, no entanto, abandonar a noção de estilo que 

conquistara a classe média no período anterior.  

Em linhas gerais, a produção de moda pode ser dividida em duas categorias: 

a haute couture e o prêt-à-porter. A primeira floresceu em meados do século XIX, 

com o “grande grão-senhor costureiro” Charles-Frédéric Worth, que soube 

identificar uma demanda crescente na emergência de uma nova classe social — a 
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alta burguesia —, que ficava cada vez mais poderosa seguindo o sucesso da 

Revolução Industrial e a consolidação do capitalismo. Empenhado em impor seu 

estilo, o estilista passou a convidar as senhoras da alta sociedade, ávidas por itens 

que exaltassem a posição social avantajada que ocupavam, a frequentar seu salão, 

onde apresentava as confecções que eram desfiladas por manequins. Os modelos 

eram confeccionados sob medida e com certo grau de exclusividade (VINCENT-

RICARD, 2008, p. 53). 

Mais recentemente, observa-se que muitos estilistas têm optado pelo 

licenciamento de suas marcas, ou seja, criam coleções exclusivas para uma 

determinada loja de departamentos. Tal fenômeno é significativo, uma vez que a 

produção em escala de roupas confeccionadas por estilistas de renome torna essa 

produção mais barata e acessível à classe média, além de movimentar o setor 

interno, muitas vezes sufocado pelos “importados”.  

 “O brasileiro tem que parar de ver revista lá de fora e querer imitar. Deve 

ousar mais, só isso”, afirma o estilista Delfrance Ribeiro, ao reconhecer no Brasil 

um enorme potencial de crescimento na cultura de moda, que deve aproveitar as 

oportunidades do atual momento econômico: “Temos tudo aqui e temos que parar 

de nos subestimar”3.  

 Ribeiro, que atualmente reside na Itália, veio ao Brasil para participar da 

13ª Semana de Moda do Ceará, a Dragão Fashion — realizada entre os dias 9 e 13 de 

abril —, onde desfilou sua nova coleção. O evento, além de reunir várias marcas, 

apresentou o Projeto Indústria Criativa, que tem como objetivo estimular o 

trabalho de novos talentos da moda. Ao falar de projetos dessa natureza, Delfrance 

enfatizou a importância de manter o processo criativo em conexão com o mercado. 

“Um estilista precisa criar e vender. Aqueles que possuem ideias brilhantes na 

passarela, mas inviáveis no mundo real, desaparecem em poucas semanas”4. 

Durante a sétima edição do salão de moda Inspiramais, realizado nos dias 16 

e 17 de janeiro de 2013, em São Paulo, o estilista Walter Rodrigues, em entrevista 

a esta pesquisa, abordou a importância da busca pela identidade da confecção 

brasileira em meio à diversidade que constitui a cultura do país. Para ele, é isso 

que pode trazer um diferencial.  

                                         
3 Trecho do depoimento concedido pelo estilista Delfrance Ribeiro, a Lígia Cristaldi, em 18 de abril de 2012. 
4 Idem.  
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Rodrigues percebe no interior do Brasil um grande potencial para o 

desenvolvimento de novas ideias, como a criação de matéria prima exclusiva, algo 

que começasse a trazer identidade à moda produzida no Brasil. “Em viagens ao 

interior, percebíamos o talento das pessoas, no entanto, a criatividade delas era 

pouco desafiada. Desse modo, produziam apenas cópias daquilo que chegava 

pronto de marcas reconhecidas internacionalmente”, explicou5. 

Tendo identificado esse potencial e reconhecido a rica diversidade artesanal 

encontrada na cultura brasileira, ele começou a fomentar produtores de matéria 

prima, ao instruí-los a respeito de como pensa um designer de moda. Dessa forma, 

os produtores poderiam produzir e fornecer a materiais de acordo com a 

expectativa de um profissional responsável pela criação da moda. 

 

2. Noções sucintas sobre gênero 

A distinção entre natureza e cultura foi amplamente adotada nos primeiros 

debates sobre identidade de gênero, termo este que se tornou uma categoria e 

uma reflexão teórica muito relevante nas ciências humanas nas últimas décadas. 

