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A presente pesquisa busca analisar os principais
temas para a elaboração de uma pauta de moda e
como isso pode influenciar na construção de uma
reportagem, afim de responder perguntas como: “De
que modo as revistas femininas do mercado editorial
brasileiro selecionam e priorizam os temas e
abordagens de suas matérias de moda?”. Para
investigar as pautas de moda em revistas femininas,
realizamos uma análise das publicações Elle, Vogue,
Claudia, Glamour e Capricho.

Foi no ano de 1693 quando houve o primeiro
periódico feminino que desencadeou tantos
outros. Neste ano, a revista The Ladie’s Mercury
(Mercúrio das Senhoras) tomou as bancas de
Londres. O Brasil aderiu as revistas de moda
apenas no ano de 1827, foi quando O Espelho
Diamantino conquistou a mulher brasileira.
Desde então, as revistas de moda se tornaram
objetos de estudos dos jornalistas uma vez que a
profissão passou a ser responsável por produzir
boas publicações visando informar e encantar o
público leitor.

A princípio, é possível verificar que as pautas das
revistas que foram analisadas durante seis meses
são, em sua maioria, muito parecidas. Os assuntos
são selecionados de acordo com os acontecimentos
do mês. As revisas Claudia, Glamour e Capricho
possuem pautas fixas na área de moda, já que são
focadas em comportamento. A Vogue e a Elle, por
sua vez, não são responsáveis por criticar os
produtos em suas páginas, mas sim demonstrar
como usar determinada peça de roupa, cor ou
tendência.

A metodologia adotada foi a pesquisa descritiva com
as formas de estudo dos tipos: pesquisa bibliográfica
e pesquisa de campo com técnica de entrevista. A
intenção é utilizar também a teoria newsmaking, que
permite trabalhar com várias técnicas ao mesmo
tempo e utilizar a entrevista como metodologia. O
segundo método de pesquisa que foi utilizado é a
pesquisa exploratória com a coleta de informações
atuais mediante a observação e catalogação durante
seis meses do conteúdo das revistas Elle, Vogue,
Claudia, Glamour e Capricho.

Revistas: Elle, Vogue, Claudia, Glamour e Capricho. 
SVENDSEN, Lars. Moda: Uma filosofia. Tradução 
por Maria Luiza X. de A. Borges.  Rio de Janeiro: 
Zahar, 2010, 223 p.                                                                    
LAVER, James. A roupa e a moda: uma história 
concisa. Tradução por Glória Maria de Mello 
Carvalho. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, 
285p.                                                                      
SCALZO, Marília. Jornalismo de revista. São Paulo: 
Contexto, 2014, 110p.                                        


