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Moda não é somente roupa. A moda está no ar, é o vento que a traz; está no céu, na 

terra; a moda tem a ver com as ideias, o modo de vida, com o que está acontecendo. 

Coco Chanel 

 



 
 

RESUMO 

 

A pesquisa buscou identificar como o jornalismo de moda demonstra as relações entre 

comportamento, corpo e expressão identitária. Entendemos a moda enquanto um 

fenômeno cultural e parte dos processos comunicacionais e da mídia, que funciona como 

alguns dos materiais onde são representados hábitos, valores e comportamentos da 

sociedade. Assim, promovemos a partir de uma orientação interdisciplinar, uma 

articulação entre alguns estudos da cultura, identidade, moda, corpo, comunicação e 

jornalismo. A partir da análise do conteúdo de edições veiculadas entre 2013 a 2018 da 

revista Elle Brasil, observamos como a publicação demonstra a busca por um estilo 

próprio associado a um ideal de luxo, a representação da brasilidade dentro de um 

contexto de mundialização, bem como efetuou mudanças em sua linha-editorial por conta 

das mudanças nos hábitos de consumo, integrando questões advindas das demandas 

sociais como a diversidade e as possíveis rupturas com os padrões de beleza corporal, a 

liberação das expressões de gênero e da feminilidade, a união da moda com a arte, 

afetividade e tecnologia. Observamos principalmente como essas questões pertencem as 

nuances da cultura com a identidade, da expressão corporal, do vestuário e da composição 

da aparência nas tramas sociais. Deste modo, buscamos na revista material para 

interpretação da sociedade e suas práticas, bem como sua atuação na representação da 

cultura e na discussão do que julga ser contemporâneo e modos de viver o presente.  

 

Palavras Chave: Moda, Cultura, Jornalismo, Comportamento, Corpo, Identidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

  

The research aimed to identify how fashion journalism demonstrates the connections 

between behavior, body and identity expression. We understand fashion as a cultural 

phenomena and part of media and communicational process, that works as one of the 

materials in which are represented habits, values and behaviors of society. Thus from an 

interdisciplinary orientation, we have promoted an articulation between some culture, 

identity, fashion, body, communication and journalism studies. From the content analysis 

of editions of Elle Brasil magazine published between 2013 and 2018, we have observed 

how the publishing demonstrates the search for an own style associated with an ideal of 

luxury and the representation of brazilianness in a globalization context, as well as it has 

changed on its editorial due to the changes on consumerism habits, integrating issues from 

social demands as the diversity and possible rupture with body beauty patterns, the 

liberation of gender expressions and femininity, the union of fashion and art, affectivity 

and technology. We have observed mostly how these issues belong to the culture nuances 

with the identity, the body expression, the clothing and the appearance composing on the 

social plot. That way we have searched on the magazine material for interpretation of 

society and its practices as well as its acting on culture representation, on the discussion 

of what it claims to be contemporaneous and ways of living the present. 

 

Key Words: Fashion; Culture; Journalism; Behavior; Body; Identity. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho procura demonstrar que a moda compõe o amplo sistema de 

significados da cultura, constituindo-se enquanto parte do modo de vida e expressão 

identitária de indivíduos, grupos e sociedades. Neste processo, procuramos destacar que 

é atuando como mídia e também junto à outras mídias, que a moda influencia os 

comportamentos e os estilos, sendo o corpo uma poderosa instância significativa. Assim, 

a presente pesquisa buscou identificar e interpretar como o jornalismo de moda, 

especialidade do campo midiático que tem o objetivo de explorar os assuntos coletivos 

da área da moda, demonstra a relação entre corpo, comportamento e estilos de vida, e 

como, especificamente, as revistas de moda, através dos seus textos e imagens, fornecem 

material significativo para interpretação da sociedade e suas práticas.  

Embora tenha havido um crescimento de pesquisas sobre as relações entre moda 

e mídia, que demonstram alguns dos processos de produção, circulação e consumo de 

moda e do vestuário nos diversos meios de comunicação, de modo geral, o tema do 

jornalismo de moda ainda é pouco estudado. Nesse sentido, a presente pesquisa busca 

contribuir para trazer novos olhares para essa especialidade jornalística que ainda é 

bastante estigmatizada. Para tanto, escolhemos como corpus de investigação a revista Elle 

Brasil. Assim, além de recursos teóricos que nos auxiliam a contextualizar e a 

fundamentar a análise de conteúdo da publicação, procuramos também contribuir com a 

reflexão sobre esse campo e sistematizar conhecimentos sobre moda, cultura, jornalismo 

e revistas que possam ser utilizados em pesquisas futuras. 

A presente pesquisa está vinculada a uma experiência realizada anteriormente em 

nível de iniciação científica e trabalho de conclusão de curso sobre o jornalismo de moda 

do estado da Bahia, realizadas no curso de graduação em Comunicação Social - 

Jornalismo da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) entre 2012 e 2015, 

associada as atividades da linha de pesquisa “Corpo e Expressão”, do Grupo de Pesquisa 

Corpo e Cultura, sob a orientação da professora Dra. Renata Pitombo Cidreira.  

Tais estudos já contemplavam as discussões sobre os entrelaçamentos entre moda, 

cultura e comportamento na imprensa e indicavam possibilidades de aprofundamento. 

Durante este período, ressaltamos o apoio através das bolsas de estudos concedidas pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) e pelo Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico (CNPq). Assim, esta dissertação, é também uma 

continuidade desses estudos, mas sob novos contornos e ampliando as referências, 
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voltado para uma perspectiva ainda mais interdisciplinar que os estudos no Programa 

Multidisciplinar de Pós-graduação em Cultura e Sociedade da UFBA conduziu. 

Durante todo o percurso de estudos e pesquisas também destaco a significativa 

contribuição para a escrita e reflexão de diversas questões, das atividades da linha Corpo 

e Expressão do Grupo de Pesquisa Corpo e Cultura. Em resumo, no ano de 2016, elas 

estimularam as discussões sobre os entrelaçamentos da moda com temas como 

identidade, criação, capitalismo moderno e midiatização. Em 2017, as atividades 

contemplaram a discussão de textos em torno do corpo, beleza e fruição do belo na 

contemporaneidade, e em 2018, os textos que privilegiaram a correlação do corpo e da 

moda com a cidade e os costumes. Também foram essenciais na condução e orientação 

desses estudos, a contínua produção de artigos apresentados em diversos congressos e 

eventos da área de estudos em cultura, comunicação e moda entre 2016 e 2018. 

Consequentemente, junto ao objetivo de esclarecer a dinâmica do vestuário, do 

comportamento, da identidade e seus enlaces com a mídia, o jornalismo, a moda e as 

revistas, procuramos seguir uma perspectiva interdisciplinar. As ideias e noções 

operacionais de diferentes disciplinas, correntes teóricas ou áreas de estudo como a 

Sociologia, Filosofia, Comunicação e Estudos Culturais se complementam para esse 

objetivo. São apresentadas principalmente no primeiro capítulo, no entanto, são 

contribuições que permearam todo o percurso metodológico e demonstram a moda 

enquanto um fenômeno cultural e a mídia como espaço de representação da sociedade.  

Dentre algumas dessas noções operacionais destacamos a contribuição 

antropológica para a definição do termo cultura, relacionada a noção de modo de vida, 

comportamento e organização social de uma sociedade, apresentada por autores como 

Laraia (2001) e Geertz (1978) que expõe ainda o comportamento também como uma ação 

simbólica e que a cultura é constituída por teias de significado. A noção de cultura como 

modo de vida também vem da contribuição dos Estudos Culturais, principalmente na 

definição de Williams (2000), em que a cultura forma um amplo sistema de práticas 

significativas, nas quais a moda e o jornalismo estão integradas.  

Em relação as dinâmicas do comportamento, cultura e moda nos baseamos em 

diferentes abordagens sociológicas, filosóficas, comunicacionais e seus entrelaçamentos, 

entre elas, de Simmel (2008), a partir da noção de que a dinâmica da moda se efetiva no 

dualismo entre a necessidade de imitação e a expressão de uma singularidade, capaz de 

diferenciar e separar, mas também a unir e influenciar um modo de se comportar. Bem 

como de Lipovetsky (1989) que apresentou o valor da novidade e, ao mesmo tempo, o da 
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efemeridade, para que moda se consolidasse enquanto fenômeno cultural, ligada ao 

desenvolvimento do mundo moderno ocidental e as mídias. Cidreira (2005) também é 

uma importante inspiração no presente estudo, pois defende que a moda é comunicação 

na medida em que ela partilha algum sentido, e, portanto, um espaço de mediação entre 

indivíduos, grupos sociais e culturais. Ideias que nos auxiliam a entender a moda como 

uma expressão cultural e o corpo como um meio para expressar a identidade, a liberdade 

individual, sensações de felicidade, prazer e sucesso social. 

Dentre outras noções, utilizamos como referência diversos estudos sobre as 

relações entre jornalismo, cultura, comunicação, moda e revista. Destacamos também as 

noções operacionais para reflexão do jornalismo de moda que utilizamos para a seleção 

do material e constituição de um corpus com as edições da revista: Moda Cultural, 

segundo Cidreira (2011, p. 221) se refere a uma das apreensões do tema da moda no 

jornalismo em que aparece relacionada a sua expressão enquanto manifestação simbólica, 

um modo de vida e que circunscreve a moda uma ordem cultural. Já a noção de 

Comportamento, segundo Joffily (1991), são as matérias que interessam a um público 

maior que o de moda, inserindo a moda na atualidade, nas correntes sociais e culturais, 

junto a sua história e também preocupação estética. A partir dessas noções, portanto, é 

que procuraremos discutir a apreensão da dimensão cultural da moda pelo jornalismo. 

Como método para análise da revista Elle Brasil foi adotada como sustentação a 

Análise de Conteúdo, uma das técnicas de análise das comunicações bastante utilizada 

em textos jornalísticos, que visa obter a descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores e permite a inferência e interpretação dessas mensagens.  Segundo Bardin 

(2002, p.38), a análise de conteúdo se caracteriza na pesquisa qualitativa, com o que se 

pode deduzir ou o sentido que se pode atribuir às palavras, aos temas, às personagens etc., 

e no que estes nos poderão ensinar tratados relativamente a outras coisas.  

Nesse sentido, a análise de conteúdo é uma busca de outras realidades através das 

mensagens. Acolhemos a análise de conteúdo principalmente por possibilitar uma análise 

a partir de categorização temática. Assim, fornece instrumentos para seleção dos 

materiais e a posterior interpretação das mensagens e o seu contexto. Sendo assim, 

atendeu as expectativas para a proposta, para as demandas exigidas pelo tema de estudo 

e para a análise da revista Elle Brasil. Além disso, é um método de análise que segundo 

Bardin (2002, p.40) dá atenção não ao estudo da língua ou da linguagem, mas ao conjunto 

de produção que constitui o campo das determinações dos textos.  
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  Para Bardin (2002) a Análise de Discurso se inscreve numa sociologia do discurso 

e procura estabelecer ligações entre a situação (condições de produção) na qual o sujeito 

se encontra e as manifestações semântico-sintáticas da superfície discursiva. Bardin 

(2002, p. 213) defende que essa pode ser considerada uma técnica pertencente ao campo 

da análise de conteúdo. Assim, entendendo conforme Bardin (2002), o discurso é peça 

fundamental para a produção de sentidos, interpretação da mensagem, visibilidade a 

valores e culturas, e estabelece contratos de leitura com os receptores. Nessa perscpectiva, 

tal técnica também abrangeu nosso objetivo. 

O percurso metodológico para realização desta pesquisa compreendeu os 

seguintes passos: a) Levantamento bibliográfico e articulação teórica, e b) Análise de 

conteúdo da revista, que por sua vez, compreendeu as etapas de 1) Pré-análise, 2) 

Exploração do Material e 3) Tratamento e interpretação. De modo geral, esses passos 

foram feitos seguindo essa ordem, no entanto, não obedeceu completamente a uma ordem 

sequencial, pois embora estivessem ligadas umas às outras, foi possível realizar em alguns 

momentos cada uma delas de modo simultâneo, adequando a análise a uma organização 

mais satisfatória e a uma apresentação dos resultados mais inteligível. 

O Levantamento bibliográfico e a articulação teórica, foram realizadas junto ao 

cumprimento dos créditos requeridos para conclusão do curso, a partir da pesquisa de 

estudos que abrangiam os temas principais e de interesse do projeto, tais como cultura, 

comportamento, identidade, moda, corpo e jornalismo, bem como os seus 

entrelaçamentos. Os componentes curriculares auxiliaram na reflexão desses e outros 

temas essenciais para estudos da cultura e interpretação da realidade social, os quais se 

destacaram os que contemplaram os processos de representação de identidades e da 

cultura como modo de vida. Neste processo, também foram significativas as reflexões 

sobre cultura e produção do conhecimento e cultura e comunicação. 

Nesta etapa, foram elaborados fichamentos de textos e produção de artigos 

visando a reformulação do projeto de pesquisa e as considerações iniciais do estudo. 

Assim, o ingresso num programa multidisciplinar e esse percurso de estudos estimulou 

novas leituras e referências que ampliaram a minha capacidade analítica. E ao perceber 

cruzamentos de aspectos da cultura, comportamento e estilos de vida nas dinâmicas da 

moda e nas representações do jornalismo e das revistas de moda, a presente dissertação 

foi conduzida com o objetivo de contribuir para a reflexão sobre esses temas, a partir de 

uma revisão crítica da bibliografia. Junto a esses estudos, também já fui estabelecendo 
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maior contato e uma análise prévia do conteúdo da revista Elle Brasil nos últimos anos 

em busca de realizar um fechamento do corpus. 

A revista Elle Brasil foi escolhida para o presente estudo desde o seu início, 

primeiramente pela preferência por uma revista impressa, pois é um formato que 

estabelece uma relação histórica com o jornalismo de moda, onde se deu o seu surgimento 

e que influenciou outros meios de comunicação no modo de reportar a moda. O formato 

da revista também atende a expectativa de proporcionar mais expressividade dos textos e 

imagens para observar a representação do corpo e de aspectos simbólicos da cultura e 

comportamento, além de estar vinculado a um maior aprofundamento dos assuntos.  

Como o objetivo também era analisar o jornalismo de moda brasileiro, um veículo 

de projeção nacional também seria o mais adequado para realizar o estudo. Outro aspecto 

foi que em janeiro de 2016, quando foi proposta a primeira versão do projeto de pesquisa 

verificamos a abertura a questões relacionadas a cultura, comportamento e identidade na 

revista Elle Brasil. Também dentre as várias revistas que são voltadas ao público 

feminino, foi verificado que a Elle Brasil tinha a moda e o estilo como os principais 

assuntos, a partir de uma abordagem mais conceitual e voltada para o luxo. Nesta 

categoria era a que apresentava maior circulação e número de leitores. 

Assim, observamos que a publicação de periodicidade mensal se manteve como 

uma das mais significativas do mercado editorial brasileiro e um exemplo de como o 

jornalismo de moda pode evidenciar com mais força a dimensão cultural da moda. A 

revista desde 2015 esteve abordando questões envolvidas com as nuances entre a cultura 

e identidade, tais como gênero, diversidade e tecnologia, alcançando notoriedade e 

originalidade em seus conteúdos. Com o prosseguimento dos estudos essa percepção 

continuou sendo confirmada e a revista foi alcançando também, ainda mais originalidade 

e notoriedade, ao pautar assuntos relacionados a moda como expressão cultural, ganhando 

repercussão na mídia internacional e premiações promovidas por empresas e associações.  

A análise de conteúdo da revista foi fundamentada a partir da descrição do método 

de Bardin (2002). Como já descrevemos, Bardin (2002, p.42) aponta que o método se 

constitui como um conjunto de técnicas de análise das comunicações que visa obter a 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção. Por se tratar de um estudo 

de natureza qualitativa e exploratória, buscamos os procedimentos dessa técnica de 

análise das comunicações, associando alguns outros fundamentos teóricos e noções 

operacionais que consideramos adequados a aspectos que caracterizam as especificidades 
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presentes nas narrativas da moda, do jornalismo e das revistas e são expostos por 

Canevacci (2009), Joffily (1991), Cidreira (2011) e Ali (2009). 

A disposição da análise de conteúdo de acordo com Bardin (2002), é caracterizada 

por três fases: pré-análise, exploração do material e o tratamento e interpretação dos 

dados. A pré-análise compreende a organização dos documentos a serem analisados, ao 

elaborar uma “leitura flutuante” sobre o material e obter as impressões iniciais sobre as 

mensagens e a elaboração de indicadores. A segunda fase é a administração das técnicas 

sobre o corpus e envolve a aplicação da análise de acordo com os critérios anteriormente 

elaborados. Já a terceira-fase é o momento do tratamento dos dados, com a descrição de 

características, inferência e interpretação, de acordo com os objetivos pretendidos.   

Tendo como base os recortes metodológicos e as técnicas de pesquisa 

mencionados acima, estruturamos nossa pesquisa em três momentos.  

No primeiro capítulo “Um diálogo entre Moda, Cultura e Comunicação”, 

explicamos a constituição da moda enquanto um fenômeno cultural, reconhecendo o 

quanto ocupa um espaço significativo na cultura, auxiliando a composição das aparências, 

influenciando comportamentos e a maneira de agir com o corpo. Também se problematiza 

o quanto a moda oferece ao indivíduo a possibilidade da expressão da sua identidade, 

identificações e estilos de vida no contexto da sociedade de consumo e de trocas globais, 

a partir de performances e de sistemas de representação. Abordamos ainda, a formação 

de uma cultura de mídia que domina o cotidiano e que por isso mesmo, ajuda a definir o 

comportamento e o gosto. Assim, procuramos demonstrar que a moda estrutura a vida 

social de diversas maneiras e sempre unida aos processos comunicacionais.  

Tais reflexões são pilares para a compreensão de nosso objetivo e abrangem uma 

perspectiva que permeou todo o trabalho. Algumas das principais contribuições para essa 

fundamentação como já apresentamos, vem dos olhares de autores como Laraia (2001), 

Geertz (1978), Simmel (2008), Bourdieu (2007), Lipovetsky (1989), Lipovetsky e Serroy 

(2015), Williams (2000), Barnard (2003), Eco (1982), Cidreira (2005, 2013), Villaça 

(2007), Pires (2015, 2017), Valverde (2007, 2015), Svendsen (2010), Cuche (1999), Silva 

(2000), Hall (2006, 2000), Maffesoli (1996, 1998), Featherstone (1995), Bauman (2008), 

Ortiz (2003), Canclini (2010) Kellner (2001), Braga (2012), entre outros, que se 

complementam uns com os outros como uma das maneiras de se interpretar temas como 

cultura, moda, corpo, comportamento, identidade, estilo de vida, mídia, consumo e os 

seus entrelaçamentos.  
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O segundo capítulo “Jornalismo, cultura e a moda nas tramas sociais” foi 

dedicado a discutir a função do jornalismo nas representações da realidade e como 

mediador cultural para a sociedade, além dos aspectos que envolvem o sentido atribuído 

a cultura nesta atividade profissional. Por isso, verificamos qual o espaço que a moda 

ocupa no jornalismo cultural e promovemos a associação da sua função, com o universo 

da moda, junto ao esforço de demonstrar a importância e os desafios de realizar crítica de 

moda, no sentido de que deve evidenciar a dimensão cultural da moda, as relações 

humanas envolvidas no ato de se vestir e a moda como uma manifestação poética. 

Também apresentamos especificidades do jornalismo de moda, seus objetivos no 

campo jornalístico, a sua relação próxima e histórica com a imprensa feminina, além das 

características das matérias de moda no que se refere as suas temáticas e os formatos, para 

promover um olhar analítico. Procuramos discutir também, como a imprensa de moda 

revela traços do comportamento em suas pautas, que podem acompanhar as discussões 

sobre a cultura e os assuntos que estão em debate na sociedade, evidenciando assim, a 

força expressiva do vestuário, do corpo e da composição da aparência nas tramas sociais.  

Além desses aspectos, contextualizamos o jornalismo, a cultura e a moda com a 

revista, formato o qual geralmente o leitor estabelece uma relação afetiva e que explora 

bastante a linguagem visual, sugerindo uma experiência estética. Assim, observamos 

características do jornalismo de revista e as influências do processo de segmentação e a 

compreensão da revista também enquanto um produto. Além disso, no contexto atual do 

de mudanças nos fluxos da comunicação e desenvolvimento de mídias digitais, refletimos 

sobre como as revistas de moda tem atuado para continuar mantendo sua autoridade no 

mundo da moda. Para essas articulações, acionamos as contribuições de Lage (2014), 

Traquina (2005), Piza (2004), Ballerini (2015), Gadini (2009), Melo (2007), Faro (2012), 

Mira (1997), Buitoni (1990), Roche (2007), Cidreira (2011, 2015), Joffily (1991), Elman 

(2017), Flores (2012), Hinerasky (2006, 2008, 2010), Motta (2013), Mendonça (2010), 

Scalzo (2014), Ali (2009), Vilas Boas (1994), Tavares (2014), Benneti (2013), dentre 

outros autores e autoras que tratam sobre aspectos do jornalismo, crítica, moda e revistas. 

No terceiro capítulo “Corpo, comportamento e expressão na Revista Elle Brasil”, 

são apresentados aspectos que orientaram a análise de conteúdo da revista, acionando 

como fundamentação a descrição do método segundo Bardin (2002) e utilizando como 

noções operacionais as classificações de matérias de Comportamento segundo Joffily 

(1991) e Moda Cultural por Cidreira (2011) e alguns outros referenciais específicos para 

o jornalismo, a moda e o formato da revista. Após isso, é possível conhecer um breve 
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histórico da revista Elle, título que possui origem francesa e que completou 30 anos de 

publicação no Brasil em maio de 2018. Além disso, apresentamos outros aspectos e 

tendências que caracterizavam a revista.1 

Foram selecionados na Elle Brasil conteúdos em edições publicadas entre 2013 e 

2018, período em que observamos diversas maneiras de apreensão do comportamento, do 

corpo e das discussões sobre cultura no conteúdo da revista. A partir desse recorte foi 

possível observar a maior abertura e algumas mudanças no modo como a revista passou 

a tratar esses temas. Além disso, se refere a um período que abrange alguns fatos 

importantes para o Brasil, como as manifestações populares de 2013, a visibilidade por 

sediar eventos esportivos internacionais, como a Copa do Mundo, em 2014, a mobilização 

feminina por igualdade de gêneros em 2015, entre outros aspectos socioculturais que 

influenciaram a moda e a cobertura da mídia. 

Através dessas discussões, procuramos apontar que o jornalismo de moda, ao 

pautar o comportamento, problematiza o papel do corpo e do vestuário para a constituição 

identitária dos individuos e assim tem mais possibilidades de acionar diversos aspectos 

da vida cotidiana, revelando-se mais criativo e reflexivo sobre a realidade.  Acreditamos 

também que assim, elabora representações de culturas, estilos de vida, padrões de 

comportamento e auxilia a promover sentidos para corporeidade. As revistas de moda, de 

um modo ainda mais distinto, tornam-se um mediadoras não apenas das tendências da 

moda, mas da relação do indivíduo com seu corpo, com as referências que vão auxiliar a 

exibir a própria imagem e reforçam a influência das imagens da moda para a sociedade. 

Deste modo, a presente pesquisa buscou interpretar como se dá essa construção 

discursiva efetuada pelo jornalismo de moda sobre a cultura, através principalmente da 

representação do corpo e da aparência enquanto expressão individual e coletiva, e como 

as questões que envolvem a identidade e os modos de vida tem conquistado a pauta da 

mídia. Salientando como a moda é um fenômeno cultural inscrita no contexto da 

proliferação de imagens da contemporaneidade, da busca por um estilo próprio, da 

constante exibição de si e do corpo nas mídias e dos comportamentos estéticos. Além de 

como estão relacionadas a expressão das identificações, dos estilos de vida, dos ideais de 

beleza, e integradas ainda a tantas questões de gênero, etárias, éticas e políticas.  

                                                           
1 No dia 06 de agosto de 2018, o Grupo Abril anunciou processo de reestruturação e encerramento da 

publicação da Elle Brasil (impressa e online) juntamente com outros dez títulos, além da demissão de 

funcionários (Cf. anexos). O anúncio ocorreu na mesma data da defesa da presente dissertação e esse fato 

motivou para a versão final do trabalho, fazer ajustes no texto para se referir a revista e acrescentar a última 

edição que foi publicada do mês de agosto de 2018 na análise, procurando destacar seus momentos finais. 
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CAPITULO 1 - UM DIÁLOGO ENTRE MODA, CULTURA E COMUNICAÇÃO 

 

Como demonstrar o comportamento, o corpo e a moda como expressão cultural a 

partir do jornalismo de moda em revista? Essa é uma questão que iniciamos com o esforço 

de explicar, primeiramente, o diálogo existente entre moda, cultura e comunicação de 

modo mais amplo. Por envolver tantos aspectos das expressões da sociedade, esse é um 

desafio que não condiz com o processo de excessiva especialização que criou na ideia de 

disciplinas as categorias que organizam o conhecimento construído pela humanidade, 

onde cada uma ao seu modo transmite uma maneira de ver e explicar a realidade.  