Em diálogo com as teorias sociais, sua produção teórica tem se desenvolvido a 

partir de uma produção crescente desde a década de 1970, com reflexões sobre 

formas de poder e desigualdades que passaram a ser compreendidas como sociais e 

culturalmente produzidas. A oposição entre natureza e cultura, na antropologia, se 

dá no momento em que as formas de pensar e de agir de um grupo passam a ser 

determinadas pela convivência social e pela relação entre os indivíduos que 

compõem uma sociedade. Corresponde à esfera da natureza tudo aquilo que é 

universal, ou seja, o que é dado no mundo e, sendo assim, pode ser encontrado em 

várias sociedades. O modo como cada sociedade lida com essas universalidades 

corresponde à esfera da cultura. 

A proposição “sexo está para gênero assim como natureza está para cultura” 

supõe sexo como a anatomia sexual e trata de características intrínsecas ao corpo 

(SCOTT, 1995; STOLCKE, 1991). Seria, portanto, algo natural. Gênero, por sua vez, 

envolveria variabilidade, e não universalidade. Sua constituição depende do uso de 

                                         
5 Trecho do depoimento concedido pelo estilista Walter Rodrigues, a Lígia Cristaldi, em 17 de janeiro de 2013. 
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símbolos e de convenções dentro de determinada sociedade. A partir de tal 

proposição, poder-se-ia concluir que gênero é construído, enquanto sexo é natural. 

Discussões sobre identidade de gênero, no entanto, caminharam para 

desconstruir a ideia de que se nasce homem e mulher, ao trabalhar a ideia de que, 

na verdade, torna-se homem e mulher. Dessa forma, identifica-se um problema na 

utilização do termo sexo, justamente pelo fato de este estar associado a uma 

noção “naturalizante”. O termo carrega um determinismo baseado na oposição 

binária entre feminino e masculino. Categorizar um sujeito como do sexo 

“feminino” ou “masculino” é o mesmo que tratar de características subjetivas do 

ser humano, como se fossem naturais.  

Falar em feminino ou masculino é tratar de categorias que foram 

constituídas socialmente. Logo, tratar essas categorias subjetivas do corpo humano 

como gênero ajuda a afastar a noção de que elas sejam naturais ao corpo. 

Marcel Mauss (1974, p. 371), um dos primeiros a discutir noções relacionadas 

ao tema, acredita que gênero seja algo corporificado. Em sua discussão, ele revela 

como o corpo é treinado de acordo com a cultura na qual o indivíduo está inserido. 

Seja na postura, no tom da voz, no modo como se arruma ou no andar. Gênero, 

para o autor, é algo a englobar essas diferenças de habitus. 

O termo gênero começou a ser utilizado pelas feministas como tentativa de 

oposição às atribuições de papéis sociais baseados em características intrínsecas ao 

corpo. Tentavam, dessa maneira, eliminar a opressão social que sofriam por conta 

da exacerbação das diferenças físicas. No entanto, essa noção de gênero deve 

ultrapassar o estudo sobre mulheres. Falar sobre o que é feminino implica em 

discutir o que é masculino. Gênero, portanto, deve ser pensado de forma a 

classificar as esferas do masculino e do feminino. 

Joan Scott (1995) critica o uso do termo de maneira descritiva, que tende a 

substituí-lo pelo termo “mulheres”, como modo de validação institucional. Para 

ela, o primeiro uso do termo procurava chamar atenção ao aspecto de construção 

social; tratava-se, em resumo, de uma classificação desenvolvida para 

contextualizar a natureza da diferenciação sexual. Gayle Rubin (1993, p.12), por 

sua vez, atenta para o caráter histórico do termo gênero, ao dizer que,  
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durante milênios, a esfera do sexo, do gênero e da procriação 
humana sofreu impacto de incessantes atividades sociais que a 
transformaram. O sexo como o conhecemos — identidade de gênero, 
desejo sexual e fantasia, maneira de encarar a infância — é em si 
mesmo um produto social. 
 

 Por conta desse caráter histórico, o termo gênero sofreria variação na 

forma de constituir-se a partir do contexto no qual está inserido. Para a autora, o 

gênero é produto da divisão sexual do trabalho. Diferenças são construídas e 

naturalizadas a partir dessa divisão, que varia também de acordo com o contexto 

histórico no qual se insere. Não é, portanto, indício de uma diferença natural, mas, 

sim, explicada pela separação de tarefas necessárias à sobrevivência de uma 

microunidade econômica.  

 

3. A realidade da nova classe média no Brasil 

Em decorrência de investimentos e de políticas públicas desenvolvidas nos 

governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011 em 

diante), identificou-se uma série de mudanças significativas no perfil do brasileiro, 

configurando uma nova distribuição na pirâmide social que representa a população 

do país. O fenômeno de ascensão econômica de grande parte dos brasileiros 

redistribuiu o contingente populacional de acordo com novas faixas salariais. 

A composição da classe média brasileira foi rapidamente afetada por essas 

políticas de investimento. Com a ascensão econômica, famílias antes pertencentes 

às classes D e E passaram a integrar a classe média, caracterizada por pessoas cuja 

renda familiar está entre R$ 1.064,00 e R$ 4.561,00. O aumento do poder aquisitivo 

trouxe a essas famílias a possibilidade de assimilação de novos interesses e de se 

inserir em espaços até então inacessíveis.  

Surge, aqui, um perfil de consumidor que, como observa Rudá Ricci (2009, 

on-line), está inserido nessa nova classe média, sensivelmente diferente da antiga. 

Seus integrantes são “absolutamente pragmáticos” e rebaixam a maioria dos 

“valores universais” e das “regras gerais”, criando padrões de comportamento.  

Bolívar Lamounier e Amaury de Souza (2010, p. 16) identificam como 

critérios objetivos de classe social a educação, que tradicionalmente no Brasil tem 

sido responsável pelo acesso à classe média (a ascensão desse contingente está 

associada à queda da disparidade educacional e de renda); renda, que é mais bem 
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representada pela variante “potencial de consumo”, definido a partir de pontuação 

em acordo com a posse de determinados bens duráveis; e ocupação, critério com 

importância justificada em razão da crença de que o comportamento econômico 

depende da expectativa de ganhos em uma perspectiva de longo prazo. 

Como critério subjetivo de classe, os autores apontam o que denominam de 

identidade de classe, conceito que também deve envolver valores, atitudes, 

crenças e estilos de vida. Lamounier e Souza (2010, p. 16) enfatizam a importância 

de pesquisar empiricamente o conteúdo de tais valores e crenças, uma vez que 

estes dependem do contexto no qual são estudados. Entendem, portanto, que a 

definição de classe média muda ao longo do tempo. “O que tende a ser estável são 

os significados morais e culturais da vida de classe média”. 

 

4. Moda, gênero e consumo de informação 

Como já antecipado, esta pesquisa buscou identificar se pessoas integrantes 

da nova classe média brasileira e que compram itens de moda tipicamente 

classificados como femininos fazem uso de publicações especializadas em moda e 

como interagem com o conteúdo por elas veiculado. O foco da análise, por isso 

mesmo e como orienta Antonio Carlos Ruótulo (1998, p. 159), “não é a pura 

composição ou o tamanho da audiência, mas sim as respostas que os indivíduos dão 

aos conteúdos da comunicação”. 

A primeira etapa do trabalho de campo consistiu em identificar possíveis 

locais de análise na região proposta, isto é, a Bela Vista, em São Paulo. Após a 

observação direta de alguns estabelecimentos, definiu-se que a análise seria 

concentrada em quatro locais de práticas que consistem em momentos do 

cotidiano das pessoas, mas que estejam fora do momento de trabalho. Foram 

escolhidos uma academia, um salão de beleza, uma cervejaria e uma praça de 

alimentos de um centro comercial. Esses locais são potencialmente frequentados 

pelo público que essa pesquisa contempla. Além disso, são locais de descontração, 

ambientes em que o assunto “moda” pode ser introduzido com facilidade, em uma 

roda de amigos. 