Os problemas da ciência, de modo geral, têm aberto caminhos para perceber a 

necessidade de mais articulação entre diferentes olhares.  Esse é um momento de transição 

na ciência que, de acordo com Pombo (2005), é um processo em curso que não há como 

negar e do qual não se pode fugir. E ganha ainda mais notoriedade com o tanto que se 

fala sobre a interdisciplinaridade atualmente. Palavra que vem sendo utilizada, segundo 

a autora, com um uso excessivo que está tirando o seu sentido, de tal forma que o 

importante não é defini-la e sim entender e refletir sobre o seu objetivo. Perceber o sentido 

de integração, inter-relação, articulação e resistência à especialização que ela provoca.  

Inter, multi ou pluridisciplinaridade, geralmente dão a ideia de juntar, por uma ao 

lado e a transdisciplinaridade, de ir além. Consideramos aqui, que podemos transitar por 

essas perspectivas a cada momento. O estudo da cultura nos solicita esse olhar, ainda mais 

quando o objetivo é observa-la associada à Moda e à Comunicação, outros dois 

fenômenos que se complementam e delineiam características marcantes da sociedade. A 

moda constitui o vestuário, concede formas aos corpos e sentidos às imagens. Tem sua 

dimensão comunicativa, criativa, econômica e é também uma área de estudos diversa. A 

comunicação também possui uma função indispensável na interação entre os seres 

humanos a partir de diferentes meios e finalidades, possui áreas profissionais distintas e 

é um campo de reflexões que se desenvolveu enfrentando dificuldades de se estabelecer 

enquanto disciplina, pelo seu caráter múltiplo e com influência de outras áreas. 

Partimos, portanto, dessas ideias para promover um diálogo entre Moda, Cultura 

e Comunicação, utilizando algumas contribuições principalmente da Sociologia, 

Antropologia, Filosofia e Estudos Culturais, as quais julgamos pertinentes para 

compreender essas relações e recorrendo ainda a diversas áreas e correntes teóricas que 

auxiliam a esclarecer a dinâmica do vestuário, do comportamento, da identidade e seus 
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enlaces com a mídia, as quais reconhecemos que ainda assim, são apenas alguns dos 

olhares possíveis. Procuramos uma perspectiva de convergência de conhecimentos para 

compreender a moda enquanto fenômeno cultural, em diálogo com o complexo ainda 

maior que é comunicação e suas interseções com a cultura. 

Deste modo, neste capítulo procuramos recursos teóricos para destacar a dimensão 

comunicativa e expressiva da moda e do vestuário em interações com o corpo e o 

comportamento e na cultura. Também problematizamos as relações da moda e da cultura 

com a expressão de identidade, que passam por seus aspectos simbólicos, processos de 

representação e identificação. Assim, junto a influência da mídia e a cultura de consumo, 

demonstramos como a moda é uma expressão cultural e possibilita a configuração dos 

estilos de vida, do comportamento e tantos outros aspectos que ganham destaque ou estão 

nas entrelinhas das páginas e imagens das revistas de moda, sendo que uma delas, a Elle 

Brasil, será objeto de análise e interpretação posteriores.  

 

1.1 Moda, cultura e sentido 

 

 A “cultura” em toda sua história de investigação científica, já foi bastante 

associada ao conceito de civilização, criando sistemas de hierarquização em que etapas 

deveriam ser cumpridas pelas sociedades, para que as mesmas pudessem atingir um grau 

mais avançado. Também já foi associada ao que não é considerado próprio da natureza 

humana. Por isso, já foi alvo de muitos debates e superação de diferentes olhares. Laraia 

(2001), ao buscar uma definição antropológica para o termo, demonstra como a cultura é 

um tema relativamente simples de entender e que, na verdade, não envolve a noção de 

desenvolvimento e sim o nosso modo de vida. Entretanto, exatamente por isso, pela sua 

complexidade, torna-se difícil elaborar uma definição exata. 

 Laraia (2001) procura destacar que as teorias modernas sobre cultura, 

subdivididas entre as que a entendem enquanto advindas do sistema cognitivo, como 

sistemas estruturais ou como sistemas simbólicos, apenas divergindo na maneira de 

exteriorizar esse conhecimento, no geral, concordam que cultura envolve padrões de 

comportamento, modo de vida e organização social, econômica, política, suas crenças, 

práticas religiosas e assim por diante. O comportamento, portanto, é um aspecto 

fundamental para pensar a formação de uma cultura, e que em maior parte é determinado 

pela imitação dos padrões culturais da sociedade em que o indivíduo vive.  
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Um conceito de cultura como sistemas simbólicos e relacionado a esse modo de 

pensar o comportamento e é o defendido por Geertz (1978) em A Interpretação das 

Culturas, onde explica que a cultura não é uma ciência a procura de leis, mais uma ciência 

interpretativa, à procura de significado. Com uma inspiração semiótica e partindo da ideia 

de Max Weber, que o homem vive amarrado a teias de significado que ele mesmo teceu, 

Geertz (1978) acredita que a cultura são essas teias e a sua análise.  

A cultura, então, envolve sistemas simbólicos formados por códigos socialmente 

estabelecidos que são sempre um contexto. Assim, Geertz (1978) defende que o 

comportamento é uma ação simbólica, não sendo resultado apenas de sistemas cognitivos 

ou estruturais e por isso a análise cultural deve indagar qual a importância e o que está 

sendo transmitido com esses comportamentos, descrever seu contexto e densidade. 

O comportamento, para Geertz (1978), é uma dessas estruturas de significação. O 

autor acredita que “é através do fluxo do comportamento - ou mais precisamente – da 

ação social – que as formas culturais encontram articulação” (GEERTZ, 1978, p.12). E 

seus significados emergem no papel que desempenham no padrão de vida decorrente das 

relações que mantem umas com as outras.   

Deste modo, para compreender a moda enquanto cultura e sua relação com o 

comportamento, é preciso notar que a moda e suas normas junto a outras estruturas vão 

organizar a vida dos indivíduos. Por isso, entendemos a moda como parte dessas teias de 

significado, na medida em que se entende ainda que o universo da moda, suas roupas e 

sua indústria também influenciam um modo de se comportar, de aparecer e de ser.  

Essa relação entre comportamento e moda na cultura também foi muito bem 

explorada por Georg Simmel (2008, p. 29), identificando que o princípio motor da moda 

na cultura é o dualismo entre a necessidade de imitação e a expressão de uma 

singularidade. “A moda é uma forma particular entre muitas formas de vida, graças à qual 

a tendência para a igualização social se une à tendência para a diferença e a diversidade 

individuais num agir unitário” (SIMMEL, 2008, p.24).  

Assim, a moda também seria um produto da divisão de classe, onde as modas da 

classe superior são abandonadas no instante em que a inferior começa a se apropriar. 

Deste modo, o autor demonstra como ela satisfaz a necessidade de distinção pela 

indumentária, pela conduta e pelo gosto. Mas, ainda que auxilie a diferenciar e separar, 

também é capaz de unir e influenciar um modo de se comportar também a partir da 

expressão corporal. 
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através destas diferenciações que os setores de grupos interessados na 

separação se mantêm unidos: o modo de andar, a cadência, o ritmo dos gestos, 

são, sem dúvida, essencialmente determinados pelo vestuário; homens vestidos 

de modo semelhante comportam-se de modo relativamente semelhante. 

(SIMMEL, 2008, p. 29-30) 

 

A moda, dentro desta configuração, é para Simmel (2008), uma expressão ao 

mesmo tempo social e individual. Ao adotar uma expressão qualquer, o indivíduo tanto 

aplica elementos de uma moda de grupo, quanto de uma moda individual, algo que 

expresse a sua subjetividade “porque significa que o indivíduo submete a essa fórmula a 

totalidade do seu âmbito de representações” (SIMMEL, 2008, p.48). O motivo pelo qual 

as mulheres estabelecem uma relação mais específica com a moda também é explorado 

por Simmel (2008, p.39), que entende que a moda permite uma satisfação da necessidade 

de se distinguirem e realçarem sua individualidade, algo que lhes é recusado em outras 

áreas e que também segue a dinâmica da imitação. 

Mas somente esse dualismo entre imitação e distinção não faz moda, que com o 

encanto da novidade e, ao mesmo tempo, o da efemeridade, é que se consolida enquanto 

fenômeno cultural.  “A sua questão não é ser ou não ser; ela é ao mesmo tempo ser e não 

ser, encontra-se sempre na divisão de águas entre passado e futuro e assim, enquanto 

persiste no seu clímax” (SIMMEL, 2008, p.31). Assim, Simmel identifica que a moda 

possui este caráter frenético e junto ao desejo da distinção, também é capaz de despertar 

sentimentos de aprovação, inveja, vergonha, liberdade ou negação da própria moda. 

Lipovetsky (1989) investiga o fenômeno também nessa perspectiva e explica que 

a moda é um sistema composto por um movimento circular que introduziu a novidade 

como um valor na cultura ocidental. E, assim, uma dinâmica de mudança periódica de 

estilo e a exaltação do gosto pela novidade. Além disso, vai evidenciar como os meios de 

comunicação contribuíram significativamente para o estabelecimento dessa dinâmica na 

cultura das sociedades modernas, que passou a ser uma forte aliada na estetização da vida 

e na promoção do individualismo. Suas análises trazem a concepção de que a moda não 

pertence a todas as épocas nem a todas as civilizações. Seu início está ligado ao 

desenvolvimento do mundo moderno ocidental.  

Só a partir do final da Idade Média é possível reconhecer a ordem própria da 

moda, a moda como sistema, com suas metamorfoses incessantes, seus 

movimentos bruscos, suas extravagâncias. A renovação das formas se torna 

um valor mundano, a fantasia exibe seus artifícios e seus exageros na alta 

sociedade, a inconstância em matéria de formas e ornamentações já não é 

exceção, mas regra permanente: a moda nasceu (LIPOVETSKY, 1989, p.23). 
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A história da moda também pode ser contada, segundo Cidreira (2011, p. 37), a 

partir de dois momentos de estruturação: a Alta Costura e o Prêt-à-Porter, que tem sua 

origem na França do século XIX e onde cada um ao seu modo estabeleceu um sistema de 

funcionamento e de apropriação da indumentária, que corresponderam ao momento 

histórico – cultural vigente”. A Alta Costura surge em um período de ascensão da 

burguesia e produzia criação exclusiva, individual e personalizada. Os costureiros são 

reconhecidos como artistas, impõem uma atitude criativa nas peças de roupa, promovem 

desfiles e a moda já circula nos meios de comunicação. “A roupa vira notícia e cria 

notícia, servindo assim, como fonte inesgotável para a mídia que se sustenta da novidade 

ou mesmo da criação da novidade” (CIDREIRA, 2011 p.39). 

A Alta Costura revelou grandes talentos como Coco Chanel, Christian Dior, Yves 

Saint Laurent, Pierre Cardin, entre outros estilistas. A partir da década de 1950, a 

elegância foi perdendo espaço para a praticidade e conforto, e a moda “pronta para vestir” 

começou a se impor. O Prêt-à-porter, aos poucos, regulamentou e sistematizou um 

sistema industrial e possibilitou um acesso a moda menos restrito. A mídia acompanhou 

e também fez parte desse processo de democratização da moda que estabeleceu também 

as dinâmicas da sazonalidade, promovendo desfiles que apresentam coleções a partir das 

estações do ano. Primeiramente em Paris e depois expandindo para outras cidades que se 

tornaram importantes polos de difusão da moda, como Nova York, Milão e Londres. 

Lipovetsky (1989) também tenta demonstrar que a aparência ganha lugar de 

destaque em toda essa história, mas o processo da moda enquanto dinâmica do novo 

também vai invadir outras instâncias da cultura e da vida coletiva das sociedades 

modernas, “como a decoração, a linguagem e as maneiras, os gostos e as ideias, os artistas 

e as obras culturais” (LIPOVETSKY, 1989, p.23). Todos esses setores são poderosos 

meios de expressão de um estilo e a moda um fenômeno que não diz respeito somente ao 

vestuário, mas a outras instâncias da cultura e da vida social. 

Outras contribuições para pensar esses diálogos entre moda, comunicação e 

cultura vêm dos Estudos Culturais, em que a utilização da palavra “cultura”, segundo 

Frow e Morris (2006), ao contrário dos conceitos de cultura anteriores, estava ligada a 

designar todo “um modo de vida”. Eles tiveram seu surgimento na década de 1960 nos 

Estados Unidos, com contribuições importantes de autores em língua inglesa, e com 

interesse em observar o contexto onde identidades são criadas e transformadas sem se 

prender a regras disciplinares.  
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O surgimento dos estudos culturais também está ligado a um momento em que a 

comunicação e toda a linguagem se tornavam um campo principal de preocupações. 

Segundo Martino (2005, p. 11-12), por volta dos anos 1960, a Comunicação enfrentava 

uma polarização entre o chamado Estruturalismo e o Marxismo, ora com ênfase no estudo 

do texto, ora no contexto de uma luta de classes, havendo uma dualidade de 

interpretações, e isso, de alguma maneira, impedia a compreensão das novas formas de 

cultura fazendo surgir uma nova área de estudos.  

Deste modo, a contribuição dos Estudos Culturais também é decisiva para 

compreender a moda enquanto um fenômeno cultural e reconhecido como parte de um 

conceito amplo de cultura. Tendo como referência Raymond Williams (2000), entre os 

séculos 16 e 19, entendia-se por cultura produções intelectuais tradicionais como as obras 

de arte. Já uma nova perspectiva passou a vigorar nos séculos 19 e 20, possibilitando 

perceber a união da moda na cultura, agora compreendida como um amplo sistema de 

significações que inclui: 

 

não apenas as artes e as formas de produção intelectual tradicionais, mas 

também todas as ‘praticas significativas’ – desde a linguagem, passando pelas 

artes e filosofia, até o jornalismo, moda e publicidade – que agora constituem 

esse campo complexo e necessariamente extenso (WILLIAMS, 2000, p.13.) 

 

 

Williams (2000) explica, entretanto, que essas práticas significativas, como pode 

ser observado no caso da moda e do jornalismo, antes de fazer parte de um sistema de 

organização social mais amplo, podem ser entendidos também como sistemas de 

significados em si mesmos, que muitas vezes são especializados, possuindo seus próprios 

sistemas de sinais e códigos, mas que também se relacionam uns com os outros. Foi a 

partir dessa concepção de cultura, que a moda ganhou espaço nos jornais. E é a partir 

dessa ênfase, que o autor procura estimular o estudo das relações entre essas instituições, 

práticas e obras, discutindo-as em seus próprios termos e entendendo como práticas ativas 

e estados de espírito presentes na cultura. 

Um dos autores que auxiliam a compreender a moda como comunicação tendo em 

vista que faz parte desse sistema de significados e, portanto, tendo a cultura como um 

ponto importante neste diálogo é Malcolm Barnard (2003). Para o autor, a moda e 

indumentária são formas de comunicação não-verbal uma vez que não usam palavras 

faladas ou escritas, mas o que constitui a moda como uma das maneiras de se comunicar 

é a interação social que ela permite entre os indivíduos.  
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O autor demonstra que através do vestuário, das roupas, seus artefatos, práticas e 

instituições são significadas as crenças, valores, ideias e experiências de uma sociedade. 

Assim, a moda também possui mecanismos ideológicos e está envolvida com o 

estabelecimento e reprodução de posições de poder. “A moda e a indumentária são, 

portanto, algumas das maneiras pelas quais a ordem social é experimentada, explorada, 

comunicada e reproduzida” (BARNARD, 2003, p. 63). 

Barnard (2003) faz uma crítica a abordagem mecanicista da linguagem e do 

significado que considera que a indumentária constrói significados tal como palavras 

numa frase, funcionando como códigos para serem decifrados. Barnard (2003) discute 

essa relação entre moda, comunicação e cultura a partir de dois modelos de comunicação: 

o que privilegia o processo de comunicação como envio e recepção de mensagens e o 

modelo semiótico, que entende a comunicação como produção e troca de significados. 

Ele argumenta que no primeiro modelo, tomando como um exemplo o processo 

comunicativo envolvido numa peça de roupa, há um problema em identificar quem envia 

a mensagem. Seria o usuário ou o estilista que trabalhou na produção da peça?  

Tal problema existe na constatação de que não é possível um acordo das intenções 

entre estilista e usuário na interpretação do significado de uma peça de roupa. Barnard 

(2003) diz que o usuário pode conceder outros significados que sejam diferentes da que 

possui o estilista que a planejou. Além disso, ainda há a questão do receptor, neste caso, 

de quem vê a roupa vestida no usuário. O autor reforça que este também pode conceder 

um outro sentido a peça de roupa. “Poderia se afirmar que, mesmo que a intenção do 

estilista ou do usuário não atinja o receptor, este sempre dará um jeito de construir um 

sentido para a peça de vestuário ou o conjunto”. (BARNARD, 2003, p.53) 

Já o modelo semiótico, privilegia uma interação social através de uma negociação 

de significados entre os indivíduos e roupas, por isso parece para Barnard (2003) mais 

adequada para explicar o fenômeno. “No modelo de processo, os significados preexistem 

ao processo que os comunica. No modelo semiótico é o processo de comunicação que 

produz ou gera significados” (BARNARD, 2003, p.52).  

Outra análise nesse sentido é a de Umberto Eco no artigo “O hábito fala pelo 

monge”. Apoiado na semiologia, afirma que o vestuário é comunicação. Uma peça de 

roupa ou um conjunto de peças utilizadas por alguém expressam significados, e, portanto, 

não servem apenas para cobrir e proteger o corpo ou ocultar a nudez. Além disso, a 

comunicação se manifesta em vários níveis do cotidiano, e até mesmo a nível do modo 
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de caminhar e de colocar o corpo. São as posturas, gestos, formas e visualidades 

padronizadas pela moda que geram significados e vão variar conforme a cultura e o lugar.  

Essa visão, de todo modo, ainda privilegia a necessidade da existência de um 

receptor ou de um suposto autor original da mensagem para o que o processo da 

comunicação e da troca cultural da moda exista. Já Cidreira (2005) a partir de uma 

abordagem sócio antropológica comunicacional e com a concepção de que a teoria da 

comunicação acolhe a ideia da comunicação como um fluxo, em que não há um emissor 

nem destinatário precisos, defende que a moda é comunicação na medida em que ela 

“partilha algum sentido”. Sendo assim, um espaço de mediação entre indivíduos, grupos 

sociais e culturais, capaz inclusive de estruturar historicamente as épocas, e por isso 

mesmo, parte da identidade e expressão cultural. 

 

podemos apreender o vestuário como um condutor, cujos sentidos vão sendo 

atribuídos durante o fluxo, a depender das circunscrições históricas (contextos 

sociais, temporais, espaciais, etc.). É na verdade, esse processo dialógico em 

que o corpo empresta a forma à roupa que configura sentido (CIDREIRA, 

2005, p.117). 

 

Essa ideia da moda como mídia e expressão, também pode ser verificada no 

pensamento do sociólogo Georg Simmel, que na ideia do dualismo entre imitação e 

distinção, objetividade e subjetividade, vida individual e coletiva, também verifica como 

a moda auxilia a revelar a subjetividade e traços identitários dos indivíduos. Simmel 

(2008) também traz uma ideia da moda como máscara que, por outro lado, expõe a 

possibilidade da moda não só de revelar, mas também de esconder certas características 

e até mesmo de funcionar como uma maneira do sujeito enganar e apresentar uma outra 

ideia de si para os outros.  

Ademais, a ideia da moda como mídia é muito bem apreendida a partir das obras 

do teórico canadense conhecido pela célebre frase “o meio é a mensagem”, Marshall 

McLuhan, como ainda nos relembra Cidreira (2005. p. 116). O autor entendia mídia como 

todo e qualquer prolongamento do corpo, um instrumento criado pelo homem para 

assessorá-lo no dia a dia, ou seja, como uma técnica e uma tecnologia e, assim, segundo 

a autora, essa compreensão ajudou a difundir a ideia de que os meios de comunicação são 

extensões do homem, sendo a indumentária uma delas e por isso e a roupa uma extensão 

da pele. Nesse sentido, falar de moda é também falar de cultura, de comportamento e da 

expressão corporal dos indivíduos que estão de diversas maneiras envolvidos na sua lógica, 

significados e sentidos. 
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1.1.1 Interações da moda no corpo e no comportamento 

 

A partir do reconhecimento das manifestações significativas entre a moda e a 

cultura, observamos que isso ocorre porque temos a partir do corpo e do seu 

comportamento, uma maneira de expressar um modo de ser. Para aprofundar alguns 

aspectos dessas interações, recuperamos alguns outros olhares. Uma contribuição muito 

proveitosa é o conceito de habitus trabalhado por Pierre Bourdieu (2007) e muito 

explorado na sociologia e já associado a reflexão sobre a moda enquanto expressão 

cultural por Cidreira (2013). O autor explica que o habitus, são as “estruturas 

estruturantes” que funcionam como elos que unem o indivíduo a alguma coisa e permitem 

ao grupo perseverar em seu ser. São configurações culturais, quase inconscientes, que 

organizam a conduta de cada indivíduo ou grupo, relacionado a memória coletiva e a 

reprodução de normas, ações e de comportamento.   

Esse conceito para Bourdieu (2007) revela como as práticas culturais estão ligadas 

a distinção social e a estrutura de classes. O habitus seria o que caracteriza um grupo para 

diferenciar do outro que possui outras condições sociais. São sistemas de propriedades 

que exprimem as diferenças e os próprios esquemas de percepção que permitem ser 

percebidos. Neste contexto, o habitus dá espaço para a expressão do estilo de vida e este, 

por sua vez, está ligado principalmente aos hábitos de consumo. Bourdieu (2007) 

demonstra ainda como o habitus é uma ação do corpo em que a linguagem corporal é 

marcadora de distinção social. “A relação com a corpo, ou seja, a maneira de trata-lo, 

cuidar dele, alimentá-lo, sustentá-lo, é reveladora das disposições mais profundas do 

habitus (BOURDIEU, 2007, p.179). 

 O autor também cita o vestuário e todas as correções do corpo ligadas a 

cosmética, para argumentar como as “diferenças na maneira de portar o corpo, de 

apresentar-se, de comportar-se em que se exprime a relação com o mundo social” 

(BOURDIEU, 2007. p. 189). Assim, Bourdieu (2007) entende que o corpo é um produto 

social e a única manifestação sensível da "pessoa" e vem sendo percebido a partir de uma 

fabricação cultural sobreposta a sua condição natural. 

Relacionada também ao habitus, Marcel Mauss (1974, p. 404) amplia a discussão 

do termo para o conceito de “técnicas corporais” que são as maneiras como os homens, 

sociedade por sociedade, de uma forma tradicional, servem-se de seu corpo e como este 

guia os modos de agir. O autor defende que é um erro fundamental só considerar que 

somente há técnica quando há instrumento. “O primeiro e o mais natural objeto técnico e 
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ao mesmo tempo meio técnico, do homem, é seu corpo” (MAUSS, 1974, p.407). É por 

meio desse corpo que se torna possível realizar um conjunto de atividades. 

Nesse sentido, as técnicas do corpo, segundo o autor, se dividem e variam por 

sexos e por idades, por exemplo, existem as técnicas do nascimento e da obstetrícia, da 

infância, adolescência e idade adulta, criação, alimentação, sono, repouso, movimento, 

cuidados e higiene, entre outros. Mesmo sem mencionar o vestuário, Mauss evidencia a 

intervenção dos padrões culturais ao corpo em sua constante ação e comportamento, e 

que também se articula com a moda e indumentária, pois envolve a sua apresentação.  

Castro (2007) retomando a discussão de Mauss (1974), identifica que o ato de 

vestir também pode ser considerado uma dessas técnicas, pois assim como outros 

elementos da cultura, como comunicar-se e alimentar-se, requer um aparato de técnicas e 

habilidades que são socialmente apreendidas. "Em resumo, o ato de vestir-se realiza-se 

dentro das limitações de uma cultura e suas normas, em busca de satisfazer as expectativas 

com relação ao que se aceita como um "corpo vestido" (CASTRO, 2007, p.15). 

O corpo é usado hoje em dia na nossa sociedade não apenas para cumprir 

necessidades biológicas, rendimento físico, ou de se vestir somente com um fim utilitário, 

mas encontra-se num contexto que se tornou um meio para expressar a identidade, a 

liberdade individual, sensações de felicidade, prazer e sucesso social. Assim, a moda e o 

ato de vestir-se contribui para o indivíduo nessa sua apresentação externa. Em tempos de 

proliferação de imagens e a predominância de artefatos digitais, cada vez mais o corpo é 

associado não apenas a sua condição real de um corpo como um organismo vivo, mas à 

uma imagem, que por sua vez também pode ser manipulável em programas de edição.  

Pires (2017) observa que tais programas aperfeiçoam a imagem do corpo com a 

retirada das linhas de expressão, da homogeneização da cor da pele, da reconfiguração 

dos contornos e volumes do corpo, e dessa maneira auxiliam ao modelo de perfeição 

estabelecido se alastrar. A autora também observa que nestas condições a imagem 

corporal passou a ser mais importante que o próprio corpo. Por sua vez, a imagem 

corpórea resultante de alterações virtuais também instiga o corpo através das alterações 

materiais como os procedimentos médicos cirúrgicos voltados à estética.  

 

Como alvo constante de (re)designer, o corpo passou a almejar a imagem. É 

ela, a imagem corporal de si e do outro, real ou virtual, de carne e osso, plástico 

ou pixel, que desperta o desejo de posse ou semelhança, aponta os caminhos a 

trilhar, eterniza a transitória aparência e registra a presença do indivíduo no 

mundo. É ela que torna o material real e dá legitimidade aos feitos, fatos, 

atitudes, percursos. Sem ela a vida não é comprovada (PIRES, 2017, p.7). 
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Desse modo, além das tradicionais imagens exibidas pela mídia, televisão, cinema 

e revistas, que desde o surgimento da mídia e cinema tem nos afetado, o tipo de imagem 

que pode ser considerada uma expressão marcante do indivíduo contemporâneo é a foto 

tipo selfie, bastante popular nas redes sociais digitais como Instagram e Facebook, redes 

que também vem acrescentando recursos em movimento. Através dessas imagens, o 

indivíduo faz um autorretrato a partir do seu smartphone, que por sua vez também é uma 

extensão do seu corpo em tempos de mobilidade tecnológica.  

O selfie geralmente é feito próximo ao rosto e ao colo, ou na frente de um espelho. 

Dessa forma, evidência o penteado, a maquiagem, as formas e a postura corporal, além 

da possibilidade de evidenciar o cenário, as vestes, a maquiagem, ou mesmo a nudez, que 

expressam um estilo. Tudo isso com a possibilidade de fazer um determinado 

enquadramento controlando qual parte exibe ou esconde.  Depois de capturada a imagem, 

é possível aplicar efeitos e filtros. Tais imagens postadas nas redes têm auxiliado aos 

usuários construírem narrativas de si mesmo e possuem o objetivo da aprovação de seus 

“seguidores” por meio de likes. Uma das celebridades mais conhecidas por publicar 

selfies é Kim Kardarshian, que chegou a publicar um livro somente com esses tipos de 

foto, nas quais ela exibe as suas formas corporais e passou a ser também modelo de beleza. 

 

Figura 1 - Kim Kardashian é uma das maiores propagadoras das fotos selfie na internet 

 

 (Fonte: <https://www.instagram.com/p/wVUCL5uSwS/?hl=pt-br&taken-by=kimkardashian> 

Acesso em 25/02/2018) 

 

Nesse sentido é que a moda e a crescente circulação de imagens e seus estímulos, 

têm auxiliado a conceder formas e sentidos aos corpos. De acordo com Villaça (2007, p. 

144), as roupas constroem habitus pessoais que articulam nas relações entre o corpo e seu 
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meio, formas de negociação que dependem de técnicas corporais e modos de auto 

apresentação. Segundo a autora, a moda torna o corpo um elemento dinâmico e definitivo 

para a produção de sentido na sociedade contemporânea. Mas é necessário destacar que 

é junto à roupa que o corpo possui essa possibilidade expressiva com o mundo.  

 

Na sua variedade, a roupa decide o que mostrar ou esconder e fixa, 

simbolicamente, certas partes anatômicas. O corpo é protegido por esta camada 

intermediária entre ele e o mundo, carapaça maleável que solidifica e amortece 

o choque das agressões (VILLAÇA, 2007, p. 142). 

 

Assim, vemos que existe uma relação sensorial e também sensível entre o corpo, 

roupa e pele com o mundo exterior, que influenciam o indivíduo a se comportar de alguma 

maneira no seu entorno. Essa compreensão do corpo enquanto um agente na e da cultura 

em que a noção de comportamento é fundamental, pode ser verificada a partir do 

pensamento filosófico, inspirado na fenomenologia de autores como Husserl, Merleau-

Ponty e Paul Ricoeur. Valverde (2007) explica que o corpo pode ser entendido não 

somente em função das suas condições vitais e sensoriais, mas também como a sede da 

experiência e de processos inscritos na cultura, que envolvem a percepção sobre estar no 

mundo, o comportamento e a linguagem.  

Assim, a sensibilidade é o meio da instituição do sentido e a tarefa e o destino de 

toda a experiência. E a recepção não se distancia do corpo e do seu contato com as coisas 

e a existência no mundo exterior, sendo que também “não é uma atitude contemplativa e, 

menos ainda, uma ausência de atitude, mais uma atuação corporal, uma performance, um 

desempenho comportamental expressivo” (VALVERDE, 2007, p. 259).  A performance, 

entretanto, não deve ser situada como uma forma de expressão singular e inédita, nem 

como uma atitude que está presente em qualquer gesto, pois essas seriam maneiras de 

situar a performance em posições extremas (VALVERDE, 2015, p.66). 

Essa compreensão é fundamental para entender relação do corpo com a 

sensibilidade, pois a comunicação torna-se possível, como explicou Merleau-Ponty 

(1994), a partir dos gestos e pela relação de reciprocidade entre um indivíduo, o outro e 

as coisas que coexistem na sua experiência. “Não é com representações ou com um 

pensamento que em primeiro lugar eu comunico, mas com um sujeito falante, como um 

certo estilo de ser e com o ‘mundo’ que ele visa” (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 249).  

Assim, precisamos reconhecer como a moda e a aparência, através dessa relação de 

percepção ativa, na medida em que estão inscritas na cultura, são algumas das principais 

maneiras do indivíduo se expressar enquanto sujeito e o seu estilo de ser, conforme já 
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observou Cidreira (2013). “Daí a força da moda, entendida enquanto modo de ser, pois 

ela é quem oferece ao ser a sua possibilidade concreta de apresentação, aparição 

encarnada num corpo” (CIDREIRA, 2013, p. 27). 

Entretanto, a moda privilegia determinados corpos e os que não se adequam as 

suas regras e formas, não encontram as roupas da moda, e se restringem às roupas que lhe 

servem, causando a sensação de inadequação. A moda e a mídia vêm estimulando um 

padrão de beleza, principalmente para as mulheres, a partir do ideal de um corpo magro, 

alto e também de pele clara, além de estimular a estética de um corpo belo como sinônimo 

de um corpo jovem e saudável, onde o envelhecimento é algo a ser atenuado. Um exemplo 

recente que apresentou corpos de mulheres com esses ideais de maneira muito explícita, 

foi na campanha publicitária da marca de lingeries Victoria Secret, em 2014.  

A imagem de dez modelos vestindo as peças da marca acompanhadas da frase the 

perfect body (um corpo perfeito), insinuava um modelo de corpo que não reflete a 

diversidade, além de não condizer com corpos de mulheres reais, possíveis consumidoras. 

Por isso, o anúncio logo foi criticado por muitas mulheres na internet com a produção de 

outras imagens como resposta a essa campanha, procurando exibir diferentes formas, tons 

de pele e altura para os corpos femininos, afirmando que também se tratam de corpos 

perfeitos e que a moda deve procurar representar. A repercussão fez com que a marca 

modificasse o slogan para A body for every body, em português, um corpo para todas. 

Mesmo assim, à época, o fato não fez com que a marca perdesse o seu prestígio.2 

 

Figura 2 – Campanha The perfect Body da Victoria Secret e a contestação da campanha. 

 
 Fonte: < https://br.pinterest.com/pin/292522938271335497> Acesso em: 25/02/2018 

                                                           
2 https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/moda/victorias-secret-lanca-campanha-polemica-e-e-

criticada,93a629a3e9099410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html 
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Mas nem sempre as imagens dos corpos da moda são criticadas e contestadas, o 

comum é que os sujeitos internalizem suas mensagens e aceitem que esse ideal é o normal 

ou dito de um outro modo, natural. O momento atual, entretanto, tem sido de abertura a 

uma maior contestação e consequentemente de mais representação de diversidades. Mas 

a moda e a mídia continuam instituindo tais padrões de formas corporais e de beleza que 

nem sempre estão alinhados com a saúde. 

Lars Svendsen (2010) no livro Moda: uma filosofia escreve sobre essa relação 

entre moda, o corpo e o conceito de belo. O autor diz que a nossa percepção do corpo 

humano é sempre dependente das modas dominantes de uma época, e por sua vez, a nossa 

percepção das modas depende de como elas são representadas visualmente em pinturas, 

fotografias e outros meios, por isso torna-se tão importante refletir sobre os sentidos que 

essas imagens provocam. Assim, para Svendsen (2010, p. 94), a televisão, os jornais, 

revistas e a mídia operam enquanto um poder disciplinador que nos propõem um ideal 

para o eu físico sempre fora do alcance de quase todos. Um exemplo de um ideal de beleza 

bastante exclusivo de nossa época que ele cita são os de ossos aparentes. 

Svendsen (2010, p. 96) também diz que a ideologia da beleza opera normalmente 

com uma ideia de algo “natural”, mas o ideal “natural” e o ideal “artificial” mudam ao 

longo do tempo. Ele também explica que a ideia do que é bonito e o que é um desvio de 

norma de beleza também é relativo ao tempo e ao lugar, sendo muito difícil encontrar 

qualidades “belas” universais, mas geralmente a simetria é uma característica central, 

mesmo que ela possa ser encontrada em muitas variantes. Então, nesse contexto da busca 

por um corpo belo e também fashion, as pessoas se submetem a diferentes intervenções 

corporais como por meio de cosméticos, penteados, exercícios, ou uma intervenção 

através de cirurgia plástica.  

 

há somente uma diferença de grau entre cortar o cabelo e fazer uma 

lipoaspiração ou um implante de silicone. Outras formas de modificação do 

corpo, como piercing, tatuagem e decoração com queloides, também se 

tornaram extremamente populares nos anos 1990 (SVENDSEN, 2010, p.92). 

 

As modalidades de intervenções corporais com o objetivo de atender ao modelo 

de beleza e de sensualidade são, nesse contexto, parte de um mercado em expansão. 

Algumas que tem surgido direcionadas ao rosto, são as que esticam a pele, acrescentam 

materiais com objetivo de eliminar as rugas ou linhas de expressão ou apagar manchas, 

dentre outras. São procedimentos considerados pela medicina como pouco invasivos e 

que demonstram, segundo Pires (2015), que os indivíduos, ao se submeterem a tais 
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modificações corporais em excesso, acabam se distanciando da aparência que 

anteriormente possuía, mas também da espécie a que pertence. A autora destaca que a 

face é a parte do corpo no qual em várias esferas, como a social e a jurídica, se reconhece 

a existência e identidade pessoal dos sujeitos. Nesse sentido, as referências de beleza a 

partir das quais as pessoas têm se orientado, submetem aos seus corpos, cada vez mais a 

referentes provenientes de imagens ficcionais ou que não são inatas ao ser humano. 

Portanto, através desse percurso podemos identificar que é através da conexão 

estabelecida entre roupa, corpo, pele, adereços tidos não apenas como objetos funcionais, 

e também as posturas, gestos, performances, hábitos, signos e técnicas e modificações do 

corpo, num jogo de imitação e distinção, que a moda e a aparência possibilitam ao 

indivíduo aspectos da expressão de quem é ou quem deseja ser, a que grupo pertence, seu 

estilo, configurando-se como um meio, modo ou maneira de comunicar e se expressar.  

Assim, a moda é comunicação na medida em que os indivíduos buscam expressar 

sua subjetividade e estilo na composição de sua aparência, na maneira de agir e de lidar 

com o corpo, por sua vez, são afetados pelas suas representações em imagens e na mídia. 

Assim, compreendemos ainda como a aparência, o vestuário e a dinâmica da moda vão 

influenciar nesses significados que adquirem sentido na interação social, revelando traços 

do comportamento, preferências estéticas e gostos.  

Desse modo, através da articulação desses estudos que possuem olhares 

convergentes para o fenômeno, é possível afirmar que a moda estabelece uma relação de 

interdependência com a cultura e a comunicação, pois é parte dos sistemas simbólicos 

partilhados na sociedade, incluindo-se nos modos de vida, práticas de significação e 

configurando-se como um espaço de mediação. A moda e a mídia também andam juntas 

e podem ser compreendidas tanto como produtoras e como produtos da cultura, pois tanto 

estimulam quanto participam das interações sociais. Por isso, reconhecemos a moda ainda 

enquanto um fenômeno que estrutura a vida social de maneira inseparável dos processos 

comunicacionais. 

Desta forma, o que se procura enfatizar ainda é que o vestuário e a própria 

dinâmica da moda também se constituem como um meio de expressão cultural e 

identitária.  E através dessa sua dimensão cultural, junto ao valor da novidade da mídia é 

que a moda se apresenta como um fenômeno que estrutura a vida social, o comportamento 

e as identidades e influencia a sociedade a apropriar-se das visualidades, formas e estilos 

das roupas exibidas pela moda, bem como a compartilhar valores, modos de vestir e de 

agir com o corpo de maneiras específicas.  
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1.2 Cultura, identidade e moda 

 

Associada a cultura e toda essa sua expressão da organização social junto ao 

comportamento e a comunicação, encontramos a ideia de identidade, palavra que explica 

a necessidade do indivíduo de expressar sua singularidade. De modo geral, podemos 

observar que a palavra cultura já nos remete uma certa busca pela identidade, pois 

entende-se como uma necessidade do indivíduo em se sentir parte de determinado grupo 

ou dinâmica cultural. Mas a identidade também diz respeito a uma formação subjetiva e 

interior no indivíduo. Não por acaso, a identidade é explorada por estudos de diversas 

áreas e com interesses distintos, rompendo fronteiras para tentar explicar algo que envolve 

aspectos da vida individual e também coletiva.  

No âmbito da sociologia, a identidade é estudada entendendo-a como parte da 

relação do indivíduo com a sociedade, por isso, em relação a uma identidade cultural, 

diversos autores vão demonstrar como, de maneira geral, está vinculada ao gênero, 

nacionalidade, etnia, idade, religião etc. Por outro lado, a própria discussão sobre 

identidade pode ser considerada uma “moda” atualmente. Cuche (1999) reconhece que 

essa tendência contemporânea se justifica pelo prolongamento do fenômeno da exaltação 

da diferença e a apologia à sociedade multicultural ocorrida nos anos 1970, por um lado, 

e a exaltação da ideia de cada um por si, por outro. A discussão sobre identidade, neste 

sentido, nunca esteve em tanta interação com a moda, seja por ser uma tendência de 

pensamento ou mesmo pela sua potência em auxiliar o indivíduo nessa expressão 

singular. Além disso, como Svendsen (2010) aponta, na era pós-moderna a configuração 

da identidade pessoal é um projeto corporal e por sua vez, o corpo se tornou um objeto 

privilegiado da moda. 

Entretanto, Cuche (1999) é um dos autores que defendem o estudo sobre 

identidades sem a busca por uma definição exata do termo, mas sim em analisar o seu 

contexto: de que forma é produzida, mantida ou questionada etc. e propõe uma separação 

dos significados dos termos cultura e identidade. A cultura depende em grande parte de 

processos inconscientes, podendo existir sem uma identidade definida. E esta, por sua 

vez, remete a uma norma de vinculação consciente baseada em opções simbólicas e na 

diferença cultural.  

Nesse sentido, a identidade só existe por um processo de separação e distinção. 

Para Cuche (1999), a identidade diz respeito a grupos e funciona ao mesmo tempo numa 
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dinâmica de inclusão e exclusão, estando relacionada as lutas sociais e as disputas de 

posições de poder. Nesse processo, segundo Cuche (1999), a identidade também cria 

fronteiras simbólicas. O que cria essa separação é a vontade e o uso de certos traços 

culturais como marcadores de sua identidade específica para se distinguir.   

Desta forma, é preciso observar e reconhecer que a moda e a indumentária 

oferecem alguns desses marcadores simbólicos utilizados pelos indivíduos para a sua 

distinção e busca pela expressão identitária, como é possível observar também nas 

considerações de Simmel (2008). Além disso, auxilia o indivíduo a ser localizado 

socialmente. Pelo menos na dimensão visual, através das roupas e adereços, é possível 

identificar alguns dos costumes de povos distintos, marcadores que definem a associação 

a algum grupo social, religião ou tribo. Dentre muitos exemplos, podemos citar o uso do 

hijab, uma peça de vestuário que auxilia a demarcar a dinâmica de uma cultura específica 

e pode identificar uma mulher ligada a religião muçulmana.  

A moda também está no imaginário da divisão dos sexos, quando existe a 

compreensão da utilização da saia, de um vestido ou de cabelos longos são atribuídas 

geralmente as mulheres, entre outros aspectos. Nesse sentido, também é importante 

mencionar que algumas peças de vestuário e adereços, ao longo do tempo e dentro das 

dinâmicas sociais, podem ganhar outros sentidos e não apenas serem vinculados às 

culturas que lhes deram origem. Sem dúvida, a indústria da moda muitas vezes 

reconfigura tais peças e contribui para atrair desejo do consumidor em usá-las 

reconhecendo a sua força expressiva e possível percepção de beleza. 

 

Figura 3 – Modelo em editorial de moda utilizando o hijab, peça associada a religião muçulmana 

 

Fonte: Vogue Arábia, Ed. Nº 1, 2017. 
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1.2.1 Identidade e representação 

No âmbito das ciências sociais, a identidade cultural é caracterizada e tem sido 

estudada por sua complexidade, fluidez e como um processo de permanente abertura. 

Silva (2000), também contribui para uma concepção da identidade neste sentido de 

movimento e transformação. Para o autor, a identidade existe porque existe também a 

diferença, elas são inseparáveis e têm que ser ativamente produzidas no âmbito cultural e 

social, estando envolvida nas relações de poder. “Em um mundo imaginário totalmente 

homogêneo, no qual todas as pessoas partilhassem a mesma identidade, as afirmações de 

identidade não fariam sentido (SILVA, 2000, p.75).   

Assim, a identidade também está relacionada com a classificação e as 

significações que dividem e ordenam o mundo social em grupos ou classes. Além disso, 

o autor contribui para pensar a relação da identidade e a diferença com a cultura e a 

comunicação, pois afirma que não podem ser compreendidas fora dos sistemas de 

significação que lhes dão sentido.  Por isso, segundo o autor, a identidade e a diferença 

são o resultado de um processo de produção simbólica e discursiva, no qual a linguagem 

tem um papel fundamental, mas é entendida como uma estrutura instável, sempre incerta. 

Nessa perspectiva, a identidade é um significado - cultural e socialmente 

atribuído, ideia na qual, segundo o autor, a teoria cultural expressa por meio do conceito 

de “representação” que possui muitos significados. Entretanto, toma como base a 

perspectiva pós-estruturalista que leva em conta a sua dimensão significante e a sua 

indeterminação e instabilidade, sendo, neste caso, nunca mental ou interior, mas sempre 

um traço visível, exterior, como numa pintura, num filme, num texto ou numa expressão 

oral. Por isso, nos interessa, sobretudo, compreender as representações de identidade, a 

partir da imagem que fabricamos de nós mesmos com a influência da moda e da mídia, 

sistemas de significados que fornecem material e possíveis sentidos para nos localizarmos 

enquanto sujeitos sociais. 

Silva (2000, p. 92) explica que a identidade é uma performance, pois não podemos 

compreende-la apenas de forma descritiva: nesse sentido, não é apenas o que é, mas 

também o tornar-se através da sua repetida enunciação. Essa perspectiva chama atenção 

para a força do ato linguístico na produção da identidade, que possui uma dimensão 

significante. Com um interesse pedagógico para a discussão da identidade e da diferença 

dentro de uma multiplicidade, o autor sintetiza a ideia deste artigo no seguinte parágrafo, 

o qual reconhecemos muitas similaridades e podemos fazer uma analogia com a moda, 
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que está, assim como a identidade, ligada as estruturas de significado da cultura, efêmera 

e muitas vezes contraditória em si mesma. 

 

a identidade não é uma essência; não é um dado ou um fato - seja da natureza, 

seja da cultura. A identidade não é fixa, estável, coerente, unificada, 

permanente. A identidade tampouco é homogênea, definitiva, acabada, 

idêntica, transcendental. Por outro lado, podemos dizer que a identidade é uma 

construção, um efeito, um processo de produção, uma relação, um ato 

performativo. A identidade é instável, contraditória, fragmentada, 

inconsistente, inacabada. A identidade está ligada a estruturas discursivas e 

narrativas. A identidade está ligada a sistemas de representação. A identidade 

tem estreitas conexões com relações de poder (SILVA, 2000, p.96-97). 

 

 

Desde modo, no objetivo de articular a ideia da identidade e representação com a 

moda e sua dimensão cultural, podemos compreender o quanto a aparência, o vestuário e 

a dinâmica do novo, que compõe a moda, vão influenciar nesses significados fabricados 

no interior das relações culturais e sociais, funcionando como marcadores de fronteiras 

simbólicas. Estes adquirem sentido na diferença, na constante produção de discursos, 

narrativas e imagens sobre quem somos, expressos por meio dos sistemas de 

representação e na performance que envolve a afirmação de uma identidade. Performance 

que compreende não apenas uma dimensão discursiva e está relacionada ao 

comportamento e aos valores reconhecidos culturalmente. Entendendo também, a partir 

da contribuição de Valverde (2015), que a performance pode ser compreendida como uma 

atuação corporal, atitude de representação da presença e plataforma de afirmação da 

espontaneidade, dentro do processo de recepção do indivíduo ao seu entorno. 

Katharyn Woodward (2000) procura destacar também essa relação de 

dependência da identidade com a representação e uma dimensão performática, incluindo 

as práticas de significação e os sistemas simbólicos por meio dos quais os significados 

são produzidos, dando sentido à nossa experiência, àquilo que somos, ao que podemos 

nos tornar, de que posição podemos falar e “fornecem possíveis respostas às questões: 

Quem sou eu? O que eu poderia ser? Quem eu quero ser?” (WOODWARD, 2000, p. 17).  

Nesse sentido, a identidade tornou-se uma questão central nas discussões 

contemporâneas na reconstrução principalmente das identidades nacionais, étnicas e 

também no âmbito das identidades pessoais, a exemplo da identidade de gênero. Nesse 

sentido, quais ferramentas seriam mais úteis para os indivíduos tentarem responder tais 

questões, senão com que a moda e o vestuário nos oferecem? Na construção social da 

ideia de gênero, por exemplo, uma pessoa que se identifica transgênero sente a 

necessidade de afirmar a sua identidade através da sua aparência, utilizando não só as 
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modificações corporais, mas também as roupas e acessórios para expressar suas 

subjetividades e ser reconhecida socialmente na identidade à qual se sente pertencente. 

O estudo sobre as identidades culturais também tem sido amplamente investigado 

com olhar nas mudanças ocorridas com os processos de globalização. Hall (2006) 

demonstra que diferentemente do sujeito do iluminismo que assumia uma identidade mais 

centrada no grupo, e a do sujeito sociológico que se apoiava em suas identidades culturais 

nacionais estabilizadas, o sujeito pós-moderno possui dificuldade de identificação e sua 

identidade torna-se uma “celebração móvel”, transformada continuamente por diversos 

estímulos de representações culturais e sistemas que nos rodeiam. 

 

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 

fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e 

representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada 

uma das quais poderíamos nos identificar — ao menos temporariamente 

(HALL, 2006, p.13). 

 

É nesse contexto marcado pelos fluxos de comunicação cada vez mais rápidos, 

que Hall (2006, p. 75) nota como o mundo tem se tornado cada vez mais interconectado 

e as identidades culturais parecem “flutuar”, desvinculadas de tempos, lugares, histórias 

e tradições. As identidades nacionais, a partir de seus vínculos a lugares, eventos, 

símbolos e histórias particulares não mais definem os indivíduos em suas identidades, 

pois existe uma tensão entre o "global" e o "local" que tem transformado as identidades e 

inclusive trazendo um novo sentido e um certo fascínio para a diferença, a etnia e as 

culturas locais e regionais. 

Assim, Hall (2006) explica que o consumo e a mídia tem sido determinante para 

a formação das identidades culturais ou mesmo para certa identidade cultural “universal”. 