Chegou-se a um total de vinte entrevistados, cinco por estabelecimento. A 

interpretação dos dados, apresentada na sequência, se deu pelo cruzamento das 

entrevistas e dos comportamentos observados. A fim de facilitar a análise, os dados 
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recolhidos, num primeiro momento, foram agrupados num protocolo de coleta de 

dados, no qual foram inseridos nome6, idade, ocupação, local de nascimento, local 

onde mora na cidade de São Paulo, local onde foi entrevistado, estado civil, 

veículo utilizado para se informar sobre moda e forma de acesso a esse conteúdo. 

 

4.1. Interpretando os dados 

Buscou-se priorizar uma análise que oferecesse uma perspectiva teórica de 

médio alcance, que enfatiza um grupo de respostas, acreditando ser impossível a 

elaboração de uma teoria geral que explique o receptor desde o momento que 

decide a expor-se a um conteúdo de comunicação até suas últimas consequências 

comportamentais. Foi valorizado, então, o grupo de respostas classificado por 

Ruótulo (1998, p. 164-165) como “construção cultural”. Diz ele que “o papel da 

pesquisa nesta perspectiva é a de encontrar interpretações possíveis a partir da 

análise das ações, muitas vezes contraditórias, dos membros do grupo”. 

Considerou-se que cada sujeito pesquisado possui sua própria lógica para 

atribuir significado aos conteúdos disseminados pela mídia. A interação das 

diferentes lógicas que interpretam os mesmos conteúdos resulta numa rica 

construção da análise do significado. Foi em busca dessa análise, fruto da mediação 

entre várias lógicas, que as entrevistas foram guiadas. 

A entrevista semiaberta — que segue um “roteiro de questões-guia que dão 

cobertura ao interesse da pesquisa” (DUARTE, 2005, p. 66) — foi aplicada, 

admitindo o desdobramento das perguntas conforme a reação de cada entrevistado 

e das respostas que surgiam durante o diálogo. Consistiu muito mais em um modelo 

guiado de conversa informal do que em um momento formal no qual entrevistador 

e entrevistado têm lugares bem delimitados, em uma relação quase hierárquica.  

Esse modo de aplicar as entrevistas deixou os sujeitos do estudo muito à 

vontade, a ponto de, ao final, surgirem comentários como “Nossa, foi rápido!” ou, 

ainda, “Gostei de falar sobre isso, foi legal”. Além disso, após desligado o gravador, 

muitas vezes, o “papo” continuava, o que contribuiu para a percepção de como os 

                                         
6 Como forma de proteger a identidade dos entrevistados e evitar possíveis constrangimentos, por qualquer 
parte, optou-se por suprimir os nomes dos sujeitos da pesquisa, identificando-os, quando necessário, apenas 
pela ocupação e pela letra inicial do prenome. 
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entrevistados interagiam entre si, tendo como conversa em comum a moda, 

introduzida pelas entrevistas individuais.  

 

4.1.1. As entrevistas 

Como proposto, foram entrevistadas vinte pessoas, com idade compreendida 

entre vinte e trinta anos, inseridas no mercado de trabalho. Todas foram abordadas 

em momentos de lazer. Os locais onde as entrevistas foram realizadas também 

contribuíram para que fossem encontrados entrevistados com o perfil escolhido. 

Pessoas de vários locais de São Paulo trabalham no bairro Bela Vista, onde se 

instalaram muitos estabelecimentos que oferecem serviços variados a essas pessoas 

que se deslocam todos os dias para lá. Assim, durante o almoço, antes ou depois do 

trabalho, as pessoas aproveitam os serviços oferecidos para seus momentos de 

lazer. Momentos estes que, reforça-se, foram aproveitados para a coleta dos dados 

nos ambientes escolhidos para as entrevistas. 