O autor explica que a cultura é “cada vez mais mediada pelo mercado global de estilos, 

lugares e imagens e “que junto à difusão do consumismo, seja como realidade, seja como 

sonho, contribuiu para um efeito de “supermercado cultural” (Hall, 2006, p.75). Assim, 

observamos que a moda também faz parte desse processo em que os indivíduos buscam 

a sensação de pertencimento a determinada cultura como na ideia de nacionalidade e 

regionalidade, ou a determinado grupo, mas principalmente na necessidade de afirmar a 

sua singularidade individual através da sua aparência e dos produtos que lhe conferem a 

expressividade de um estilo próprio. 
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1.2.2 Identificação e estilo  

 

Compreendendo essa impossibilidade da identidade, o que pode nos ajudar a 

entender tal processo são as nossas identificações e como as construímos. Woodward 

(2000, p. 18) menciona a influência da mídia na construção da representação de 

identidades, sejam nas narrativas das novelas, publicidade e ações de marketing, em que 

os anúncios ajudam a construir, por exemplo, as identidades de gênero, a ideia de 

“adolescente esperto”, “trabalhador em ascensão” ou a “mãe sensível”.  

Nessa perspectiva, segundo a autora, tais anúncios “só serão eficazes em nos 

vender coisas se tiver o apelo aos consumidores, se fornecerem imagens com as quais 

eles possam se identificar” (WOODWARD, 2000, p.18). Por isso, os estudos sobre a 

identidade, além da ideia de representação, nos dão recursos teóricos para refletir sobre 

como a identidade é também advinda de um processo de identificação, conceito que, ainda 

segundo esta autora, tem origem na psicologia, sendo retomado pelos Estudos Culturais 

para entender a força da imagem na ativação dos desejos. 

Stuart Hall (2000), no artigo Quem precisa da identidade?, diz que o conceito de 

identificação, tanto a partir das compreensões do repertório discursivo quanto no 

psicanalítico, demonstra-se um conceito pouco desenvolvido da teoria social e cultural, 

sendo “quase tão ardiloso - embora preferível - quanto o de "identidade". Ele não nos dá, 

certamente, nenhuma garantia contra as dificuldades conceituais que têm assolado o 

último” (HALL, 2000, p. 105). 

Ele explica que a identificação, na linguagem do senso comum, é associada a uma 

construção a partir do reconhecimento de alguma origem comum, de características que 

são partilhadas com outros grupos ou pessoas, ou ainda a partir de um mesmo ideal. Já a 

abordagem discursiva, segundo Hall (2000), vê a identificação como uma construção, 

como um processo nunca completado - como algo sempre "em processo", sendo que 

nunca é completamente determinada.  

Diante disso, Hall (2000, p.111) utiliza o termo "identidade" para significar “o 

ponto de encontro e o ponto de sutura” entre os discursos e as práticas ligadas tanto aos 

aspectos discursivos quanto aos performativos, sociais e psíquicos, que tentam nos 

convocar para assumir lugares como sujeitos sociais ou que produzem subjetividades. 

Assim, segundo o autor, a identidade também é uma posição na qual o sujeito é convocado 

a investir e obrigado a assumir. Então, defende que essa “suturação” tem que ser pensada 
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como uma articulação e não um processo unilateral. Por isso, essa condição coloca a 

“identificação” e não mais a “identidade” na pauta teórica.  

 Nessa direção e num ponto de vista sociológico, a contribuição de Michel 

Maffesoli (1996) é fundamental para compreender essa relação do indivíduo com a 

identificação, pois o autor abandona a ideia de “identidade” e assume a “lógica da 

identificação”. Uma seria característica da modernidade e a outra da pós-modernidade. 

Nesse ponto, há uma semelhança com o pensamento de Stuart Hall (2000), que também 

considera o processo de identificação como uma característica da nova dinâmica cultural, 

dando espaço para instabilidade, abertura e multiplicidade para expressão do sujeito. 

Maffesoli (1996) explica que no contexto atual, os indivíduos celebram o “estar 

junto” compartilhando certos gostos, comportamentos e valores, assim é um fator da 

socialização. A lógica da identificação, segundo o autor, ressalta que a pessoa é composta 

de uma série de estratos que são vividos de um modo sequencial, ou mesmo que podem 

ser vividos concorrentemente, ao mesmo tempo. Nesse sentido, emerge a teatralidade 

cotidiana e a importância da comunicação de si. Segundo o autor o processo de 

identificação “é uma estrutura das mais normais e preside, em geral à fundação de toda 

agregação social, seja ela qual for” (MAFFESOLI, 1998, p. 326).  

Assim, o contexto da pós-modernidade não possui mais uma base individualista e 

sim coletiva, de agregação social, onde, por exemplo, o valor, a admiração, o hobby, o 

gosto, entre outros fatores, que são partilhados por um grupo, tornam-se vetores de ética, 

portanto, uma ética da estética, segundo as considerações do autor. Essas emoções 

coletivas vão permitir, segundo Maffesoli (1996) que os indivíduos não mais se definam 

de uma maneira estável ou unificada e sim que possuam uma série de identificações que 

o tornam dono de várias máscaras que nunca se entregam inteiramente.  

Nessa perspectiva, o indivíduo agora é composto como com uma “estrutura de 

cascas de cebolas que dá essa impressão ao mesmo tempo de intensidade e de 

superficialidade que caracteriza a pós-modernidade” (MAFFESOLI, 1996, p. 333).  Tais 

máscaras e cascas de cebolas utilizadas e que vamos variando nas nossas performances 

cotidianas junto ao nosso corpo, podem perfeitamente ser adaptadas a partir de nossas 

roupas, acessórios e suas marcas.  

Assim, também influenciado pelo pensamento de Georg Simmel (2008), a moda 

para Maffesoli (1996), é um bom exemplo de uma “imitação-identificação”. De modo 

mais nítido, segundo este autor, circulam na contemporaneidade as aparências, as 

personalidades sincretistas e multiplicidade das culturas que "trabalham no corpo". “Os 
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diversos fenômenos de identificação podem nos ensinar que, de um modo paradoxal, a 

pessoa pode ser, ao mesmo tempo, uma individualidade em sim mesma e uma parte de 

um ser coletivo” (MAFFESOLI, 1996, p. 350). 

 Tal lógica de que a identidade individual está superada no contexto atual é 

explorada também por Maffesoli (1998) na obra O tempo das tribos, em que identifica o 

“neotribalismo” da sociedade contemporânea. A multiplicação dos microgrupos que 

agem em função de uma ética específica numa imposição de uma lógica das redes. 

Segundo o autor, “o neotribalismo” é caracterizado pela fluidez, juntamentos pontuais e 

pela dispersão. Fenômeno que podemos descrever e identificar facilmente a partir dos 

adeptos das tribos das megalópoles urbanas ou mesmo do cotidiano do indivíduo que 

necessita assumir diversas “máscaras”. Esse indivíduo, portanto, conta com a 

expressividade de suas roupas e da aparência para apresentar esse modo de ser. 

Desse modo é que funciona a dinâmica da expressão identitária da pós-

modernidade. Maffesoli (1998) explica que nela existe a socialidade e não mais o social 

quando o indivíduo poderia ter uma função na sociedade e funcionar no âmbito de um 

grupo estável. Na socialidade, a pessoa representa papéis, tanto dentro de sua atividade 

profissional quando no seio das diversas tribos que participa. “Mudando o seu figurino, 

ela vai, de acordo com seus gostos (sexuais, culturais, religiosos, amicais) assumir o seu 

lugar, a cada dia, nas diversas peças do theatrum mundi” (MAFFESOLI, 1998, p.108). 

Essa superação do indivíduo num conjunto mais amplo, segundo o autor, também está 

relacionada a valorização do espaço, pelo viés da imagem, do corpo e do território. 

Cidreira (2013), retomando essa discussão de Maffesoli, explica que a aparência 

corporal não é apenas um subproduto da vida social e demonstra que funciona enquanto 

vetor expressivo e também como propiciador de relações identificatórias, onde indivíduos 

compartilham ideias, gostos, hábitos, comportamentos, formando seus agrupamentos e a 

expressão social e cultural, mas também sobretudo a busca da sua expressão pessoal. 

 

A moda, sobretudo na sua dimensão vestimentar, pode ser considerada como 

uma instância imaginária e mítica, já que revela uma relação entre o indivíduo 

e o mundo, entre o indivíduo e os outros e entre o indivíduo e a sociedade 

(CIDREIRA, 2013, p. 27). 

 

Nessa perspectiva, a articulação da identidade junto à moda e aparência nos 

conduz também a ideia da busca pela expressão de um estilo, especialmente de estilo 

relacionado ao consumidor de moda. Segundo Cidreira (2005, p. 127), “o estilo pode ser 
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interpretado como aquilo que caracteriza uma forma de expressão, formado por um 

conjunto de traços identitários que resultam numa unicidade”.  

 

A ideia de estilo vai nos auxiliar a entender certos agrupamentos nos quais a 

aparência, a composição do look é um dos elementos de reconhecimento e 

aglutinação; bem como a reconhecer o consumidor como um participante do 

jogo da moda, capaz de se apropriar de modo singular de uma, duas peças do 

vestuário, numa atitude criativa que consegue, assim, ser ao mesmo tempo 

universal e particular, uma marca que nos demanda uma atenção especial 

(CIDREIRA, 2005, p.127). 

 

 

O estilo é um elemento muito presente no discurso da mídia de moda que procura 

orientar seu público quanto as tendências do momento, utilizando geralmente modelos 

profissionais ou celebridades para incentivar a ideia da construção de uma visualidade a 

partir de tais elementos, mas que seja também única. Nesse contexto, a moda e a mídia 

unidas, com o seu estímulo a novidades é a própria “celebração-móvel” que Hall (2006) 

aponta para a identidade no contexto pós-moderno. Como nota a pesquisadora Nízia 

Villaça, “articulada com o consumo e a globalização, a performance fashion propõe 

identidades provisórias que vão mudando a cada momento” (VILLAÇA, 2007, p. 145).  

 

Figura 4 – Capa da revista Elle que incentiva a leitora a buscar seu estilo próprio 

 

Fonte: <https://blog.br.privalia.com/wp-content/uploads/revista-estilo-vogue-elle-brasil-abril-capa-

2011.jpg>Acesso em 12/05/2018. 

 

Em suma, no contexto cultural atual que é marcado pela comunicação global e 

identidades cada vez mais fluidas, devemos reconhecer como é forte a ligação existente 

entre identidade, cultura, identificação e moda. Pois como dinâmica, com seus produtos 

e ideias, influencia a sociedade a aderir a determinados estilos e comportamentos. Isso se 

potencializou num cenário de culturas interligadas globalmente, onde as identidades têm 

se tornado cada vez mais desvinculadas e desfragmentadas, indo além das antigas 

concepções mais estáveis e vinculadas à nação e à religião. 
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Procuramos destacar ainda o quanto neste processo, o corpo se configura como 

uma poderosa instância significativa e suporte de expressão, pois como já mencionamos 

é a partir dele que a roupa ganha essa possibilidade significativa. Além disso, essa 

associação com o comportamento e a aparência é parte fundamental das relações 

identificatórias que contribuem para a construção de uma imagem de si mesmo e de 

pertencimento a um grupo. Nesse sentido, é importante notar ainda o quanto a moda 

provoca uma reflexão sobre as representações e processos de identificação de uma 

identidade nacional, étnica, gênero, etária etc., mas também na busca por uma identidade 

social e pessoal, ou seja, conduz a ideia de um estilo próprio. 

Logo, quando falamos em expressar e em comunicar através da moda, estamos 

falando de um modo de ser através da aparência e da indumentária. Assim, a moda 

enquanto um fenômeno que estrutura a vida social, oferece ao indivíduo a possibilidade 

de mostrar quem se é, de onde é, a que grupo pertence, jeito de pensar e agir. Ela está 

vinculada também a entender a cultura nos seus sistemas de significado, pois estes lhe 

garantem sentido, as práticas discursivas, a noção de diferença e a afirmação de 

identidades enquanto uma performance, numa dimensão discursiva na qual o sujeito é 

obrigado a assumir uma identidade através da linguagem, mas também comportamental.  

Os conceitos dos sistemas de representação e identificação que os autores apontam 

que dão sentidos as identidades e essa relação que estabelece com a moda, aparência, 

imagem e expressão, nos parece bastante atual e estimulante para reflexão, em um 

momento em que se fala muito sobre a necessidade de “representatividade” na mídia, nas 

artes e nas posições de poder para algumas minorias identitárias. Processo o qual está 

relacionado, de acordo com Villaça (2007), a velocidade da circulação das imagens no 

contemporâneo, que provoca discussões sobre uma “crise da representação”, em que há 

uma dificuldade de projetar a pluralidade de identidades existente. Posteriormente 

poderemos notar a importância que essas relações com as identidades e identificações 

ganharam nas pautas das revistas de moda, como a Elle Brasil, que traz em seus editoriais 

mais recentes, modelos negras, transexuais e idosas. 

Uma outra reflexão que vale mencionar para nos auxiliar a empreender a 

complexidade do conceito da identidade e sua relação com a moda no contexto cultural e 

midiático atual, se dá a partir do documentário Notebook on cities and clothes (1989), um 

registro do processo criativo e biográfico do estilista Yohji Yamamoto. O diretor Win 

Wenders, logo no início, narra um texto em que faz um questionamento sobre o 

significado da identidade. Para ele, somente essa palavra já transmite calafrios e lembra 
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calma, conforto, satisfação. Ele questiona junto a imagens de gravações de vídeo em um 

lado, e no outro, gravações por películas, como é possível reconhecer uma identidade para 

o indivíduo em tempos de vida acelerada e circulação de imagens eletrônicas. 

O cineasta questionava se a identidade e a moda seriam em si mesmas 

contraditórias, pois argumenta que junto à aceleração da vida e à possibilidade de trocas 

constantes de cidades, países, opiniões e roupas pelas pessoas, a sociedade estaria em 

meio à onde tudo se tornam cópias, anulando uma possível expressão de uma 

individualidade. Entretanto, a partir do seu relato, o diretor compreende que a identidade 

está relacionada também ao que se fala, o que se come, onde o indivíduo trabalha, onde 

mora, as roupas que veste, ou seja, está relacionada a imagem que criamos de nós 

mesmos, a partir do comportamento e do gosto.  

Assim, o cineasta que naquele momento assumia que estava se confrontando com 

um universo totalmente novo para ele que era a moda, a reconhece também como parte 

desse projeto identitário do indivíduo. Além disso, outro aspecto é que, acompanhando 

de perto o processo criativo do estilista Yohji Yamamoto, bem como fazendo entrevistas 

com ele e conhecendo a sua rotina, também passa a reconhecê-lo como um artista, do 

mesmo modo que um cineasta, e a moda como uma forma de arte assim como o cinema.  

O nome em português concedido ao documentário foi Identidade de nós mesmos, 

certamente porque faz a relação entre identidade e moda, mas também porque o estilista 

se apresenta como parte de um contexto global o qual a identidade pode ser universal, 

pois ele nasceu em Tóquio, mas também se considera de Paris, tem hábitos desse lugar, 

mas se sente do mundo todo. Em outra cena que vale destacar, o estilista mostra que, o 

seu ofício de designer depende da expressão de um estilo próprio, seja para si enquanto 

artista ou para os outros, a partir de um trabalho criativo e autoral. 

 

Figura 5 – Yamamoto treinando sua assinatura no documentário Notebook on cities and clothes 

 

 (Fonte: <http://flaviotenguan.blogspot.com.br/2016/07/fashion-movies-dia-47-identidade-de-

nos.html> Acesso em 21/02/2018.) 
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Enfim, a reunião desses estudos e reflexões sobre a identidade, ocorreu na 

tentativa de demonstrar que é possível reconhecer na relação entre moda, identidade, 

cultura e comportamento, uma busca pela expressão de si, de uma identidade e um estilo. 

Verificamos, principalmente, que é constituída a partir de processos de representação, 

performances, identificação e no contexto cultural que estamos inscritos, são advindas 

também de uma interação entre moda, comunicação e cultura. A vinculação dos estilos 

com a moda e a mídia vamos compreender a partir da discussão sobre o entrelaçamento 

entre o consumo e a midiatização, processo no qual a cultura e a mídia se retroalimentam. 

 

1.3 Moda, mídia e expressão 

 

Se a ideia fixa de identidade já não nos cabe, como a moda e a mídia tem atuado 

nesse processo? Veremos que é principalmente por criar imagens para que possamos nos 

identificar. Elas atravessam de diversas maneiras, o cotidiano e o nosso comportamento, 

contando com a expressividade do consumo para definir estilos de vida. Mas o que afinal 

significa essa expressão e o que revela sobre a organização social moderna e/ou 

contemporânea e qual sua vinculação com a moda, corpo e comportamento? Tal 

questionamento será respondido a partir das contribuições de alguns autores como 

Simmel, Giddens (2002), Bourdieu (2007 ) e Featherstone (1995), que utilizaram o termo 

para tentar explicar as novas dinâmicas da construção identitária.  

Também a partir de Featherstone (1995), Bauman (20008), Baudrillard (1995), 

Lipovetsky e Serroy (2011), Ortiz (2003), Canclini (2010) e Cidreira (2013) vamos 

procurar demonstrar a função do consumo no comportamento e a busca desses estilos. 

Visando discutir os mercados editoriais voltados para a cultura, o comportamento e as 

artes, procuramos entender a função dos novos intermediários culturais, os quais 

traduzem o contexto social e estimulam o consumo de diferentes expressões ao público. 

Assim, vamos perceber como existiu a formação de uma cultura de mídia que 

domina o cotidiano e ajuda a definir o comportamento e o gosto. Dessa forma, torna-se 

necessária a discussão sobre o processo de midiatização da moda, que nos auxilia a 

interpretar práticas sociais e as dinâmicas comportamentais e identitárias. As revistas de 

moda, específicamente, exibem a relação simbólica estabelecida entre corpo, 

comportamento e vestimentas, por isso, promovem sentidos para a corporeidade e são 

espaços que fornecem recursos para interpretar a sociedade. 
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1.3.1 Estilo de vida e consumo 

Entendendo a moda enquanto parte da expressão cultural e identitária de 

indivíduos, grupos e sociedades, bem como cientes da associação da moda e expressão 

com o estilo, procuramos compreender o uso desse termo e a sua relação com o 

comportamento, o consumo e a mídia. Segundo Waizbort (2000), a palavra “estilo” foi 

uma inovação terminológica e analítica de Georg Simmel, pois não era uma palavra que 

se encaixasse na expressão "estilo de vida” nos anos que antecederam a 1900, mas que 

acabou fazendo uma enorme fortuna no decorrer da história da sociologia.  

 Nesse sentido, o estilo de vida foi a expressão utilizada por Simmel para as suas 

considerações sobre a modernidade, no qual refletiu sobre os efeitos do dinheiro na vida 

moderna e, segundo Waizbort (2000), com o objetivo de apontar sua relação com o 

universo da estética de onde o termo é oriundo. Simmel chamou atenção de como na 

modernidade ocorre a divisão do trabalho e a produção do consumo com a consequente 

objetivação da cultura subjetiva do indivíduo. 

 

Simmel entende que o estilo de vida é uma rubrica sob a qual se entende um 

arranjo histórico, ou melhor, uma configuração histórica, uma configuração 

sincrônica das relações entre indivíduo e sociedade, entre sujeito e objeto, entre 

cultura objetiva e cultura subjetiva (WAISBORT, 2000. p. 179).  

 
 

É a partir da analogia do estilo com a arte e também com o comportamento do 

indivíduo e a sociedade que Cidreira (2014) interpreta a visão de Simmel para a moda 

como a busca por um estilo, pois o autor observou que a moda propicia uma maneira do 

indivíduo entrar em cena, de ter a cena e de deixá-la. Além disso, há também na utilização 

do termo estilo por Simmel, um reconhecimento de que é “uma exteriorização de uma 

subjetividade, de uma força vital, ainda que esta seja constituída por elementos sócio, 

históricos e culturais que a antecedem e a modulam” (CIDREIRA, 2014, p. 91). Assim, 

o estilo remete a uma universalidade, mas ao mesmo tempo, a uma singularidade. 

Segundo Cidreira (2013), também Maffesoli aborda a noção de estilo com 

inspiração em Simmel, articulando fundo e forma e no entendimento do estilo como uma 

caracterização de certo ideal comunitário e a sensibilidade de uma época. Assim, a autora 

acrescenta que na moda, o estilo nos auxilia na compreensão do sujeito em sua identidade 

e na sua expressão da forma exterior. E como vivemos em um momento de exibição de 

si, o estilo torna-se uma imposição, pois é um reconhecimento da força da aparência e da 

composição do look na contemporaneidade, marcada pela visualidade. 
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O termo estilo de vida também comparece nos estudos de Giddens (2002) sobre 

as novas concepções de identidade da “modernidade tardia”, como prefere chamar. Um 

contexto no qual os indivíduos começam a ser estimulados e mais abertos a mudanças e 

a uma pluralidade de identidades, que se tornam escolhas de estilos de vida. Dentre essas 

mudanças, o autor aponta como a apresentação do corpo e a aparência transformam-se 

em um elemento central na forma de construir um eu diferenciado no projeto reflexivo 

do eu. "Experimentar o corpo é uma maneira de tornar coerente o eu como um todo 

integrado, uma maneira do indivíduo dizer "é aqui que eu vivo” (GIDDENS, 2002, p.76) 

Para o autor, o estilo de vida está relacionado com rotinas incorporadas em hábitos 

de vestir, comer, modos de agir e lugares preferidos de encontrar os outros, mas é também 

“um conjunto mais ou menos integrado de práticas que um indivíduo abraça, não só 

porque essas práticas preenchem necessidades utilitárias, mas porque dão forma material 

a uma narrativa particular da auto-identidade” (GIDDENS, 2002, p. 79). 

O estilo de vida também foi investigado por Bourdieu (2007) em sua obra “A 

distinção” na qual faz uma vinculação com o habitus. Para este autor, o princípio do estilo 

de vida expressa o gosto, propensão e aptidão à apropriação (material e/ou simbólica) de 

uma determinada categoria de objetos ou práticas classificadas e classificadoras, no 

sentido de que a preferência por bens culturais funciona como um marcador de classe.   

 

Na relação entre duas capacidades que definem o habitus, ou seja, capacidade 

de produzir práticas e obras classificáveis, além da capacidade de diferenciar 

e de apreciar essas práticas e esses produtos (gosto), é que se constitui o mundo 

social representado, ou seja, o espaço dos estilos de vida (BOURDIEU, 2007, 

p. 162). 

 

Apoiado na obra deste autor, Featherstone (1995) também demonstra como os 

estilos de vida estão relacionados à cultura de consumo contemporânea, podendo indicar 

individualidade, auto-expressão e consciência de si.  

 

O corpo, as roupas, o discurso, os entretenimentos de lazer, as preferências de 

comida e bebida, a casa, o carro, a opção de férias etc. de uma pessoa são vistos 

como indicadores da individualidade, do gosto (FEATHERSTONE, 1995, p. 

119). 

 

 

 Entretanto, desenvolve uma perspectiva um pouco diferente da de Bourdieu 

(2007) de que a concepção do estilo de vida e sua relação com o consumo não são 

produtos totalmente manipulados de uma sociedade de massas e pode ser definido 

também por desejos e escolhas compartilhadas no espaço social, ou seja, o “gosto” por 

determinados bens de consumo e de lazer não serve mais para mapear a sociedade com 
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base na estrutura de classes, o que abre espaço para um aspecto lúdico e autônomo na 

expressão do estilo de vida.  

Nos interessa, sobretudo, compreender com Bourdieu (2007) o espaço dos 

chamados estilos de vida se constitui como uma tentativa de diferenciação dos indivíduos 

e a manifestação de traços de seu modo de vida. Constituindo, assim, um “mundo social 

representado” (2007, p. 162) composto por uma intenção distintiva expressiva que se 

manifesta em espaços simbólicos da vida social, por exemplo, no mobiliário, no vestuário, 

na linguagem ou na hexis corporal. Instâncias as quais a moda participa ativamente e de 

diversas maneiras na sociedade contemporânea e amplamente explorada pela mídia. 

Assim como com Giddens (2002) procuraremos refletir sobre a relação do estilo 

de vida ao projeto reflexivo do eu expresso através do corpo e da aparência, fenômeno 

bastante perceptível na contemporaneidade. Além de Featherstone (1995) que 

compreende como a preocupação com o estilo de vida ou a estilização da vida sugere que 

as práticas de consumo, o planejamento, a compra e a exibição de bens e experiências de 

consumo na vida cotidiana não podem ser compreendidos simplesmente mediante 

concepções de valor de troca e cálculo racional instrumental. De acordo com o autor: 

 

Os novos heróis da cultura de consumo, em vez de adotarem um estilo de vida 

de maneira irrefletida, perante a tradição ou o hábito, transformam o estilo num 

projeto de vida e manifestam sua individualidade e senso de estilo na 

especificidade do conjunto de bens, roupas, práticas, experiências, aparências 

e disposições corporais destinados a compor um estilo de vida 

(FEATHERSTONE, 1995, p. 123). 

 

O contexto cultural do consumo é explicado pelo autor apoiado nas reflexões de 

Baudrillard (1995), que em sua obra demonstrou os efeitos da sociedade de consumo no 

predomínio da mercadoria enquanto signo, associado ao excesso de imagens e 

informação, onde triunfa a representação e a união entre o real e o imaginário, tornando 

a sociedade estetizada. Para Baudrillard (1995) a moda e sua dinâmica efêmera faz parte 

da dinâmica do consumo que tornou os objetos orientados para a o signo da distinção e 

outras representações de status, dando outros sentidos para a mercadoria além do seu 

valor de uso, por isso não é somente orientada pelo prazer. 

 

As condutas de consumo, aparentemente orientadas e dirigidas para o objeto e 

para o prazer, correspondem na realidade a finalidades muito diferentes - a da 

expressão metafórica ou desviada do desejo, a da produção por meio de signos 

diferenciais de um código social de valores. Não é determinante a função 

individual de interesse através de um conjunto de objetos, mas a função 

instantaneamente social de troca, de comunicação e de distribuição dos valores 

através de um conjunto de signos (BAUDRILLARD, 1995, p. 78). 
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Featherstone (1995) afirma que diante de tais valores da sociedade de consumo, 

se coloca em primeiro plano a importância do estilo, estimulada também pela dinâmica 

do mercado da novidade, modas, sensações e experiências. Para o autor, usar a expressão 

cultura de consumo significa enfatizar que o mundo das mercadorias e seus princípios de 

estruturação são centrais para a compreensão da sociedade contemporânea. Sendo que a 

variedade de produtos promete mais possibilidades de diferenciação do indivíduo, 

ocorrendo uma fragmentação do mercado, tornando mais individualizado e segmentado. 

Mas de qualquer maneira é estimulada mediante o consumo, a criação de um estilo de 

vida expressivo e uma representação estilizada do eu performático para indivíduos de 

todas as classes e nos diferentes segmentos do mercado.   

Por isso é importante observar que os estilos de vida, embora estejam ligados as 

práticas de consumo, também podem ser entendidos como um vetor de agregação numa 

maneira de expressar as subjetividades dos sujeitos. Miskolci (2008), explica que o estilo 

de vida, antes de caracterizar as dinâmicas mercadológicas, é também uma maneira que 

o indivíduo encontra para se inserir socialmente e reforçar a sua existência, tal como 

ocorre com os indivíduos que recusam valores sociais hegemônicos.  

 

Aderir a uma cultura não pode ser visto apenas como escolha de um segmento 

de consumo, mas é apenas um instrumento para a materialização dos valores e 

interesses que o indivíduo tem em comum com os outros participantes de seu 

grupo de pertencimento. Isso adquire maior visibilidade no caso das culturas 

urbanas, especialmente as marcadas pelo distanciamento relativo ou pela 

recusa dos valores sociais hegemônicos (MISKOLCI, 2008, p. 49). 

 

 

 Para compreender a relação dos estilos de vida e a mídia, é válido mencionar que 

em sua análise, Featherstone (1995) procura argumentar ainda que essa nova concepção 

do estilo de vida pode ser melhor compreendida em relação ao habitus de uma nova 

pequena burguesia, interessada na disseminação da informação e do imaginário da cultura 

de consumo para expandir e legitimar suas próprias disposições e estilos de vida 

específicos. Aspecto identificado no contexto econômico e político específico do final da 

década de 1980 na Grã-Bretanha. Entretanto, Featherstone, mesmo destacando que a 

análise sobre o estilo de vida e a cultura de consumo nessa perspectiva tem um alto nível 

de generalidade, reconhece que essas perguntas somente podem ser respondidas em 

caráter definitivo por meio de análises empíricas que levem em conta as especificidades 

de cada sociedade, e é o que vamos procurar responder a partir da mídia brasileira. 
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Ainda segundo Featherstone (1995) no pós-modernismo são produzidas novas 

circunstâncias de produção dos bens culturais, sempre acolhidos como algo 

eminentemente comercializável, ou seja, há além da variedade de produtos, um aumento 

da circulação de informações pela mídia e a popularização e expansão do mercado da 

cultura. Como, por exemplo, a partir do aumento dos museus, galerias de arte, novas 

revistas, programas de rádio e televisão dedicados a popularizar e interpretar o gosto e 

novas associações de consumidores para testar produtos.  

Nisso é que o autor chama atenção ainda para o aumento de pessoas empregadas 

no papel de intermediários culturais, que administram as cadeias de distribuição da nova 

mídia após o processo de globalização, aspecto que também foi abordado por Bourdieu 

(2007). Logo, a mídia, a cultura e o comportamento se interligam nesse processo de 

expansão do mercado cultural, sendo que as revistas de moda são um dos segmentos do 

mercado de informação que se fortalecem neste cenário, e que passam também a exercer 

um papel de intermediador cultural, estimulando as escolhas por estilos de vida e a 

construção de um eu performático explorando a força da imagem e assim, jornalistas de 

moda são intermediários culturais que atuam na produção desses conteúdos.  

Nesse sentido, vemos assim como Martino (2005, p.21), que a comunicação 

exerce uma chave dupla para a compreensão do estudo da cultura. Ao mesmo tempo que 

a mídia controla grande parte dos fluxos da cultura em circulação na sociedade, é também 

parte deste complexo. Assim, o entendimento da constituição da moda enquanto um 

fenômeno cultural e seus enlaces com a mídia, envolve seus diálogos com o 

comportamento, a expressão de si e a identificação orientada pelo consumo.  

Harvey (2004) foi um dos autores que apontaram a moda como um dos principais 

fatores que fortaleceram a compressão do espaço-tempo na sociedade pós-moderna, 

participando da aceleração no tempo na produção, troca e consumo de mercadorias, além 

dos sistemas aperfeiçoados de comunicação e fluxo de informações. Processo que, 

segundo o autor, se intensificou a partir dos anos 1960 no capitalismo ocidental, pois 

mobilizou a aceleração do ritmo de consumo não somente em termos de consumo de bens, 

como também de serviços bastante efêmeros.  

No sentido de compreender a expressividade do consumo em nossa sociedade, 

entendemos a partir de Bauman (2008), que o consumo é uma atividade que fazemos 

todos os dias, algo banal, até mesmo trivial, relacionado ao uso de produtos e exercício 

do gosto, mas, é distinto do consumismo que chega quando o consumo assume o papel-

chave na sociedade de produtores, o que antes era exercido pelo trabalho. Em Vida para 
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consumo o autor diz que numa sociedade de consumidores, todo mundo precisa ser, deve 

ser e tem que ser um consumidor por vocação. Sendo que o consumo ao mesmo tempo é 

um direito e um dever humano universal, que não conhece exceção, tornando até os 

próprios membros da sociedade de consumidores mercadorias de consumo.  

Bauman (2008) chama atenção de que não se pode entender consumo, escolha e 

liberdade como sinônimas, pois na organização atual do consumo existe a liberdade para 

escolher, mas fazer uma escolha é sempre obrigatório. Assim, o consumidor não pode 

estar satisfeito e vive pressionado constantemente para que seja sempre alguém mais e, 

portanto, o consumo é um fator da identidade da sociedade “líquido-moderna”.  

 

A vida do consumo, não se refere à aquisição e posse. Tampouco tem a ver 

com se livrar do que foi adquirido anteontem e exibido com orgulho no dia 

seguinte. Refere-se, em vez disso, principalmente e acima de tudo, a estar em 

movimento (BAUMAN, 2008, p. 126).  

 

Isso explica muito das relações que estabelecemos com a dinâmica da moda que 

nos ordena o consumo de tendências transitórias e a influência de suas marcas para se 

sentir mais em harmonia com o que é valorizado e belo no momento.  Entretanto, na moda 

ou em outros setores de mercado, efetuamos uma compra não apenas para o prazer de ter 

e exibir determinado produto, mas para participar de uma dinâmica ainda mais ampla, de 

interagir e se sentir integrado com o entorno.  

Também podemos compreender a prática do consumo a partir de muitas 

finalidades e motivações, já que vivemos numa sociedade dominada por essa prática em 

todos os âmbitos. Canclini (2010) a partir de pesquisas empíricas trouxe a perspectiva de 

que o consumo pode ser uma prática advinda também de uma racionalidade sociopolítica 

interativa em que é possível exercer a cidadania, e que o consumo advém mais do que 

simples exercícios de gostos, caprichos e compras irrefletidas. 

 

em todas as sociedades os bens exercem muitas funções, e que a mercantil é 

apenas uma delas. Nós, seres humanos, intercambiamos objetos para satisfazer 

necessidades que fixamos culturalmente, para integrarmo-nos com outros e 

para nos distinguirmos de longe, para realizar desejos e para pensar nossa 

situação no mundo, para controlar o fluxo errático dos desejos e dar-lhes 

constância ou segurança em instituições e rituais (CANCLINI, 2010, p. 71). 

 

 Assim, para o autor, se o consumo é tido como uma prática sem o exercício da 

reflexão, isso ocorre pela força feroz do mercado. Nesse sentido, ele entende que para 

mudar essa situação é necessária uma maneira do mercado assumir um reposicionamento. 

Entendemos que o consumidor pode influenciar o mercado a partir da escolha por um 
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determinado produto ou outro. Um exemplo que tem crescido atualmente são os 

consumidores que tem optado por não comprar produtos junto a empresas que utilizam 

de práticas vistas como antiéticas. Canclini (2010) observa que as identidades atualmente 

se configuram no consumo e as mudanças na maneira de consumir alteraram as 

possibilidades e as formas de exercer a cidadania.  

 

Homens e mulheres percebem que muitas das perguntas próprias dos cidadãos 

- a que lugar pertenço e que direitos isso me dá, como posso me informar, quem 

representa meus interesses - recebem sua resposta mais através do consumo 

privado de bens e dos meios de comunicação de massa do que pelas regras 

abstratas da democracia ou pela participação coletiva em espaços públicos 

(CANCLINI, 2010, p. 29). 

 

O consumo é uma prática que faz parte das ações simbólicas e para referências 

identitárias do indivíduo e nessa relação é preciso notar também os efeitos da 

mundialização em suas dinâmicas. Para Ortiz (2003) o consumo, ao se mundializar a 

partir de objetos compartilhados em grande escala, cria uma memória internacional 

popular e um tipo de relação identitária específica. “Afirmar a existência de uma memória 

internacional popular é reconhecer que no interior da sociedade de consumo são forjadas 

referências culturais mundializadas” (ORTIZ, 2003, p. 126).   

Esses espaços compostos por objetos mundializados, segundo Ortiz (2003) são 

semelhantes em qualquer lugar e tornam as pessoas que circulam por eles como usuários 

consumidores, que deve se orientar por meio dos códigos estabelecidos, como ocorre nos 

aeroportos e shoppings-centers. Assim, o autor defende que a mundialização não se 

sustenta apenas no avanço tecnológico como no conceito de globalização, mas que os 

objetos compartilhados e as suas marcas, invadem os espaços e os nossos modos de vida. 

O que ocorre principalmente através de instituições, como a mídia e empresas, que 

fornecem as pessoas referências culturais para suas identidades.  

A partir de tais reflexões podemos entender que o consumo pode ser visto como 

essa prática da interação social e ao mesmo tempo de exercício da individualidade, junto 

a força do mercado em aliança com a significação do que a mercadoria pode representar. 

Em 2014, um desfile da grife francesa Chanel, explorou essa relação simbólica dos 

indivíduos com o consumo e de produtos em um local específico. A partir de um cenário 

de um supermercado, o desfile transformou em espetáculo uma prática comum no nosso 

dia a dia, que é o de fazer compras. Os modelos desfilaram exibindo as criações da marca, 

em meio as seções da loja e carregando sacolas, bebidas, frutas, produtos de limpeza e 
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outros produtos. Evidenciando, assim, que ao consumir e circular por esses espaços, o 

indivíduo também realiza uma performance orientada pelo consumo. 

 

Figura 6 - Desfile da Chanel ambientado num cenário de supermercado, em Paris - 2014. 

 
Fonte: <http://www.tips2chic.com/chanel-y-su-supermercado-del-lujo-moda-desfiles-lagerfeld/> 

Acesso em 20/02/2018. 

 

 

Nesse sentido, novas dinâmicas também vêm influenciando a predominância do 

consumo no cotidiano. No horizonte da era da globalização da sociedade pós-moderna, 

Lipovetsky e Serroy (2011) defendem ainda um terceiro modo de estruturação que se 

estabeleceu há duas ou três décadas, a chamada hipermodernidade. Esta tornou a cultura 

uma “cultura-mundo”, marcada pelo tecnocapitalismo planetário, as indústrias culturais, 

o consumismo, as mídias e as redes digitais. Nesse processo, os autores demonstram que 

o consumo que também traz benefícios como o bem-estar material, melhor saúde, 

informação e comunicação e maior autonomia dos indivíduos. Mas a incerteza virou 

norma para um hiperconsumidor desnorteado diante de uma “superescolha” ligada à 

abertura dos espaços dos estilos de vida, de produtos, modelos, modas, viagens e marcas. 

 Os autores procuram demonstrar que as sociedades, embora tenham suas 

dinâmicas modificadas pela força da globalização, no futuro irão permanecer 

impregnadas de sua história, sua língua, sua cultura, sendo mantida a ideia de nação. “Não 

caminhamos para um mundo em que gostos, os modos de vida e os costumes serão 

idênticos, mas para culturas diferentes reestruturadas pelas mesmas lógicas do 

capitalismo e do tecnicismo, do individualismo e do consumismo” (LIPOVETSKY E 

SERROY, 2011, p.66).  

Um levantamento de todos autores que explicam a complexidade do consumo em 

nossas sociedades junto a moda seria muito extenso, pois conforme Cidreira (2013) a 

lógica da moda com a dinâmica do consumo é recorrente em quase todos os autores que 

tentaram compreender a chamada cultura de massa ou sociedade de consumo, análises 
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que, procuram evidenciar a sua importância e efeito no cotidiano. Muitas vezes tais 

análises reconhecem apenas o lado frívolo, consumista e disciplinador da moda. Por isso, 

Cidreira (2013) também procura chamar atenção de que na moda o consumo é uma prática 

que se desdobra na possibilidade de uma nova apresentação de si mesmo, diferentemente 

de outros produtos. Deste modo, interessa compreender a moda como um modo de 

estruturação, a forma-moda, uma manifestação da vida na cultura contemporânea, ou seja, 

um modo de vida que envolve a subjetividade dos sujeitos, parte de um contexto mais 

amplo em que o consumo é uma das práticas as quais é invocado a cumprir. 

Essa manifestação se apresenta também no próprio modo de estruturação da mídia 

que compartilha com o sistema moda, o valor da novidade e efemeridade. Em O império 

do efêmero Lipovetsky (1989) já identificava que a cultura passou a ser uma cultura “à 

moda mídia” em que “toda cultura mass-midiática tornou-se uma formidável máquina 

comandada pela lei da renovação acelerada, do sucesso, do efêmero, da sedução, da 

diferença marginal (LIPOVETSKY, 1989, p. 205).  

O autor acredita que a mídia abriu o campo de visão dos indivíduos e tornou-se 

um instrumento para sua formação e integração, oferecendo conteúdos em que possam 

reconhecer sua sociedade, expectativas e desejos, mas também contribuindo no impulso 

do individualismo, ensinando a como zelar mais atentamente por si próprios. Nesse 

processo, segundo o autor, a mídia colocou os mais variados assuntos e questões da vida 

coletiva e individual como objeto de informações, análise e discussões, ampliando o 

debate público, mas também pacificando o espaço para a interrogação crítica. Assim, 

procuraremos refletir sobre como a mídia e moda participam ativamente da cultura e o 

comportamento em consonância com a dinâmica do consumo e da expressão identitária, 

auxiliando a criar representações e significados para a realidade. 

 

1.3.2 Midiatização e moda 

 

Os fluxos de comunicação dominam as nossas atividades e comunicar é sempre 

uma palavra de ordem hoje em dia em nossa sociedade, cheia de mídias à disposição dos 

indivíduos. Esse percurso tem evidenciado que a mídia e a cultura cada vez mais parecem 

estar unificadas e estão auxiliando a formar as nossas identidades. Nesse sentido, Kellner 

(2001) afirma que a mídia participa de maneira muito significativa no nosso cotidiano, 

pois passamos um tempo enorme ouvindo rádio, assistindo à televisão, frequentando 
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cinemas, convivendo com música, lendo revistas e jornais, participando dessas e outras 

formas de cultura veiculada pelos meios de comunicação.  

Para pensar a relação entre a moda, mídia e comportamento, também estamos de 

acordo com Kellner (2001) quando nota principalmente que a cultura veiculada pela 

mídia ajuda a urdir o tecido da vida cotidiana, dominando o tempo de lazer, modelando 

opiniões políticas e comportamentos sociais, e fornecendo o material com que as pessoas 

forjam sua identidade, contribuindo a nos ensinar como nos comportar e o que pensar e 

sentir, em que acreditar, o que temer e desejar e o que não.  Sendo assim, a cultura da 

mídia e a de consumo, segundo Kellner (2001), atuam de mãos dadas no sentido de gerar 

pensamentos e comportamentos ajustados aos valores às instituições, às crenças e às 

práticas vigentes, criando processos de dominação, mas também com a possibilidade de 

fornecer material para fortalecimento e resistências de identidades. 

 

O público pode resistir aos significados e mensagens dominantes, criar sua 

própria leitura e seu próprio modo de apropriar-se da cultura de massa, usando 

sua cultura como recurso para fortalecer-se e inventar significados, identidade 

e forma de vida próprios (KELLNER, 2001, p. 11). 

 

O nome dado ao processo que demonstra esse predomínio da mídia no nosso 

cotidiano sob várias direções, tem sido chamado de midiatização. A compreensão que 

Braga (2012, p. 33) expõe para a midiatização é que ela se põe hoje como a principal 

mediação de todos os processos sociais. Para o pesquisador do campo da Comunicação, 

essa palavra midiatização não se restringe a penetração tecnológica das mídias na 

sociedade, e mesmo levando em conta essa presença, não corresponde apenas a ampliação 

e ao predomínio da indústria cultural sobre a sociedade, mas sim que há inúmeras 

“possibilidades que vão se desenvolvendo para criticar, para apreender reflexivamente os 

produtos e processos dessa indústria, para setores da sociedade agirem nas mídias e pelas 

mídias, os esforços de regulamentação político-social” (BRAGA, 2012, p.51). 

 Demonstrando assim, que as mídias possuem receptores que agem com autonomia 

diante dos conteúdos culturais das suas mensagens. A partir da ideia de “mediações da 

cultura” de Martín-Barbero, o autor demonstra que são os processos de midiatização que 

hoje delineiam e caracterizam as mediações comunicativas da sociedade, ao mesmo 

tempo “em que a questão comunicacional se torna presente e fundante para a sociedade, 

os processos sociais se midiatizam – no sentido de que tomam diretamente iniciativas 

midiatizadoras” (BRAGA, 2011, p. 34). Por isso, a midiatização demonstra a participação 

das mídias na vida cotidiana e a força que possui nas interações com a cultura. 
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Podemos entender, assim, que a moda, é uma dessas iniciativas midiatizadoras e 

ao mesmo tempo também é midiatizada. A moda como mídia, como já explicamos, 

produz sentidos e constitui as representações da identidade dos sujeitos, e por isso é um 

meio de comunicação por meio do qual indivíduos se comunicam.  Mas por outro lado, 

também há de considerar, como nota Hinerasky (2006, p.3), que a moda hoje não estaria 

constituída sem a mídia, pela visibilidade proporcionada pela mesma. 

Nesse sentido, uma das formas de midiatização da moda que nos interessa nessa 

pesquisa é o jornalismo especializado no tema, que de modo geral, busca informar o 

público sobre assuntos de interesse coletivo da área: suas roupas, tendências, criadores, 

indústria, modelos, além dos estilos e comportamentos possibilitados pela sua influência 

na vida das pessoas.  Entendemos que as notícias de moda auxiliam os leitores a adequar 

as tendências da moda ao seu cotidiano e “expõe todo um universo de relações humanas 

em que implica a simples escolha de uma peça de roupa” (JOFFILY, 1991, p.2).  

Nesse sentido, no segundo, e, mais especialmente, a partir do terceiro capítulo, 

procuraremos demonstrar a partir da análise da revista Elle Brasil, como a mídia de moda 

fornece alguns dos materiais onde são representados valores, hábitos e comportamentos 

de uma cultura e pelos quais as pessoas formam sua identidade e suas identificações por 

estilos de vida. Procuramos destacar que a relação entre moda, comportamento, corpo e 

expressão serão interpretadas através do jornalismo de moda onde “a mídia funciona 

como um espaço de exposição/difusão, não apenas de coleções sazonais de roupas, mas 

de tendências, modismos, estilos, comportamentos” (HINERASKY, 2006, p.4).  As 

revistas de moda, em especial, são alguns exemplos de novos intermediários culturais 

observados por Villaça (2007). Segundo a autora, elas tornaram paradigmático o sistema 

de produção, distribuição e consumo de bens materiais e simbólicos, além da participação 

do corpo físico na constituição da subjetividade e sucesso social. 

A expressão intermediários culturais foi utilizada por Bourdieu (2007, p. 343) 

para designar os profissionais membros de um novo tipo da pequena burguesia, como 

jornalistas e outros agentes ligados aos sistemas de comunicação de massas, encarregados 

de transmitir o gosto típico das classes superiores. Bovone (2001), entretanto, diz que 

atualmente, os intermediários culturais - termo que engloba o conceito de mediação 

simbólica - podem ser vistos num sentido muito mais complexo do que o que Bourdieu 

atribuiu, que é o ponto de vista institucional, pois também são os meios pelos quais são 

transmitidas as mensagens de cultura para um grande público. 
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O fenômeno de mediação cultural do gosto tornou-se popular no Brasil com o 

surgimento de uma parte da imprensa dedicada a pautar e informar ao publico sobre temas 

culturais como a literatura, teatro, música e comportamento. Segundo Piza (2004), a partir 

dos anos 1920 mutiplicaram-se as revistas culturais e a apartir dos anos 1950, as sessões 

culturais da grande imprensa de tornaram obrigatórias. Segundo Scalzo (2004), também 

no século 19, começaram a aparecer as revistas para as mulheres, na qual se falavam sobre 

atividades do lar mas também a moda.  

De acordo com Villaça (2007), foi nos anos 1950, época em que o prêt-à-porter 

começou a se sobrepor a Alta-costura, que houve a multiplicação dos meios de 

comunicação e a moda atingiu um maior número de pessoas. Neste período, o jornalista 

de moda traduzia em palavras um transbordamento da identidade, da individualidade, 

tendo o corpo como suporte. Cidreira (2011) também observa que o jornalismo de moda 

teve a sua raiz na imprensa feminina e na instalação da cultura da feminilidade e abriu 

espaço para a problematização do papel do corpo.   

Já nos anos 1960, a moda começou a fazer parte do dia a dia de homens e 

mulheres, jovens e adultos, tornando-se sinônimo de comportamento, mais acessível, 

deixaram de ser privilégio dos especialistas, pessoas do ramo ou compradores de alta 

classe, segundo Villaça (2007).  Continuamente as imagens da moda, segundo a autora, 

vão oferecer estratégias para expressão/liberação do corpo e, por outro lado, os 

mecanismos de controle, além de oferecer uma leitura dos investimentos simbólicos 

corporais no campo das questões de gênero, étnicas, etárias e políticas.  

 

Figura 7 – Reportagem de moda publicada na revista O Cruzeiro na década de 1960 

 

Fonte: <https://alceupenna.tumblr.com/post/159190629829/alceu-e-a-moda-revista-o-cruzeiro-

ilustra%C3%A7%C3%B5es-e> Acesso em: 21/02/2018 
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Por volta dos anos 1980, há uma ampliação da atitude fetichista em relação a moda 

como meio de expressar a identidade, e também ao consumo segundo Villaça (2007). Nos 

anos 1990, a moda participa ativamente da economia, da força do marketing e da 

publicidade e é um assunto em todos os setores e em vários enquadramentos. 

 

A moda é notícia da pauta geral. Assumindo sua conotação econômica, 

política, social, artística, estética, banal ou engajada, a moda mudou. Está não 

só nas revistas especializadas como em toda a mídia. Todos passam a ter 

conhecimento das novas tendências que acabam de ser lançadas. Muitos viram 

na televisão, alguns leram jornal ou em algumas revistas, mas o que se percebe 

é que as pessoas de uma maneira geral já ouviram falar (VILLAÇA, 2007, p. 

183). 
 

Foi nesse período, especialmente, que a moda no Brasil começou a ser 

amplamente divulgada na mídia e ganhar mais atenção da sociedade brasileira, sendo 

também fonte de pautas para o jornalismo diário e cultural. Segundo Schmitz (2007), a 

partir do surgimento dos grandes eventos de moda como a São Paulo Fashion Week, aos 

poucos, o cenário midiático foi promovendo a profissionalização do setor da moda no 

Brasil, assim como a profissão de jornalismo de moda.   