 

4.1.2. O que se sabe sobre moda 

Dezenove dos vinte entrevistados não mostraram conhecimento sobre como 

o mundo da moda opera, ou seja, após partir do universo dos sonhos, quando o fio 

condutor da coleção é escolhido e os estilistas transpõem a criação para o universo 

real e comercial7. A maioria (60%) apontou como algo ruim o fato de as notícias que 

acompanham tratarem de um universo fora de sua realidade, com modelos muito 

magras, altas e com roupas inacessíveis. O exercício proposto pelos estilistas e 

criadores de tendência — de, a partir das tendências não usuais, criadas por eles, o 

consumidor apropriar-se delas para construir seu próprio estilo, do modo que 

melhor se adéqua ao seu dia a dia — mostrou-se algo demasiado abstrato para os 

entrevistados. Eles querem notícias que mostrem como isso deve ser feito e 

querem ver o resultado dessa transposição aplicado a seu próprio universo. Querem 

o exercício pronto, e julgam que esse deveria ser o trabalho dos jornalistas 

especializados na cobertura de moda, já que, eles sim, adquirem conhecimento a 

respeito do funcionamento do mundo da moda.  

                                         
7  Mesmo os que disseram, no início, que se interessam pelo assunto moda e que procuram informação 
específica a respeito, deixaram claro, no desenrolar das entrevistas, que a informação consumida não é 
específica e que o conhecimento sobre o assunto é, na verdade, superficial. O único entrevistado capaz de 
reconhecer a lógica operada pelos estilistas foi um estudante de moda. 
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Por outro lado, é perceptível o interesse no assunto. Os vinte entrevistados 

admitem procurar informações a respeito. De todos eles, apenas um disse não ter 

vontade de ir a uma semana de moda. O restante revelou já ter comparecido a um 

evento dessa natureza (10%) ou, pelo menos, ter vontade (75%) No entanto, não há 

consumo de informação sobre o tema que possa ser considerada jornalística. A 

forma como os entrevistados se informam a respeito de moda é via blogs, na 

internet, e em programas de entretenimento, na televisão. A única exceção foram 

as revistas de entretenimento, que veiculam o conteúdo jornalístico de forma mais 

diluída, por meio de matérias de comportamento e de colunas sociais.  

Dezenove dos vinte entrevistados evidenciaram desconhecer jornalistas de 

moda que promovam análise crítica sobre o mundo da moda. Aliás, durante a 

entrevista, quando foram convidados a citar o nome de algum jornalista de moda, 

as principais menções eram de figuras que aparecem em programas de 

entretenimento. Essas pessoas, porém, não são consideradas jornalistas de moda, 

segundo os critérios recuperados nesta pesquisa. São apresentadores de televisão, 

que não encaram a moda como um tema a ser noticiado, mas sim como um tema a 

ser explorado para entreter o telespectador. Apenas um entrevistado citou como 

jornalista de moda uma crítica especializada no assunto: Glória Kalil. No entanto, 

não mencionou seu blog como um dos consultados para se informar; o entrevistado 

alegou que já ouviu o nome da jornalista por esta estar sempre no meio da moda e 

ser nome consagrado no meio. Apesar de conhecê-la, não conhece sua produção. É 

relevante considerar que este entrevistado é estudante de moda. No geral, foram 

indicados como sendo “jornalistas de moda” apresentadores como Brito Júnior e o 

garoto propaganda de uma rede de lojas populares de roupa. A confusão entre o 

produto jornalístico e os programas de entretenimento que adotam algumas 

técnicas jornalísticas ficou claramente exposta com essas questões. 