No campo da moda, a organização de um calendário oficial -São Paulo Fashion 

Week - é uma das consequências dessa sujeição aos protocolos midiáticos o 

que resultou no aumento do espaço dedicado à moda nos meios, inclusive nas 

revistas, e acabou por impulsionar toda a indústria de moda do país 

(SCHIMITZ, 2007, p. 60). 

 

Schmitz (2007, p. 60) nota, inclusive, uma especificidade na midiatização de 

moda a partir desses eventos que existem para ser vitrines das produções. Nas semanas 

de moda, profissionais da mídia que captam imagens como fotógrafos e cinegrafistas, se 

posicionam em um local com melhor ângulo de visão das modelos (conhecido como 

“pit”) que caminham de frente para as câmeras e, fazem ao final a tradicional “paradinha” 

com seu corpo se voltado para os flashes. Enquanto que os jornalistas e público em geral, 

acompanham os desfiles ao lado da passarela. Atualmente, em relação a midiatização 

nesses eventos, um outro fenômeno foi acrescentado, pois os jornalistas, blogueiros e 

outros convidados, localizados na lateral da passarela, tem registrado os desfiles a partir 

das lentes das câmeras de seus smartphones, que agora dominam a paisagem dos desfiles 

de moda, e instantaneamente tais imagens circulam pelas redes, o que rompe com o 

circuito mais restrito existente anteriormente. 
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Figura 8 – Fotógrafos e cinegrafistas no local de melhor ângulo de visão nos desfiles  

 

  Fonte: <https://cdn.fashionunfiltered.com/wp-content/uploads/2018/02/05201907/fashion-

photography-embed-1140x642.jpg> Acesso em 05/05/2018.  

 

Por isso notamos que a circulação de imagens de moda e a sua midiatização só faz 

se ampliar. Segundo Villaça (2007), mais recentemente, nos anos 2000, houve uma 

ampliação da narrativa de apropriação da moda, atingindo ainda mais espaços reais, 

recursos tecnológicos, identificando-se com arte e havendo também um fortalecimento 

da influência das marcas. Podemos complementar que no cenário atual observamos uma 

ainda maior influência da moda em diferentes meios e formatos de comunicação.  

Além dos jornais, revistas, novelas e programas da televisão, cinema e 

publicidade, com o crescimento e a popularização da internet, a moda também se tornou 

assunto em diversos portais de notícias, está nos blogs e nas redes sociais digitais. Um 

novo cenário que transformou os processos de divulgação e de circulação de informações 

sobre seus produtos e conceitos, inclusive a própria profissão do jornalismo de moda. 

Segundo Hinerasky (2010), a partir do surgimento da internet houve diversos 

reordenamentos nos fluxos comunicacionais, profissionais e socioculturais do jornalismo 

de moda, foi a inauguração de uma nova era da comunicação de moda que fez seu fluxo 

ficar ainda mais intenso e dinâmico. Houve o crescimento dos sites e portais de notícias 

jornalísticos que pautam a moda apostando na instantaneidade ao elaborar coberturas 

online. Por isso, talvez a mudança mais significativa foi que a partir de mídias que 

estimulam a instantaneidade, o ritmo acelerou. Se antes o público deveria aguardar os 

textos e as imagens das revistas de moda mensais para se informar sobre os desfiles e as 

tendências, diante de tais transformações, as revistas foram se tornando fonte de pautas 

desatualizadas, e por isso passaram a buscar uma nova identidade. 

Um aspecto bastante marcante neste contexto da mídia e na moda contemporânea, 

segundo Hinerasky (2010) foi o advento da “cultura blogueira” que modificou de forma 

decisiva a trajetória do jornalismo de moda do século 20, quando as revistas de moda 
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dominavam o mercado especializado e agora jornalistas tem de dividir os privilégios da 

edição de moda. Tal fenômeno deve-se a popularidade que os blogs alcançaram e 

tornaram suas autoras grandes influenciadoras de moda. Ser blogueira, de algum modo, 

passou a ser até mesmo uma profissão, já que assim como jornalistas, são convidadas para 

realizar cobertura de eventos e possuem páginas onde é nítido um tratamento profissional. 

Por isso, embora tenha sido nos anos 1990 que o campo midiático passou a pautar 

a moda com mais intensidade, com a internet foi que a moda passou a ser ainda mais 

midiatizada e democratizada, pois qualquer usuário pode ter acesso às informações da 

moda, além de ser ele mesmo também um produtor de conteúdo. Assim, o fenômeno das 

blogueiras atualmente se expandiu para outras possibilidades narrativas como nas mídias 

sociais digitais Youtube e Instagram, que contam com recursos audiovisuais, auxiliando 

a criar um novo sujeito desse contexto contemporâneo que são os influenciadores digitais, 

novos personagens envolvidos na circulação de conteúdos no campo midiático. 

Diante de tal cenário, compreendemos como moda tem ocupado um espaço 

significativo na cultura contemporânea sendo ela uma mídia e também cada vez mais 

unida com outras mídias. E o jornalismo de moda demonstra-se uma especialidade 

jornalística que através dos seus textos e imagens, fornece material significativo para 

interpretação da sociedade e suas práticas, configurando espaços de representação da 

cultura, identidades, estilos de vida e de sentidos para a corporeidade, aspectos que diante 

das contribuições teóricos expostas, procuraremos investigar. Portanto, buscamos neste 

capítulo uma abordagem interdisciplinar para refletir como a moda demonstra-se um 

fenômeno cultural e de expressão cultural e identitária que opera de maneira inseparável 

dos processos comunicacionais. 
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CAPÍTULO 2 - JORNALISMO, CULTURA E A MODA NAS TRAMAS SOCIAIS 

 

 

A mídia, como vimos, tornou-se predominante no nosso cotidiano, gerando 

identificações e por isso, com o potencial de regulação sobre a sociedade. Assim, tem se 

configurado uma ferramenta de difusão de conhecimento, informação e entretenimento. 

Entendendo que o jornalismo, a cultura e a moda são manifestações existentes dentro 

desse contexto, que se alimentam entre si e que juntas promovem efeitos, neste capítulo, 

nosso objetivo é investigar aspectos que envolvem a abrangência da cultura no jornalismo 

e entender a função que essa atividade adiquiriu nas tramas sociais, sendo fonte de 

orientações sobre as pessoas. 

Nesse sentido, vamos procurar decifrar o que essa atividade expressa sobre a 

cultura, pois uma compreensão do significado dessa palavra vêm influenciando a 

cobertura jornalística. Assim, através de um estudo de modo ampliado do jornalismo 

cultural, vamos entender o seu papel em diálogo com as artes e o comportamento através 

da função da crítica cultural, para daí associa-lo ao universo da moda, o qual é um dos 

seus temas e recebeu relativo crescimento nas últimas décadas, mas no modo como a 

imprensa se organizou, ganha notoriedade através do jornalismo de moda, o qual é 

importante que também possua a função de crítica. 

Assim, também iremos compreender as especificidades do jornalismo de moda e 

características dessa especialidade, principalmente no Brasil, através de algumas 

pesquisas que versam sobre o tema, com os tipos de matérias e enquadramentos já 

identificados. Também vamos destacar a origem jornalismo de moda com a imprensa 

feminina, e por isso mesmo, como um espaço que funcionou para problematização do 

corpo e de papeis sociais. Bem como apresentar outros olhares e possibidades de 

evidênciar traços da cultura e comportamento em suas pautas, demonstrando um 

jornalismo de moda alinhado com os assuntos que estão em debate na sociedade. 

Além desses aspectos, também mostrou-se necessário  contextualizar o jornalismo 

cultural e de moda com o jornalismo de revista, estilo que possui um texto mais fluído e 

é utilizado junto a um formato que explora bastante a linguagem visual e a estética. Deste 

modo, possui uma relação histórica com a moda e em tempos de proliferação de imagens, 

somada a mobilidade tecnológica, que influencia o contexto contemporâneo em que se 

encontram principalmente, as revistas de moda, que agora delineiam novas propostas 

editoriais. Portanto, será uma argumentação que situa o contexto cultural e social da mídia 

que a revista Elle Brasil faz parte.  
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2.1 Jornalismo, cultura e crítica 

 

Antes de partirmos para a discussão do jornalismo especializado em cultura, 

podemos refletir que se considerarmos o significado amplo de cultura, tudo que é 

jornalismo e que se encontra em cada seção dos jornais e revistas, nos assuntos tratados 

na televisão, rádio e outros meios, bem como os modos que esses conteúdos são 

produzidos, estão relacionados a cultura e as trocas sociais. Pois o jornalismo através de 

suas mensagens, interpreta, informa e opina sobre os mais variados assuntos do cotidiano. 

Por essa sua qualidade, assumiu a função de manter as pessoas informadas sobre os fatos 

do contexto em que vive e também contribui para o debate público. Em muitos casos, está 

envolvido com interesses econômicos das empresas de mídia, o que dificulta essa função. 

A atividade jornalística surgiu a partir da invenção da prensa móvel há mais de 

cinco séculos e hoje está presente nos meios digitais. Assim, vem experimentando 

transformações a cada vez que novas tecnologias surgem e mudam a maneira como a 

informação é mediada. Entretanto, o jornalismo ao longo de todo esse processo, tem 

demonstrado bastante influência na conformação da cultura. Nelson Traquina (2005), ao 

questionar uma definição para o jornalismo, expõe que essa é uma questão que provoca 

muitas questões como: o que é a notícia e como elas são construídas. Para o autor, o 

jornalismo tem a ver com um conjunto de histórias, acontecimentos, narrativas e não pode 

ser explicado sem os jornalistas, participantes ativos na definição e contrução das notícias 

e, por consequência, na construção da realidade, sendo uma atividade que envolve poder. 

 

Há alguns momentos, ao nível individual, durante a realização de uma 

reportagem ou na redação da notícia, quando é decidido quem entrevistar ou 

que palavras serão utilizadas para escrever a materia, de mais poder consoante 

a sua posição na hieraquia da empresa, e coletivamente como profissionais de 

um campo de mediação que adiquiriu cada vez mais influencia com a explosão 

midiática, tornando evidente que os jornalistas exercem poder (TRAQUINA, 

2005 p. 26).  

  

Assim, também de acordo com Traquina (2005), os jornalistas desenvolveram a 

sua ideologia profissional em consonância com a teoria democrática e inspirados por ela, 

e fazem parte de uma profissão das mais difíceis e com maiores responsabilidades sociais. 

Por isso, há muito mais no jornalismo do que o domínio das técnicas jornalísticas. O 

jornalismo também pode ser considerado, segundo o autor, uma atividade intelectual e 

também criativa, “embora restringida pela tirania do tempo, dos formatos, e hierarquias 

superiores” (TRAQUINA, 2005, p. 22).  
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Segundo Lage (2014), o jornalismo é uma prática social que como muitas outras, 

decorre da evolução da sociedade e consequente fragmentação de conhecimentos e 

funções da vida social. O autor expõe que nos estudos sobre o jornalismo, existe um 

conceito conhecido como amplo ou neutro, o qual entende que o jornalismo é uma 

atividade de natureza técnica caracterizada por um compromisso ético peculiar. O 

jornalista deve saber o que selecionar, o que interessa é útil ao público (o seu público, o 

público-alvo), mas também buscar a associação entre essas duas qualidades, dando à 

informação veiculada a forma mais atraente possível. Outras funções aliadas a isso 

segundo Lage (2014) são: 

ser verdadeiro quanto aos fatos (verdade, aí, é a adequação perfeita do 

enunciado aos fatos adaequatio intellectus ad rem) e fiel quanto às ideias de 

outrem que transmite ou interpreta; admitir a pluralidade de versões para o 

mesmo conjunto de fatos, o que é um breve contra a intolerância; e manter 

compromissos éticos  com  relação  a  prejuízos  causados  a  pessoas,  

coletividades  e  instituições  por  informação errada ou inadequada a 

circunstâncias sensíveis (LAGE, 2014, p.21). 

 

Nesse sentido, o jornalista pode atuar em qualquer organização como um porta-

voz, devendo  “empenhar-se  pela  mais  ampla  difusão  dos  fatos  de  interesse  público,  

pela  confiabilidade  dos dados, relatos e análises de terceiros que divulga e pelo respeito 

à pluralidade de interesses que conflitam na sociedade”(LAGE, 2014, p. 21). No entanto, 

segundo o autor, a crítica do conceito amplo de jornalismo apoia-se na constatação de que 

todo enunciado carrega  associações semânticas  e  emotivas. “Ao reproduzir sem crítica 

discurso iníquo, o jornalista estaria  também  sendo  iníquo”  (LAGE, 2014, p. 22). 

Outras concepções de jornalismo, segundo Lage (2014, p. 22), atribuem ao 

jornalista também o dever da militância a serviço de causas julgadas nobres, sendo que 

isso se aplica não apenas  à  opinião  expressa  ou  interpretação  dos  fatos,  mas  a  

escolhas  temáticas  e  ao  próprio relato  factual.  O que para o autor trata-se de um traço  

peculiar,  já  que  essa  participação,  própria  da  cidadania,  não  é particularmente exigida 

a outros profissionais como advogados e engenheiros, no exercicio da sua profissão. 

Nesse sentido, partimos também da compreensão de que a mensagem jornalística 

sempre está envolvida com a reprodução de valores e como um exercício de interpretação 

da realidade. Também estamos de acordo com o que diz Pereira Junior (2004), quando 

explica que “o  jornalismo  assume  hoje  um imprescindível papel de mediação, 

garantindo deste modo a constituição de um sentido comum e a indispensável coesão 

social” (PEREIRA JUNIOR, 2005, p.2). Sendo que as notícias podem ser interpretadas 
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de diversas formas, mas funcionam como um instrumento para compreensão do mundo, 

incluindo os hábitos, costumes e comportamento da sociedade. “Na prática diária os 

jornalistas constroem representações da economia, da política e da cultura que contribuem 

fortemente para a construção do mundo pela sociedade” (PEREIRA JUNIOR, 2005, p.2).  

Assim, o que queremos dizer é que o jornalismo sempre evidencia de algum modo, 

traços da cultura e e do comportamento do contexto que está inserido, possuindo uma 

dimensão cultural. Gadini (2009), diz que não seria possível pensar informação 

jornalística que não fosse interpretativa, pois deste modo, também é crítica. Assim, até 

quando deseja somente passar uma informação com o máximo de clareza e objetividade, 

produz, de alguma maneira, um olhar crítico sobre o contexto cultural. E isso ocorre qual 

seja o meio que é utilizado ou tema tratado.  

Junto a isso, outro aspecto que também vale a pena procurar elucidar, já que 

procuramos abordar a relação entre jornalísmo, cultura e moda, é a discussão sobre o que 

seria um jornalismo especializado. Tavares (2014) demonstra que esse tema é ainda pouco 

debatido e devido aos diversos sentidos que a especialização pode evocar, há uma 

dificuldade de buscar um consenso do conceito. 

1) A especialização pode estar associada a meios de comunicação específicos 

(jornalismo televisivo, radiofônico, ciberjornalismo etc) e 2) a temas 

(jornalismo econômico, ambiental, esportivo etc), ou pode estar associada 3) 

aos produtos resultantes da junção de ambos (jornalismo esportivo radiofônico, 

jornalismo cultural impresso etc.) (TAVARES, 2009, p.1). 

 

Mas de qualquer modo, é um processo que se deve aos aspectos relacionados ao 

desenvolvimento da mídia em que “historicamente, a especialização periodística está 

associada, em sua maioria, à evolução dos meios de comunicação e a formação de grupos 

sociais consumidores de mídia cada vez mais distintos” (TAVARES, 2009, p.3). Ainda 

segundo o autor, a especialização também pode estar relacionada a lógica da divisão do 

trabalho, no entanto, a predominância do olhar sobre a especialização se dá muito mais 

pelos conteúdos do que pelo método de trabalho. 

Nesse sentido, a discussão que desejamos fazer é sobre o jornalismo especializado 

em cultura, associado tematicamente as artes, manifestações poéticas, comportamentos e 

mais especialmente ao universo da moda, através de uma atitude crítica sobre a sua 

relação com a cultura e comportamento. A área dedicada as expressões culturais ganhou 

o nome de jornalismo cultural, embora talvez o nome correto fosse jornalismo de cultura, 

pois como já dissemos, cultural todo jornalismo é, ou ao menos deveria ser. 
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2.1.1 Jornalismo cultural e o espaço da moda 

 

A moda, como apontamos no primeiro capítulo, foi associada as práticas 

significativas que promoveram uma nova concepção de cultura entre os séculos 19 e 20 

e passou a compor as estruturas que atuam de maneira ativa no cotidiano e no 

comportamento. Foi também a partir desse reconhecimento que a moda passou a ganhar 

espaço na mídia. O seu desenvolvimento enquanto sistema também promoveu 

crescimento dos processos de midiatização da moda. Entretanto, no âmbito jornalístico, 

o jornalismo cultural é relacionado principalmente as artes mais consagradas na história, 

como a literatura, a música, o teatro e o cinema, e embora nas últimas décadas a moda 

tenha ocupado com mais força os espaços nos veiculos voltados para cultura, de um modo 

geral, existe pouco diálogo da moda lida enquanto fenômeno cultural na mídia. 

Com isso, podemos perceber primeiramente que uma determinada noção de 

cultura guia a produção jornalística e o chamado jornalismo cultural é associado em maior 

parte, aos cadernos culturais dos jornais que fazem a cobertura cultural ou a crítica das 

chamadas belas artes. O jornalismo de moda, de um outro modo, tem em seu passado a 

origem ligada a imprensa feminina, que segundo Cidreira (2011) procurava instaurar uma 

cultura da feminilidade e que era o espaço que as mulheres possuiam nos jornais. A 

princípio, vamos compreender os conceitos, a função e o contexto em que o jornalismo 

cultural encontra-se inserido para associá-lo ao universo da moda. 

Ballerini (2015) nos aponta que faltam registros da história do jornalismo cultural 

em âmbito mundial, se existem foram mal preservados, são inconstantes ou de dificil 

acesso. E os poucos registros que existem falam de uma maneira eurocêntrica e ou 

destacando a influência dos Estados Unidos, sendo que países do oriente e da África se 

sentem mal representados. No entanto, nosso objetivo é apenas dar um panorama do 

jornalismo cultural brasileiro para entender também a nossa própria história e o espaço 

da moda na imprensa brasileira  que se desenvolveu com a influência dos EUA e França.  

Nesse sentido, Ballerini (2015) mostra que a história do jornalismo cultural 

confunde-se com a história do próprio jornalismo e da imprensa no século 15, pois os 

primeiros jornais surgiram para refletir sobre as preocupações da sociedade e pautando 

também as artes que influenciavam muito as sociedades da época. Lage (2014, p. 23) diz 

que, inicialmente,  o  conteúdo valorizado  da  mídia  jornalística  compreendia  temas  de 

interesse  geral  dos  setores  produtivos  e  burocráticos, tais como política, economia, 

clima, transporte, legislação e administração  pública. Depois, outros assuntos foram 
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acrescentados pois o “jornal-empresa” abriu-se à conquista de público mais amplo. 

“acrescentaram-se ao rol outros assuntos: o esporte, o crime, o consumo,  a  moda,  a  luta  

dos  trabalhadores  pela  sobrevivência  e  por  uma fatia  de  poder,  a recreação e vida 

social” (LAGE, 2014, p. 23). 

Já segundo Piza (2004), a origem do jornalismo cultural, entendendo-o como uma 

atividade dedicada a avaliação de ideias, valores e artes é produto de uma era que se inicia 

depois do  renascimento,  com  o  início  da  industrialização.  Um marco, segundo o 

autor,  foi a partir  da  Revista  inglesa  Spectator,  em  1711,  que  falava  de  livros, 

óperas, costumes, festivais de música e teatro e política. A revista “se dirigia ao homem 

moderno,  preocupado  com  modas,  de  olho  nas  novidades  para  o  corpo  e  a  mente, 

exaltado diante das mudanças no comportamento e na política” (PIZA, 2004, p. 12).  

Assim, sobre o surgimento do jornalismo cultural, Melo (2007) também observa que 

nasce com a função de mediar o conhecimento e aproximá-lo do maior número de pessoas 

e não restringir as artes, filosofia e literatura às elites. 

As publicações verificadas sobre o jornalismo cultural revelam que esse chamado 

jornalismo de cultura já surge, antes de alguma função informativa e interessado em falar 

da política e economia, com o objetivo da crítica, no sentido de pautar e avaliar as artes 

principalmente. Ballerini (2015) diz que no século 17 foi quando a crítica nasceu, pois a 

burguesia ganhou força como poder político e construiu espaços de afirmação discursiva 

de seu poder em jornais e revistas. “Curiosamente – e ao contrário do que acontece hoje, 

no século 18, a crítica cultural constituía a quase totalidade do que era publicado em 

jornais e revistas” (BALLERINI, 2015, p. 16). Sobre esse aspecto, Melo (2007) observa 

que desde o seu nascimento,  o jornalismo cultural caracteriza-se pela análise crítica e é 

essa reflexividade que distingue o jornalismo cultural de outras editorias.  

 
enquanto o caderno de Economia, de Cidades, de Política irá noticiar as 

práticas, o jornalismo cultural irá fazer uma reflexão sobre essas práticas em 

suas críticas e crônicas, o que fica claro quando observamos os gêneros textuais 

consagrados nessa editoria que são a crítica, a resenha e a crônica. Todas 

marcadas pela opinião e pelo posicionamento reflexivo sobre as práticas 

sociais (MELO, 2007, p.6). 

 

Seguindo essa tendência reflexiva, no século 19, segundo Piza (2004), o 

jornalismo cultural se tornou influente em países como os EUA e Brasil, época em que o 

ensaísmo e a crítica cultural voltadas para a produção literária, eram bastante populares e 

prestigiadas. À frente dessas atividades, nos jornais e revistas, estiveram principalmente 
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escritores como  Machado  de  Assis, José Verissimo, Oswald de Andrade, Mário de 

Andrade e vários outros nomes importantes da literatura e arte brasileira. 

Na  virada  para  o século 20 foi marcante a introdução de técnicas e mais 

objetividade na imprensa em geral e que refletiu também na cobertura cultural. Piza 

(2004) nota que o jornalismo cultural descobriu a reportagem e a entrevista, e a crítica de 

arte  mais  breve  e  participante.  “O  crítico  cultural  agora  tinha  que  lidar  com  ideias  

e realidades, não apenas com formas e fantasias” (PIZA, 2004, p. 17). Ballerini (2015) 

também diz que nesse período o jornalismo cultural praticado no ocidente tornou-se 

menos opinativo, mais focado em reportagens e notícias, com uma clara divisão de 

gêneros jornalísticos e enfoque maior no entretenimento de consumo de bens culturais. 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, duas importantes transformações, 

intimamente ligadas, marcam tanto o jornalismo quanto a cultura brasileira: a 

adoção do modelo americano como parâmetro para a produção jornalística e a 

emergência de um mercado e cultura de consumo no país. Consequentemente, 

começa aí uma progressiva separação entre literatura e jornalismo, que se 

“profissionaliza” nos termos da indústria cultural, passando a atitude crítica a 

ceder espaço para a prestação de serviços – e a conviver com ela - e a 

divulgação de bens de consumo (BALLERINI, 2015, p.32). 

 

Daí em diante, segundo Piza (2004), as revistas culturais se multiplicaram, assim 

como as  sessões  culturais  da  grande  imprensa  a  partir  dos  anos  1950, e a cobertura 

informativa foi substituindo os textos mais literários e ficcionais. Além disso, segundo o 

autor, as seções de crítica musical, cinematográfica, literária e de teatro, já existentes, 

marcam significativamente o jornalismo cultural no Brasil entre os anos 1950 e o final da 

década de 1970. Outro aspecto observado pelos autores foi que a partir  dos  anos  1980,  

com  a redemocratização,  houve  uma  forte  movimentação  cultural  nos  principais 

centros urbanos brasileiros, e assim a indústria da informação e do entretenimento se 

tornaram  novas referências para o jornalismo cultural.   

Neste período do século 20, o jornalismo cultural portanto era bastante 

influenciado por questões políticas, econômicas e sociais. Ballerini (2015) aponta ainda 

que com uma virada maior para a informação e o entretenimento, o jornalismo cultural 

desse período manteve-se fortemente marcado pela crítica (gênero opinativo) em diversas 

regiões do mundo. O Brasil, no entanto, segundo Ballerini (2015), embora historicamente 

influenciado pela Europa, aos poucos inclinou-se para o estilo de profissionalização dos 

norte-americanos que intistuia uma leitura mais rápida e informativa, o que  levou a um 

tratamento ainda mais comercial das obras, e a reducão da crítica reflexiva.   
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Foi nesse contexto que os cadernos de cultura passaram a exibir mais a marca do 

entretenimento e a dedicar grande parte de seu espaço a roteiros e guias de serviços. 

Gadini (2009) identifica que isso se deve ao crescente fortalecimento industrial dos 

diversos subsetores da cultura, como a música, cinema e a força da televisão a partir do 

final da década de 1970. Nesse processo, aponta que a cobertura jornalística da cultura 

passou a dar mais prioridade aos serviços e as atividades e produtos mais voltados ao 

lazer e entretenimento, agendados em grande medida pela presença do meio televisivo. 

“Os cadernos culturais vão assim se tornando espaços onde se integram várias abordagens 

e enfoques de um amplo universo formado pela integração de mídia, arte, moda e cultura” 

(GADINI, 2009, p.194). 

Na mesma perspectiva, Piza (2004) e Ballerini (2015) apontam que a partir dos 

anos 1990 foram inseridos outros temas na cobertura cultural. Piza (2004, p.57) destaca 

que se tornou mais forte a presença de assuntos como a moda, a gastronomia e o design, 

que não fazem parte das chamadas “sete artes”, no jornalismo cultural, devido à 

relevância simbólica desses assuntos. Já Ballerini (2015) diz que além da moda, a 

gastronomia e os games também passam a constituir um novo universo de pautas para o 

jornalismo cultural, principalmente na virada para o século 21, que deixou mais nítida a 

abordagem do jornalismo de serviço que hoje domina o jornalismo cultural.  

Nesse sentido é que entendemos que se torna necessária uma maior apreensão da 

moda e sua relação com a cultura no jornalismo cultural, abordagens críticas e não apenas 

vinculando a moda a uma abordagem de serviço. Concordamos com Piza (2004) quando 

diz que também deve ser uma de suas tarefas, refletir sobre novos comportamentos, 

hábitos e outros fenômenos da realidade.  

 

seu papel nunca foi apenas o de anunciar e comentar as obras lançadas nas 

sete  artes,  mas  também  refletir  (sobre)  o  comportamento,  os  novos  

hábitos sociais,  os  contatos  com  realidade  política-econômica  da  qual  

a  cultura  é parte ao mesmo tempo integrante e autônoma (PIZA, 2004, p. 

57). 

 

É importante mencionar que, como se observa em alguns livros e artigos sobre 

jornalismo cultural, é recorrente a associação, em alguns momentos dos textos, da moda 

como um tema “novo”, e só depois menciona-se que isso se deu pela sua relação com o 

comportamento de maneira mais nítida a partir dos anos 1990, período em que, de fato, a 

indústria da moda e da beleza cresceu no Brasil e por isso, consequentemente cresceu 

mais a cobertura da mídia em torno do fenômeno. Entretanto, a afirmação de que é um 
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tema novo pode causar uma primeira impressão de que a moda não era objeto da imprensa 

pelo menos desde o século 19 já com a associação ao comportamento. 

Ballerini (2015) em seu livro, Jornalismo Cultural no século 21, um dos mais 

completos e atuais já publicados no Brasil sobre esse tema, anuncia a a inserção da moda 

primeiramente como um “novo universo” no jornalismo cultural. Ao reservar algumas 

páginas somente para o tema, ressalta posteriormente que a moda está presente na vida 

urbana há séculos, mas nunca havia sido foco constante da imprensa brasileira até a 

abertura dos mercados de importação, nos anos 1990, que trouxeram grifes e 

popularizaram os desfiles em cidades como São Paulo e Rio de janeiro.  

 

Embora seja tema de jornais e revistas desde o surgimento deles no Brasil no 

século 19, sob influência francesa - só agora a cobertura de moda foi 

profissionalizada em termos jornalísticos, com comunicadores que buscam 

especialização na área e formam um campo do conhecimento solidificado e 

organizado (BALLERINI, 2015, p. 172). 

 

O autor também destaca a associação da moda e sua indústria com as discussões 

da cultura brasileira, estando presente inclusive nas leis de incentivo à cultura. 

 

Hoje, a moda não só é considerada reflexo e palco de discussões da própria 

cultura brasileira como se tronou uma indústria poderosíssima, sendo abraçada 

em definitivo pelos cadernos culturais. Se na vitrine da cobertura figuram 

modelos internacionais, no cerne artístico estão os estilistas, que agora captam 

recursos por meio de leis de incentivo para trabalhar suas coleções 

(BALLERINI, 2015, p. 164).  
 

Ballerini (2015) ainda acredita que só no decorrer deste século é que realmente 

saberemos se esses universos continuarão sendo objeto do jornalismo cultural, pois a 

informática e games, por exemplo, tem focado cada vez mais na tecnologia e na 

praticidade do dia a dia. Entretanto, agora merecem atenção para discutir problemáticas, 

virtudes e rumos para o jornalismo cultural que, por sua vez, tem sido influenciado pela 

internet, produzindo novos hábitos de comportamento, aspecto que passou a ser 

introduzido de diversas maneiras nessa cobertura cultural.  

 

A inclusão dessas novas áreas no jornalismo cultural segue uma tendência de 

a cobertura cultural assumir ares de comportamento, com áreas novas 

ganhando colunas e páginas específicas (BALLERINI, 2015, p. 164). 

 

  Sendo assim, podemos perceber que os cadernos culturais, veículos de maior 

expressão do jornalismo cultural brasileiro por conta de terem sido os veículos originários 
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e que continuaram a ser o centro do jornalismo cultural produzido no país, passaram a 

ser, nas últimas décadas, contaminados por temas associados ao comportamento, como a 

moda, sem deixar de estar vinculada ao entretenimento, mas também incorporando a sua 

dimensão cultural e estética. Cidreira (2014) nota que, atualmente, a presença da moda 

nos cadernos culturais evidencia não só a sua associação ao comportamento, como 

também uma maior aproximação ao campo das Belas Artes, o que pode ter relação com 

uma ampliação da própria noção da moda. 

 

pode-se imaginar que há uma ampliação da própria noção da moda, que passa,  

gradativamente, a ser vista não apenas como objeto de consumo, mas como um 

fenômeno que interfere no comportamento das pessoas e, até mesmo, como 

um objeto passível de contemplação, o que justificaria sua aproximação com o 

campo da arte e, consequentemente, a necessidade do texto crítico 

(CIDREIRA, 2014, p. 217-216). 

 

Nesse sentido, a moda como uma das formas e expressões culturais deve ganhar 

as pautas no jornalismo trazendo a informação de assuntos de interesse da área, 

promovendo a discussão sobre os hábitos de uma sociedade e possibilitando a troca entre 

criação e análise crítica, e assim se associando a função do jornalismo cultural. Ballerini 

(2015) lembra que atualmente esses temas são populares e com muitas informações à 

disposição, entretanto “não dispensam as boas e velhas premissas do jornalismo - estudo, 

pesquisa, investigação - que fazem de um texto cultural fonte de conhecimento e não de 

puro achismo” (BALLERINI, 2015, p.174). Pereira (2008, p. 3) diz que o leitor deve 

exigir de uma reportagem cultural que ela tenha um caráter pedagógico em contribuir para 

ampliar o repertório cultural do leitor.  

Além  disso, poderemos mencionar que, assim como o jornalista e crítico cultural 

que escreve sobre literatura, música, cinema, teatro, dança e pinturas deve apoiar-se na 

interpretação e reflexão, o  jornalista  de  moda, “deve  estar  apto  a  cobrir  lançamento  

de tendências,  realizar  crítica  buscando  critérios  estéticos  (lado  criativo  e  artístico)  

e pragmáticos (roupa para o cotidiano)” (JOFFILY, 1991, p.87).  No entanto, como a 

jornalista escreveu no livro Jornalismo e Produção de moda, publicado em 1991, ainda 

há de se  desenvolver  com  mais  intensidade  no  jornalismo  de  moda  brasileiro  a  

crítica  de moda, que poderia “apresentar o que há a disposição no mercado, mas também, 

avaliar e apontar as ligações da moda num sentido mais amplo” (JOFFILY, 1991, p.87). 

 Por isso, o que se observa é que, embora os espaços para a moda no jornalismo 

tenham tido crescimento, isso não veio acompanhado, necessariamente, de maior 

desenvolvimento da crítica de moda de forma significativa. É a partir dessa perspectiva, 
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que temos a intenção de problematizar como as notícias de moda podem auxiliar os 

leitores a adequar as tendências da moda ao seu cotidiano, mas também evidenciar como 

é um campo da mídia que mostra mais do que triviais peças de roupa. Assim, através de 

matérias, entrevistas, reportagens e editoriais que buscam refletir sobre comportamentos, 

em sua relação com a moda, utilizando em algumas situações, recursos próximos da 

abordagem da crítica cultural, acredita-se que o jornalismo de moda se aproxima do 

jornalismo cultural. 

Para Pereira (2008, p.1) um jornalismo cultural puramente informativo faz da 

cultura um grande espetáculo, reduzindo o mundo sensível ao conceito de produção 

artística, pois organiza os eventos culturais para ser consumidos. Segundo o autor, há no 

jornalismo cultural “uma negação do sensível, ao mesmo tempo em que se configura uma 

distribuição dos fatos estéticos por meio das rubricas cinema, teatro, música, literatura, 

dança” (PEREIRA, 2008, p. 5).  Para ele, essa divisão entre campos especializados causa 

a falsa concepção de que são construções autônomas e que as artes não dialogam entre si. 

E a moda, em toda sua história e na atualidade, demonstra que sempre possui referências 

de muitas outras manifestações poéticas. Nesse sentido, é ainda mais importante entender 

a convergência entre esses campos e fazer com que a crítica cultural demonstre isso. 

Uma das saídas para essa melhor apreensão do tema moda como manifestação 

poética e cultural pelo jornalismo é justamente desmistificar o tema através dos veículos 

de comunicação, já que é um dos meios de se levar conhecimento. Além disso, um ponto 

importante é a formação acadêmica em jornalismo, que nem sempre dispõe de atividades 

que discutam o jornalismo cultural de forma direta através de uma postura crítica, como 

demonstrou o levantamento sobre o ensino do jornalismo cultural, publicado pelo 

instituto Itaú Cultural (2008). Embora a obrigatoriedade do diploma de jornalista tenha 

sido suspensa pela justiça brasileira para exercer a função no país no ano de 2009, as 

faculdades de comunicação e jornalismo, ainda são os principais locais de formação de 

profissionais que ingressam na área. 

Nesse sentido, Melo (2007) acredita que o ensino de jornalismo cultural se torna 

uma ferramenta importante, pois é uma oportunidade para que se possa reconfigurar o 

que entendemos por jornalismo cultural, cuja identidade tem de encontrar novos 

elementos para definir a sua prática social. Dessa forma, para a autora, torna-se, 

fundamental que a formação em jornalismo seja atualizada, sendo capaz de abarcar as 

mudanças que o sentido de cultura passou a ter nas sociedades contemporâneas.  
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Entre esses desafios para a formação dos futuros jornalistas culturais, temos: a 

abordagem de temáticas clássicas (política, economia e etc.), por meio de um 

olhar cultural/reflexivo; a inclusão de novas temáticas, que ganham status 

cultural: objetos/design; moda/comportamento e culinária, além do desafio de 

tratar sem preconceito e com profundidade os objetos da Indústria Cultural 

(MELO, 2007, p.3). 

 

Isso porque a autora entende que o jornalista é um mediador cultural pois ele tem 

o papel de traduzir de forma clara e reflexiva, informações complexas. Ballerini (2015, p. 

49) lembra que no contexto em que estamos inseridos, além de mediador entre público e 

arte, o jornalismo cultural é também um fortíssimo mediador entre público e indústria 

cultural, sendo em graus variados, pautado pela indústria. O jornalista de moda, ainda 

mais diretamente, é pautado pela influente indústria da moda e o que se vê é que se 

tornaram dominados por ela. 

Nesse contexto é que se encontra um desafio: o de garantir mais abertura para a 

crítica cultural, que nas últimas décadas, como é possível identificar num breve percurso 

pela sua história, tem perdido espaço devido a influência dos mercados de consumo, 

impondo rotinas de agendamento. Assim, o jornalismo cultural  tem se tornado, uma 

agenda de eventos culturais com pouca abertura a avaliação, crítica, reflexão dos 

comportamentos e reportagens em profundidade de modo geral. 

Essa pouca abertura para crítica é apenas um dos aspectos que caracterizam para 

alguns pesquisadores e jornalistas uma crise no jornalismo cultural, que se encontra cada 

vez mais entendido como sinônimo de divulgação cultural, devido a submissão das 

redações e veiculos de mídia da indústria do entretenimento e a assessorias de imprensa.  

 

Nas últimas décadas nota-se uma estrutura jornalística pautada pela 

antecipação: de produtos culturais, como lançamentos de filmes e livros, 

estreias de peças, novelas, aberturas de mostras; de um novo restaurante; do 

novo game recém lançado; do próximo desfile de moda. Etc. Mas também é 

marcado pela atualidade (BALLERINI, 2015, p.46).  

 

 

Entretanto, podemos pensar como Piza (2004) de que toda publicação, tem um 

recorte a propor para seu leitor “não só um recorte da agenda  de  eventos  culturais,  mas  

também  o  de  um  conjunto  de  olhares sobre as tendências do momento em relação ao 

passado, seus ganhos e perdas  (PIZA, 2004, p. 49).  Deste modo, até o que é escolhido 

para divulgar ou o que deixa de aparecer se torna um elemento de valoração. 

A divulgação, porém, não deve ser vista como algo negativo, pois como nos 

relembra Ballerini (2015), divulgar uma obra de arte é algo obrigatório em um contexto 

social, já que o artista não a produz apenas para si próprio e a arte deve entrar em contato 



74 
 

com o público. Assim, o jornalismo cultural é quem pode fazer a melhor mediação entre 

a arte e o público, já que o jornalismo é um meio de maior visibilidade. O autor também 

diz que por isso mesmo, o jornalismo cultural trabalha com a tensão entre a divulgação 

da tradição e a sensibilidade para o novo. 

Também é necessário compreender que o jornalismo cultural e o jornalismo como 

um todo, não deixa de estar envolvido nesse sistema industrial, pois estão em um contexto 

em que seus conteúdos também são produtos à venda.  Piza  (2004)  lembra  que  uma  

matéria  jornalística  é  um  produto  cultural para  um  consumo  que  às  vezes  se  esgota  

em  si  mesmo  nesta  era  da  multiplicação industrial mas mesmo assim, em  sua  opinião,  

“a  imprensa  cultural  tem  o  dever  do  senso  crítico,  da avaliação  de  cada  obra  

cultural  e  das  tendências  que  o  mercado  valoriza  por  seus interesses” (PIZA, 2004, 

p.45), além do dever de olhar para as induções simbólicas e morais.   

Para  Gadini  (2009),  o jornalismo cultural é parte de um campo cultural onde 

estão envolvidos diversos atores sociais que partilham e disputam interesses. Segundo o 

autor, o jornalismo cultural brasileiro, ao abordar assuntos ligados ao campo cultural  

“instituem,  refletem  e  projetam  modos de  ser,  pensar  e  viver  dos  receptores, 

efetuando  assim  uma  forma  de  produção  singular  do  conhecimento  humano  no  

meio social  onde  ele  é  produzido,  circula  e  é  consumido” (GADINI, 2009, p. 81).  

Além desse aspecto dos interesses imbricados nas publicações culturais com a 

indústria do entretenimento,  um outro contexto associado a essas práticas e que parece 

acentuar ainda mais uma crise, é que os conteúdos sobre a cultura hoje em dia não estão 

apenas nos meios tradicionais como os jornais,  as revistas, a televisão, o rádio, mas 

também circulam na internet, o que tem atingido diretamente o meio jornalístico.  Agora 

o público nem sempre busca um mediador para ter acesso a informação, conhecimento e 

crítica, pois pode encontrar o conteúdo desejado em diversos sites, portais, blogs e redes 

sociais. Além disso, ele próprio, sendo um leigo ou não, pode veicular conteúdos sobre 

qualquer assunto. Tal contexto tem sido marcante no meio da moda. 

 

Com o barateamento da tecnologia, nascem blogues que abordam todas as 

áreas do jornalismo cultural, sejam por leigos, ou especialistas na área. 

Novidades nem sempre positivas pois não existe uma peneira, um filtro claro 

para o leitor, que acessa uma infinidade de sites, sem conhecimento prévio, 

pode ler analises rasas e incompletas. (BALLERINI, 2015, p.178) 
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Utilizar os recursos da internet pode conceder muitas vantagens, já que é possível 

explorar mais disponibilidade de espaço, interatividade com fontes e o público, recursos 

multimídia a partir de sons, textos e imagens.  Segundo Alzamora (2005, p. 189), a 

internet inaugurou uma outra lógica de informação que não privilegia processos 

centralizados de mediação social tal como se organizou o perfil editorial do modelo 

clássico de  jornalismo cultural. Daí que Ballerini (2015, p. 43) nota uma condição que 

marca o jornalismo cultural produzido atualmente: a necessidade de repensar o seu 

modelo, pois segundo o autor,  este parece ser o momento histórico que mais aparesentou 

desafios à prática do jornalismo cultural desde a invenção da prensa móvel no século 15. 

 

Durante cinco séculos, portanto, o jornalismo cultural pôde se desenvolver sob 

um mosaico midiático rentável, que garantia certa estabilidade financeira, 

uniformidade do fluxo de comunicação e, por que não dizer, uma 

previsibilidade da formação dos discursos acerca dos produtos culturais 

(BALLERINI, 2015, p.43). 

  

 

O pesquisador José Salvador Faro (2012) nota que as novas possibilidades de 

expressão permitidas pela virtualidade da produção do jornalismo cultural, tais como a 

do jornalismo online e de blogues, desarticula os espaços de poder que os veículos 

especializados sempre tiveram enquanto sistema de referências do público.  

 

Esse processo desloca o Jornalismo Cultural para uma nova etapa de sua 

história – aquela em que ele trabalha com critérios de apreciação dos produtos 

culturais não apenas no âmbito das referências especializadas, mas com os 

significados do cotidiano do público, com um enredamento estético-expressivo 

e/ou ético-político de outra abrangência, em especial a da sua relação com os 

modos midiatizados da existência comum (FARO, 2012, p. 195). 

 

Nesse sentido, o jornalismo, de modo geral, está buscando uma nova identidade e 

procurando se reinventar e ampliando os assuntos tratados. Ballerini (2015) inclusive cita 

que influenciado por essa crise financeira da mídia tradicional, somada a impressão de 

que o público apenas se interessa por cultura associada ao entretenimento, existe um 

pessimismo e uma nostalgia do passado no meio de quem faz ou estuda o jornalismo 

cultural, onde não seria mais possível restaurar o valor da crítica cultural e o da arte. 

Assim, entender que a cultura é dinâmica e compreender o comportamento da 

sociedade em diálogo com seu entorno se torna ainda mais essencial. Além disso, é 

importante por parte dos jornalistas que se interessam e estão ligados a crítica cultural 

procurar demonstrar a importância de um bom mediador cultural. Mas é necessário 

também se desprender a velhos conceitos e se juntar ao que há de novo. O maior desafio, 
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no entanto, dentro do contexto econômico e político que a comunicação está inserida, é 

descobrir como fazer isso garantindo qualidade junto à rentabilidade, já que muitos 

conteúdos na internet são gratuitos e muitos veículos surgem e logo desaparecem. 

Assim, as novas tecnologias tem feito surgir novos modos de produção e de 

distribuição de conteúdos, tais como os financiamentos coletivos, que tem ampliado as 

discussões sobre como democratizar os meios de comunicação e tornar o jornalismo uma 

atividade com mais autonomia. Não é nosso objetivo aprofundar essa discussão, mas 

demonstra-se algo necessário para possibilitar maior circulação de ideias críticas no 

jornalismo. No item à seguir iremos discutir mais distintamente as funções e critérios da 

crítica cultural para associar a crítica de moda. Por isso, procuraremos destacar também 

como isso vem ocorrendo nesse contexto social contemporâneo de novas mídias. 

 

2.1.2 Crítica de moda 

 

A expressão crítica cultural pode ser associada a muitos sentidos diante da 

ampliação de espaços e os formatos das discussões sobre a cultura existentes atualmente. 

Entretanto, está associada principalmente, como já vimos, a uma atividade de avaliação 

das artes a partir da imprensa. As reflexões presentes nos estudos sobre o jornalismo 

cultural, nos mostram que o conceito e a ideia do termo cultura tem ganhado uma visão 

menos segmentada e mais ampla, e assim a crítica também está tomando como objeto 

outras linguagens e manifestações como a moda, além das artes tradicionais. Nosso 

objetivo é contribuir na discussão sobre a crítica cultural nessa perspectiva.  

Gadini (2009) diz que falar em jornalismo cultural é falar, direta ou indiretamente, 

em crítica cultural. “Já se tornou razoavelmente aceita a ideia de que o jornalismo não se 

restringe ao ato de informar, precisão e objetividade, determinado acontecimento” 

(GADINI, 2009, p. 241). Conforme o autor, a crítica, porém, não se restringe ao 

jornalismo cultural e outros setores da cobertura jornalística como a política, o esporte e 

a economia também apresentam frequentemente uma postura crítica em seus textos. 

Sobre esse aspecto, podemos observar que alguns acontecimentos junto a esses 

campos e que demonstram efeitos mais nítidos no cotidiano das pessoas, influenciam a 

um tratamento mais reflexivo na cobertura da mídia. O público inclusive é que cobra essa 

postura. Os casos de corrupção na política, a realização de eventos como a Copa do 
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Mundo e Olimpíadas no país, bem como outros efeitos das oscilações da economia e as 

políticas públicas no comportamento das pessoas, foram exemplos disso. 

Na história do jornalismo cultural brasileiro a crítica já possuiu muita influência e 

popularidade. Svendsen (2010, p. 183) afirma que o campo da moda precisa de crítica 

séria se quiser ser levado a sério como prática estética e é neste sentido é que procuramos 

destacar que o jornalismo de moda deve apostar em uma maior abertura para a atividade 

crítica. 

 

Uma razão importante para a moda não ter alcançado o mesmo reconhecimento 

que outras formas de arte é que existem tradições de crítica séria nos campos 

das artes visuais, da música, da literatura, do cinema etc., ao passo que no 

campo da moda isso está em grande medida ausente (SVENDSEN, 2010, 

p.183). 

 

Mas para ser objeto da crítica, a moda também pode ser considerada uma arte? De 

acordo com Cidreira (2005), além de perceber que os dois mercados se nutrem 

naturalmente, sob a perspectiva de Bosi (1985) de que a arte é o conjunto de atos pelos 

quais se muda a forma e se transforma a matéria oferecida pela natureza e pela cultura, a 

moda também possibilita o artista criar um modo de formar. Também a partir do 

reconhecimento de que arte é formatividade e da dimensão de artisticidade que há nas 

atividades humanas por Pareyson (2000), a autora afirma que a moda possui uma 

dimensão de artisticidade. Por isso, aponta que a pergunta que deve ser feita não é se 

moda é arte, mas quando e como a moda é arte.  

 

de fato, assim é que podemos facilmente reconhecer certa dimensão artística, 

uma excelência estética em muitos empreendimentos tanto da Alta Costura, 

como do prêt-à-porter, sem comentar as últimas composições feitas pelo 

próprio usuário, ainda que eles respondam, também, a imperativos funcionais 

(CIDREIRA, 2005, p. 87). 

 

 

Nesse sentido é que a moda, assim como outras formas de atividades criativas, 

pode ser considerada uma manifestação poética. Estas, por sua vez, podem gerar uma 

experiência estética, e devem estar sujeitas a crítica. Segundo Pareyson (2001, p. 11), a 

tarefa da crítica é pronunciar juízo e reconhecer o valor de uma obra de arte. Isso é 

possível sem a interferência do próprio gosto e baseando-se a partir de critérios, os quais 

o crítico pode buscar na interpretação da poética expressa por um artista. Deste modo, 

segundo Pareyson (2001), a definição do conceito de poética é muito útil ao crítico. 

Assim, é importante também procurar demonstrar a distinção entre a poética e a 

estética. Segundo Pareyson (2001) “uma poética é um determinado gosto convertido em 
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programa de arte, onde por gosto se entende toda a espiritualidade de uma época ou de 

uma pessoa tornada expectativa de arte” (PAREYSON, 2001, p.17). A poética, assim, 

tem a tarefa de regular a produção da arte e tem um caráter programático e operativo, 

enquanto que a estética, tem um caráter filosófico e especulativo e não deseja estabelecer 

normas para a arte. “A estética, longe de prescrever leis ao artista ou critérios ao crítico, 

estuda a estrutura da experiência estética e aqui se encontra com o problema da poética e 

da crítica” (PAREYSON, 2001, p. 11-12). 