Por serem os produtos de entretenimento o principal acesso dos 

entrevistados ao assunto, além de eles citarem apresentadores como jornalistas de 

moda, os estilistas brasileiros que disseram “conhecer” são também pessoas 

destacadas na TV, como Clodovil Hernandes e Ronaldo Ésper. Como “modelos 

brasileiras”, foram citadas apenas ex-modelos que, hoje, atuam na condução de 

programas de TV, como Ana Hickmann e Luciana Gimenez.  
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Ficou evidente: o que influencia esse consumidor no momento de comprar 

roupas e acessórios não são os jornalistas e os críticos de moda, mas sim 

apresentadores, blogueiros e atrizes de novela. Ao serem questionados sobre alguém 

famoso cujo estilo agradasse, nenhuma modelo foi citada. Surgiram, principalmente, 

nomes de atrizes que estão trabalhando em novelas atualmente.  Isso reforça a 

ideia de que novelas são produtos culturais capazes de ditar moda a ponto de criar 

demandas específicas de acordo com o figurino escolhido para atores e atrizes que 

causam maior empatia diante do público. O público, por se reconhecer no 

personagem da novela, o transforma em ícone e passa a procurar por roupas e 

acessórios semelhantes aos usados pelo personagem, ou mesmo pelo ator ou pela 

atriz, quando retratados em revistas de fofoca, em flagrantes da vida real.  

As redes sociais também são um meio de acesso à informação sobre moda. 

Alguns entrevistados admitiram acessar blogs e sites indicados por amigos do 

Facebook e fun pages.  

 

4.1.3. O que agrada e o que desagrada 

Em sua maioria (60%), eles não se mostraram satisfeitos com as informações 

que encontram disponíveis. Acreditam que falta dar mais funcionalidade ao que é 

veiculado, isto é, querem a diversidade estética nessas produções e que sejam 

mostrados exemplos para todos os tipos de pessoas, independente de biótipo, raça 

ou cor dos cabelos. Como evidenciou uma delas, a recepcionista M.,“poderiam 

diversificar mais o conteúdo, mostrando opções para baixinhas, gordinhas e vários 

outros tipos de mulheres”8.  

Os entrevistados também desejam ver exemplos com materiais mais 

acessíveis. Montar looks e maquiagens, com produtos de altíssima qualidade e 

caros, não é uma informação que faz parte do seu universo. Eles admitiram, 

portanto, insatisfação nesse aspecto e disseram querer produtos a que possam ter 

acesso de maneira fácil — principalmente produtos nacionais — e pelos quais não 

tenham de pagar caro. Gostariam de ser informados sobre coisas próximas ao seu 

cotidiano, algo que ficou claro no depoimento da cabeleireira M.: “As coberturas 

poderiam tratar de universos mais realistas e próximos ao universo da mulher 

                                         
8 Trecho do depoimento concedido pela recepcionista M., a Lígia Cristaldi, em 1º de março de 2013. 
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média”9. Ou, ainda, no depoimento da assistente geral de cabeleireiros H.: “Não 

vamos comprar uma blusinha por 400 reais. Além disso, mostrar opções para 

mulheres baixinhas e gordinhas também deveria ser levado em conta”10. 

Outro aspecto de insatisfação apontado na pesquisa foi o excesso de texto 

em detrimento de imagem nos conteúdos a que têm acesso: “Quem procura 

informação sobre moda quer ver imagem, não quer ler tanto texto”, assegurou a 

recepcionista F.11.  

 

4.1.4. Alienação quanto a como o gosto é formado 

A influência daquilo que leem ou assistem sobre moda não aparece muito 

clara na voz dos entrevistados. A maioria (65%), quando indagada sobre o que os 

influencia no momento de comprar roupas e acessórios, respondeu não se basear 

em nada além do próprio gosto. No entanto, não consideraram que esse gosto é 

formado a partir da cultura na qual vivem e por mediação dos produtos culturais 

consumidos por elas. Alguns reconheceram serem, também, guiados pelo preço. 

Assim, quando se deparam com perguntas mais específicas, como “Você se 

interessa por moda?”, e, em seguida, “Procura informar-se a respeito?”, 

prevaleceram respostas afirmativas, admitindo procurar informações sobre o tema.  

 

4.1.5. A questão do gênero 

Dentre os vinte entrevistados nesta pesquisa, três eram homens que 

admitiram consumir artigos considerados femininos. Para eles, hoje em dia, a 

classificação entre artigos femininos e masculinos está ultrapassada. Não apenas 

homens usam artigos considerados femininos, mas mulheres usam artigos 

considerados masculinos, sem que esses acessórios tenham de ser interpretados 

como índice de opção sexual.  

Um deles admitiu usar artigos considerados femininos por vestir melhor seu 

corpo do que os masculinos. É o caso do estudante de moda e vendedor G.: “Gosto 

mais do caimento e da modelagem das roupas femininas”12, assegurou.  

                                         
9 Trecho do depoimento concedido pela cabeleireira M., a Lígia Cristaldi, em 1º de março de 2013. 
10 Trecho do depoimento concedido pela assistente geral de cabeleireiros H., a Lígia Cristaldi, em 1º de março 
de 2013. 
11 Trecho do depoimento concedido pela recepcionista F., a Lígia Cristaldi, em 1º de março de 2013. 
12 Trecho do depoimento concedido pelo estudante de moda e vendedor G., a Lígia Cristaldi, em 6 de março de 
2013. 
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Considerações finais 

Os estudos despendidos neste trabalho levam a concluir que, de fato, há 

interesse da chamada nova classe média brasileira em consumir informação sobre 

moda. No entanto, não há consumo daquilo que possa ser considerado, em 

essência, como “jornalismo de moda”. Poucos entrevistados admitiram buscar 

informações em veículos especializados, e a maioria deles, quando se depara com 

esse tipo de conteúdo, não sabe muito bem o que fazer com ele e como usá-lo, 

trazendo-o para seu próprio cotidiano. 

Dessa forma, para que o jornalismo de moda fique mais acessível, faltaria 

aos veículos especializados formar essa massa para a informação específica que 

será veiculada, orientando-os no sentido do que fazer com as tendências e com os 

padrões ditados por grandes marcas, adaptando os temas tratados ao cotidiano de 

um “público médio”.  

Se esse público não entende o modus operandi do mundo da moda, não há 

demanda por veículos que tratam desse universo de modo mais profundo. O 

interesse do público está em consumir o passo seguinte ao das tendências e dos 

padrões lançados pelas grandes marcas: querem saber o que está na moda e como 

adequar essa moda ao seu corpo, que difere muito do corpo esguio e esbelto da 

modelo que apresenta esses padrões.  

Dessa forma, não reconhecem como ícones as modelos, mas sim atrizes de 

novela e apresentadoras de televisão, que mais se aproximam da realidade dos 

seus próprios corpos.  

Outro aspecto que se tornou evidente com a pesquisa, mas ainda parece ser 

ignorado pela mídia que veicula conteúdo de moda, é a apropriação de roupas e de 

acessórios femininos por homens. Uma rápida análise permite dizer que não há, nos 

veículos, o registro desse tipo de comportamento, que se torna cada vez mais 

comum. No entanto, trata-se de aspecto levantado neste estudo que demandaria 

pesquisa mais aprofundada. 

Mostrou-se comum, entre os entrevistados, reclamar do conteúdo 

atualmente disponível sobre assunto: para eles, não há satisfação plena quanto à 

cobertura do mundo da moda, que se mantém abstrato, distante e pouco acessível. 

Por isso mesmo, podemos concluir que faltam jornalistas que desempenham papel 
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menos crítico e mais funcionalista, ensinado, assim, como levar o universo das 

passarelas ao mundo real dos leitores. Na falta de jornalistas especializados, essa 

necessidade é suprida por blogueiros e por apresentadores de TV.  

O público, no entanto, não mostrou distinguir a informação passada pelo 

jornalista de moda e por apresentadores e blogueiros. Se os estudos procuram 

hierarquizar essas produções, dando maior grau de prestígio às de jornalistas de 

moda, os leitores mostraram maior interesse e procura pelo trabalho de blogueiros 

e apresentadores. Não há procura por uma produção crítica. A demanda maior fica 

para o jornalismo de serviço, que mostre como adaptar as tendências de moda ao 

universo do consumidor final, e para o jornalismo de entretenimento, que mostre 

como os ícones desses consumidores se apropriam dos produtos da moda, gerando 

identificação e possibilitando seguir tendências e/ou “copiar” estilos. 
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