Mas tendo em vista além da dimensão criativa, mas também a ampla dimensão 

cultural da moda, a crítica de moda também deve procurar contemplar a relação entre 

moda e comportamento e expor o valor humano de uma produção. Svendsen (2010) diz 

que o crítico de moda deveria ser capaz de explicar aos leitores como a moda desempenha 

um papel muito mais importante na cultura que as belas artes, no sentido de que a moda 

está mais presente e influencia mais na vida cotidiana. Segundo o autor, o crítico deve 

explicar o porquê de uma peça de roupa ou uma coleção ser julgada um sucesso ou um 

fracasso, ajudando as pessoas a tomar maior consciência em sua própria relação com a 

moda, e por isso se torna urgente desenvolver ferramentas críticas para lidar com ela.  

Ballerini (2015) explica que a crítica não configura uma profissão específica, mas 

indica uma função desempenhada por diferentes e variados profissionais que “circulam, 

atuam, consomem e discutem os produtos do campo cultural e adquirem mais visibilidade 

na conexão com os suportes midiáticos contemporâneos (BALLERINI, 2015, p. 260). 

Por isso, é uma algo marcante e presente na atividade do jornalismo cultural, por sua 

tendência à reflexividade em comparação a outras áreas do jornalismo.  

A palavra crítica também está associada em várias línguas à vários sentidos que 

muitas vezes não são bem compreendidos. Svendsen (2010, p.189), diz que as palavras 

criticism e critique (em inglês), vem do grego krinein, que significa julgar ou decidir e 

outros significados adicionais seriam separar, distinguir, discriminar, determinar, etc.  

Segundo o autor, a palavra grega kriticos também é usada e se refere a um membro de 

júri que proferia um veredito. “A crítica é uma prática que visa a pronunciar julgamentos 

sobre objetos, distinguindo entre o que é bom e o que é mau. Vale enfatizar que a crítica 

pode ser tanto negativa quanto positiva” (SVENDSEN, 2010, p.189). 

Por isso, a crítica está envolvida em uma problemática que não está presente 

somente na moda, mas em todo contexto do jornalismo cultural, tanto na perspectiva dos 

que escrevem quando dos que leem. Segundo Ballerini (2015, p. 263), a estrutura 

discursiva baseada essencialmente no olhar crítico não parece encontrar muita 
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legitimidade pública, ao menos nos termos em que atualmente é produzida e circula. Tal 

concepção provém, segundo o autor de um hábito que equivocadamente associa 

jornalismo a uma perspectiva informativa e algumas vezes de investigação noticiosa.  

Outro aspecto sobre a crítica no contexto brasileiro está presente no ensaio O valor 

da crítica de Piza (2000). O autor  afirma que no Brasil existe uma prática de elogiar mais 

do que analisar. “É uma luta inglória, quem sabe perdida, a de  defender  a  crítica  e,  

especialmente,  os  críticos  no  Brasil,  onde  o  medo  de  emitir opinião é tão arraigado 

que só deixa espaço para o silêncio ou achismo” (PIZA,2000, p. 329).  A ideia que se tem 

da crítica no país, segundo ele, é que crítica soa sempre como o “estraga-prazer de nossa 

festa tropical, e portanto deve ser policiada ou reduzida a uma espécie de prestadora de 

serviços” (PIZA, 2000, p.329), restando apenas a opção de resenhista que faz comentários 

elogiosos e se negativos, amenos.  

Nesse sentido, o autor diz que um país sem crítica é um país sem liberdade e a 

crítica é tão atacada porque ninguém entende direito sua serventia, pois o crítico não deve 

oferecer certezas inabaláveis (PIZA, 2000, p.332). Então, diante deste cenário, como 

pensar uma maior introdução da abordagem crítica no jornalismo de moda brasileiro? 

Utilizando como referência estudos sobre jornalismo e crítica cultural e crítica de moda, 

reunimos alguns critérios que o texto ou a abordagem crítica deve procurar contemplar.  

Para Gadini (2009), a crítica não se dissocia da divulgação e do próprio caráter de 

agenda que marcam a produção jornalística no campo cultural sendo “um exemplo de 

serviço que, ao mesmo tempo em que avalia, age como referência para as escolhas e 

decisões do consumidor” (GADINI, 2009, p.246).  Isso contribui, segundo o autor, para 

uma hegemonia relativa, de certa padronização dos gostos, valores e modos de pensar e 

dessa forma uma falta de sensibilidade estética do público.  

Gadini (2009)  apresenta algumas funções e desafios da crítica cultural, a  partir  

das  sugestões  de  dois  autores.  Entre  esses  desafios  está  fazer  “uma argumentação  

bem  fundamentada  que  se  traduza  num  texto  consistente  e  agradável, capaz de 

atingir um público amplo” (MARTINS, 2000, apud GADINI, 2009, p. 258). O autor 

destaca que atitudes básicas que devem orientar a atividade crítica são a interpretação, a 

paráfrase  e  o  comentário,  sendo  que  por  interpretação  entende-se  “a  possibilidade  

de colocar  o  que  a  obra  sugere  em  relação  com  os  demais  campos  da  arte  e  do 

conhecimento” (AGUIAR, 2000, apud GADINI, 2009, p. 259).  O autor explica que o 

comentário é o que vem de fora da obra: biografia do autor e o contexto em que foi 

produzida. E a paráfrase, uma reprodução da obra através da memória do leitor. 
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Melo (2007, p.11) também ressalta a importância da sensibilidade no olhar do 

jornalista cultural diante das obras que analisam, respeitando os preceitos de precisão 

clareza, concisão e cultura, mas sendo que também deve exercitar a criatividade, pois a 

objetividade jornalística neste ponto nem sempre é necessária. 

 Piza (2004) apresenta que um bom texto crítico teve conter clareza, coerência, 

agilidade (que são essenciais em um bom texto jornalístico) e outros requisitos como 

informar o que é a obra e quem é o autor. A crítica deve analisar a obra de modo sintético, 

evitando a mera atribuição de adjetivos, mas principalmente, segundo Piza (2004), deve 

ter “a capacidade de ir além do objeto, de usá-lo para uma leitura de algum aspecto da 

realidade, que é o que se espera de um grande crítico” (PIZA, 2004, p. 70). Deve fazer 

um julgamento da obra, qualificando, mas também deixando espaço para a opinião do 

leitor. Nesse sentido, avaliação e compreensão, são elementos importantes para o texto 

crítico. Cidreira (2011) observa que: 

O que se espera de um texto crítico é um julgamento, uma atitude avaliativa, 

que pode expressar uma opção pessoal ou noção, mas que seja capaz de 

qualificar a obra, o produto, a coleção (no caso especifico de moda) em escala 

– de péssima a excelente – dando margem ao leitor de concordar ou não. O que 

se espera daquele que escreve é que tente, inicialmente, compreender a obra, a 

coerência da proposta anunciada e o produto enquanto tal, os aspectos de 

inovação, o contexto em que está inserida, os materiais utilizados etc. 

(CIDREIRA, 2011, p.65). 

 

  Joffily (1991) também escreveu como ponto central para a crítica de moda, 

procurar reconhecer o valor da criação a partir da utilização dos elementos. 

Em qualquer produção artística há que se considerar a competência do criador. 

A matéria-prima para a imaginação – tanto a influência estrangeira quanto a 

“cor local” está à disposição, em forma bruta, no nosso cotidiano. É a síntese 

desses elementos sua eficácia, sua consistência, que devem ser levadas em 

conta. Aí independente da genealogia, é que se pode medir o valor da criação. 

A crítica literária teve de evoluir muito para reconhecer em Machado de Assis 

o tratamento a essa questão. As mesmas relações podem se encontrar no reino 

da moda (JOFFILY, 1991, p. 54-55).  

 

O consultor de moda, Eduardo Motta, em uma das suas crônicas sobre a moda da 

coletânea O lugar maldito da aparência (2013), as quais também são bons exemplos de 

textos críticos de moda, observa que a moda é falha em cultivar um aparato crítico 

preferindo optar pelo texto afirmativo de caráter publicitário ou descritivo, impedindo de 

amadurecer como atividade e evoluir como forma de expressão. Também destaca que a 

crítica de moda no passado funcionou como um anteparo de proteção para o seu 

desenvolvimento (MOTTA, 2013, p.140).  
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 O autor ainda defende que a crítica de moda é mais apropriada para criadores de 

propostas particulares, de pretensão autoral, e não a moda produzida em grande escala, 

pois assim permitiria uma troca franca entre criação e análise crítica. Por sua vez, os 

criadores e marcas de moda receiam a avaliação negativa e com isso, a perda de prestígio 

e prejuízo de vendas. Para Motta (2013), a compra da moda como ideia e a interação 

esclarecida com suas práticas e propostas, é mais relevante do que a compra comercial 

que uma crítica ruim poderia proporcionar.  

 

Neste ponto, a moda retrocede nas suas pretensões como atividade criativa, 

endurece o jogo e inviabiliza uma prática comum nas artes visuais, na literatura 

ou cinema, empacando na condição de atividade estritamente comercial, da 

qual, reiteradamente tenta afastar-se (MOTTA, 2013, p.138).  

 

Svendsen (2010) fala sobre essa questão afirmando que os aspectos comerciais 

tendem a sufocar a possibilidade de crítica de moda genuína. Lembrando de casos que 

jornalistas foram boicotados de desfiles após escrever matérias com tom de crítica 

negativa, o filósofo diz que “o jornalismo de moda é visto em grande medida como uma 

extensão do departamento de marketing das empresas de moda, não como uma atividade 

com função e integridade bem-definidas” (SVENDSEN, 2010, p.184). Algumas 

características essenciais para crítica de moda que o autor menciona é a avaliação, no 

sentido de explicar o que tem valor numa criação, sendo sustentadas por razões. Outros 

componentes decisivos da crítica segundo Svendsen (2010, p.190) são: descrição, 

comparação, contextualização e interpretação. Assim, também é importante observar que 

avaliar é diferente de opinar, pois a avaliação do crítico deve ser balizada em critérios, 

como já procuramos demonstrar de acordo com as observações de Pareyson (2001).  

Neste movimento, o jornalismo de moda tem o desafio de encontrar os caminhos 

para desenvolver uma crítica com maior capacidade de reflexão dentro de um contexto 

midiático que valoriza também a interatividade e a instantaneidade. O espaço dedicado 

para a crítica também enfrenta resistências na relação que estabelece com os anunciantes 

do veículo jornalístico. Um exemplo que ilustra essa realidade é o que a jornalista e 

editora do portal FFW (http://ffw.com.br), Camila Yahn escreveu num artigo publicado 

no site em 2015. Embora ressalte a importância da crítica de moda, ela argumenta que 

não se deve cobrar um ponto de vista analítico de revistas especializadas, pela relação 

comercial com os anunciantes, sendo que as leitoras de tais veículos também não se 

interessariam por ler críticas, pois buscariam os veículos como guia das tendências. 
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Há sim muita gente no Brasil com potencial crítico e conhecimento de moda, 

mas muitas dessas pessoas ocupam cargos que não permitem a crítica. Grandes 

revistas, por exemplo. E isso é certo ou errado? Nenhum dos dois. 

Simplesmente é assim que acontece. Não cabe às revistas como “Elle” e 

“Vogue” criticar. Cabe a elas informar os leitores sobre as últimas novidades 

da moda através de imagens, editoriais, dicas, serviços, curiosidades e 

personagens interessantes (YAHN, FFW, 2015).  

 

Além disso, a jornalista diz que crítica de moda no Brasil ocorre de maneira 

particular, pois hoje em dia, não atrai interesse do público de veículos de grande 

circulação como nos jornais brasileiros, onde a moda teria sido tratada sempre como algo 

fútil. E na internet, como no próprio FFW, encontra certa abertura, em textos descritivos 

e críticos dos desfiles, apesar de algumas restrições em relação a maneira com que o 

público prefere ter acesso a essa opinião, o que o portal tenta superar com adaptações.   

 

Hoje, infelizmente, as pessoas querem ler crítica pelo Instagram. Uma foto e 

quatro linhas é a nova maneira de decifrar uma coleção. De novo, certo ou 

errado? Nem um nem outro. Simplesmente é assim agora. Nós podemos criar 

espaços e iniciativas, mas também temos que respeitar o momento em vez de ir  

contra ele (YAHN, FFW, 2015). 

 

Por isso, percebemos as dificuldades de espaço para a crítica no jornalismo de 

moda, que para existir procura acompanhar as mídias disponíveis no momento e a 

maneira como o público tem buscado para ter acesso. Como exemplo, as mídias sociais 

aparecem hoje como a principal ponte de entrada do conteúdo jornalístico e de informação 

para a população e as empresas de mídia não conseguem ir contra essa realidade.  

O problema da falta de legitimidade para a crítica talvez seja porque a 

instantaneidade e a exploração cada vez maior de imagens estão sendo encaradas como 

exigência da mídia atual e influenciam a uma abordagem superficial da moda. A jornalista 

Erika Palomino, bastante conhecida por ter sido uma profissional importante na crítica 

de moda no Brasil, disse em entrevista ao FFW meses antes do texto de Yahn, que essa é 

uma tendência da moda atual diante da força da rede social Instagram que se adaptou 

bastante a moda. 

É um veículo muito adequado para a moda: é rápido, de consumo instantâneo. 

Lida com algo muito presente na moda, que é o ego: com quem você está, onde 

está, o que está vestindo e se você passou férias num lugar mais legal do que 

os seus followers ou amigos. E você consome na velocidade de um scroll, com 

esse nível de superficialidade. Então, a moda, que antes era o “império do 

efêmero”, como disse o Gilles Lipovetsky [no livro homônimo], passou a ser 

o “império do superficial”. A efemeridade não é o problema da moda, porque 

moda muda o tempo inteiro, mas essa coisa da superfície é que me preocupa 

um pouco. Hoje em dia as marcas, os estilistas, têm que criar eventos que 

possam ser postados (PALOMINO, FFW, 2015). 
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Assim, a jornalista também disse acreditar que a crítica de moda produzida por 

sites e jornais, até mesmo os independentes, se torna menos relevante e perderam 

importância diante do “festival de look do dia” exibido no Instagram. Talvez algo que 

explique o sentido que a crítica cultural adquiriu atualmente seja como diz Faro (2012): 

 

a crítica cultural como espaço não propriamente destinado ao exercício da 

avaliação das obras, da produção das resenhas, da análise dos movimentos e 

das práticas culturais, mas como instância de homologia social e ideológica em 

torno da qual também o público cria representações simbólicas e laços de 

identificação com seus produtos (FARO, 2012, p. 195). 
 

Assim, os laços de identificações podem explicar a atual relação do público com 

o jornalismo cultural e também a força e popularidade das redes onde usuários 

compartilham e acompanham imagens em busca de likes. Mas a identificação também 

conduz a muitas questões do comportamento, indo além da espetacularização do 

cotidiano ou em torno da compra de produtos. A partir dos critérios e reflexões 

apresentadas, podemos sugerir que a crítica de moda deve atribuir com maior frequência 

em seus textos, a combinação entre informação, avaliação e reflexão, saindo da mera 

atribuição de adjetivos ou do relato impessoal, dando lugar para a compreensão e 

interpretação da proposta, acompanhado de um texto bem escrito e criativo. 

Um aspecto que esses autores destacam como importante para a crítica e que para 

a moda teria grande validade, é em apontar o diálogo da moda com as outras artes, campos 

do conhecimento e esferas da vida que compõem nossa cultura. Assim, combinando com 

aspectos técnicos, certamente poderá alcançar com credibilidade e capacidade de 

reflexão, o respeito do mercado, dos estilistas e de um público aberto a concordar ou não, 

como ocorre com mais naturalidade na crítica cultural da música, cinema, literatura e 

teatro, por exemplo, mesmo inserido em relações comerciais. 

Devemos compreender que mais do que informar o público sobre as tendências 

da moda, como usá-las e onde encontrá-las, a crítica de moda deve procurar avaliar o 

produto ou coleção, apontando falhas e sugestões, reconhecendo o que é inovador e 

criativo em meio a tantas tendências. Falar dos tecidos, cores, cortes e texturas. E deve 

também apresentar o autor ou a marca, sua história e referências contemplando o apelo 

comercial da moda, mas também o criativo e a associação com o cotidiano. Assim, o que 

espera é que contribua para vender a moda muito além de seus produtos, mas também 

como ideia nos termos de Motta (2014) e como manifestação poética. 
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O crítico de moda deve buscar o equilíbrio entre informação, avaliação e 

interpretação. O mais comum seria que essa postura venha a partir de alguém que possua 

fundamentos para essa argumentação, não necessariamente um jornalista ou um 

especialista, mas alguém com experiência profissional e conhecimento não só da área de 

moda para demonstrar um olhar plural. Outra sugestão é não encarar a crítica de moda 

apenas como avaliação negativa, pois também é interpretação e orientação para o público.   

Indo além de pensar a crítica cultural como gênero jornalístico apenas de jornais 

ou revistas, percebe-se que tem perdido espaço nesses veículos e a internet passa ser uma 

alternativa que pode reinventar a atividade crítica. Assim, na moda, que é um tema 

recorrente e muito forte na web e nas redes, e onde é tratada muitas vezes de forma 

superficial, este movimento poderia desenvolver uma crítica mais qualificada que, 

inclusive, tem à disposição a utilização dos recursos próprios de tais mídias. 

 Ballerini (2015, p. 212) aposta que o jornalismo cultural deve saber usar as 

estratégias da escrita criativa de convite a leitura, associado aos cânones profissionais da 

área, para que o público possa dar mais importância à figura do jornalista cultural que é 

um mediador imprescindível entre arte e consumo. Assim, ao invés de pensar em crise, o 

autor também defende que esse momento deve ser encarado como de transição e a internet 

como um meio de diversificar o discurso do jornalismo cultural. 

Nesse sentido, em relação a resistência da abertura da crítica devido a que a análise 

pode brecar o desejo do consumo dos produtos da moda e, portanto, causar prejuízos junto 

aos anunciantes, também é da internet que já começam a aparecer exemplos de 

experiências de jornalismo participativos, sem vinculações com anúncios, que para o 

jornalismo enquanto atividade profissional, permite maior liberdade de expressão de 

ideias críticas e uma relação próxima ao leitor. No entanto, é um desafio encontrar novas 

formas de rentabilidade, visibilidade e qualidade associada a essa descentralização de 

conteúdos que a internet promoveu.  

Em relação as revistas de moda, que parecem ser os principais veículos 

dependentes de suas relações com os anunciantes, se mantiverem essa postura acrítica 

vão continuar sendo entendidas apenas como agentes dos interesses de grandes marcas e 

veículos sem compromisso algum com o seu público, que poderá abandoná-las com o 

tempo e como já vem ocorrendo devido à crise dos impressos. Mais uma vez Svendsen 

(2010) contribui afirmando que “a crítica genuína deve ser incorruptível, no sentido de 

não ter nenhuma obrigação para com o estilista ou o ateliê de moda, mas somente para 

com padrões estéticos e o público leitor” (SVENDSEN, 2010, p.193). 
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Daí que se encontra a necessidade dos veículos se reinventarem e ter a coragem 

de correr o risco que nunca está dissociado da função do crítico. Svendsen (2010) diz que 

a crítica é “lutar para aprender a enfrentar coisas com que não sabemos ao certo como 

lidar, emitir julgamentos, expor-nos sabendo que o estamos fazendo, pondo nosso 

prestígio e nossa própria identidade em risco” (SVENDSEN, 2010, p.192).  Deveria ser 

um objetivo buscar o diálogo entre as marcas e a imprensa. No cinema, literatura e artes 

visuais a crítica é, de um modo geral, aceita e sua importância e influência é reconhecida, 

mesmo estando também imersos num contexto de relações comerciais. 

Tendo em vista que espaços de reflexão e debate público são importantes numa 

sociedade, o jornalismo de moda poderia introduzir também uma postura mais crítica com 

posicionamentos relacionados a questões sociais, culturais e até políticas, que também se 

relacionam com a moda. Os estilistas e as marcas de moda também tem sido exigidos 

quanto a isso. Um exemplo que vem encontrando legitimidade é uma maior 

problematização do corpo, e das relações simbólicas da indumentária no comportamento 

das pessoas, e dentro disso, questões como as de gênero, étnicas, religiosas, ideológicas, 

etárias, entre outras capazes de estimular a identificação por parte dos leitores. 

A crítica de moda também deve ser entendida não somente como um formato de 

texto, pois vêm também nas entrelinhas do jornalismo de moda. Na seleção do que é 

pautado, nas escolhas das fontes e personagens exibidos nas matérias e nos produtos 

utilizados em editoriais. Escolhas que evidenciam e expressam opiniões, avaliações e 

modos de ver a moda, a cultura em seu contexto. Assim, a possibilidade de ser crítico 

também vai além da avaliação e interpretação de critérios poéticos de modas com 

pretensões autorais, mas também daquelas ligadas ao cotidiano. Assim, o jornalista de 

moda exerce um papel de mediador da cultura para seu público, desenvolvendo conteúdos 

que podem auxiliar a compreensão da função da moda em suas vidas.  

Portanto, levando em conta a importância que a crítica cultural já desempenhou e 

visando o cenário de transformações que tanto a cultura, quanto o jornalismo e a moda 

passam atualmente, buscou-se neste percurso, verificar as características sobre a atividade 

crítica no jornalismo, tendências atuais do jornalismo cultural, bem como apontar 

sugestões para o desenvolvimento da crítica de moda no jornalismo brasileiro. O presente 

estudo não pretende esgotar a discussão e procurou contribuir para o assunto, destacando 

que a mídia de moda, a partir de novas abordagens, pode contribuir para a reflexão do 

fenômeno moda como atividade criativa e também enquanto parte das significações 

simbólicas que compõem a cultura. 
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2. 2 Jornalismo de Moda  

   

Muito já foi dito sobre como a moda possui uma dimensão cultural e a necessidade 

do jornalismo que busca pautar a cultura evidenciar essa aproximação. No entanto, é 

preciso reconhecer também que a moda possui muitas especificidades, funcionando a 

partir de dinâmicas próprias e certamente por isso se diferencia das outras expressões que 

ganham atenção da cobertura cultural.  Em busca de uma definição, podemos afirmar que 

o jornalismo de moda é uma divisão existente dentro dos veículos jornalísticos na 

tendência de se separar por editorias ou sessões temáticas.  Mas qual é o objetivo buscado 

nessa área e sobre quais fenômenos constroi suas narrativas? Quais vínculos estabalece 

com outras áreas e formatos jornalísticos? Quais são as suas características e quais são os 

tipos de abordagens identificadas que nos auxiliam a compreender o corpo, o 

comportamento e a expressão identitária no jornalismo de moda? Já que não há um 

conceito consolidado entre os pesquisadores para o jornalismo de moda, tais questões 

serão respondidas a partir de alguns olhares sob o fenômeno. 

Podemos recorrer novamente as considerações de Lage (2014) quando diz que o 

jornalista deve se guiar e selecionar o que interessa e é útil ao público, dando à informação 

veiculada a forma mais atraente possível e a partir de compromissos éticos. Qual seja o 

seu local de trabalho é junto a isso que deve buscar a sua atenção profissional, pois não é 

um mero porta-voz de informações e os seus discursos intrisicamente carregam valores 

sobre as práticas sociais. Nessa perspectiva, o jornalismo de moda é o genêro jornalístico 

que possui o objetivo de tornar acessível para o público, geral ou o público específico do 

veículo ao qual se destina, os assuntos ligados ao campo da moda. 

Parte dessa definição é exposta também por Hinerasky (2008) sobre o jornalismo 

de moda que, segundo a pesquisadora, “é  uma  segmentação  com  dinâmica própria, 

destinada a captar, relatar e divulgar, através de imagens e textos, assuntos de interesse 

coletivo  sobre  moda” (HINERASKY, 2008, p.71). Isso se torna muito importante de ser 

explicado logo de início, pois, dependendo do contexto anunciado, quando se fala em 

jornalismo de moda, muitas vezes a atividade é associada a um tema sem importância, 

elitista ou que funciona como extensão da publicidade. 

Nesse sentido, Hinerasky (2008) diz que é comum que o jornalismo de moda ainda 

seja visto com preconceitos, estigmas ou  até  mesmo  encontre  dificuldade  de  ser  

reconhecido  como  atividade  jornalística. Um dos motivos, segundo a pesquisadora, 

seria devido à história da imprensa feminina que sob influência da entrada da publicidade 
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nos títulos, muito dos quais confirmou Buitoni (1990) foram pretextos para servirem de 

catálogo de anúncios. Segundo Hinerasky (2008, p. 70), mais recentemente o que 

contribuiu para esse estigma foram as  recorrentes  coberturas  espetacularizadas,  “mais  

voltadas  aos famosos e seus gostos do que sobre as roupas, comportamento e/ou contexto 

da moda como negócio” (HINERASKY, 2008, p. 70).   

Hinerasky (2008) ainda procura chamar atenção de que inevitavelmente,  falar  da  

nova  cor  da  estação,  por exemplo, como faz o jornalismo de moda, não gere a  mesma  

tensão  que  a  rotina  de  uma  editoria  de  economia  ou política, mas assim como outras 

áreas, o jornalismo de moda também  “prescinde  do  cultivo  de  boas  fontes, pesquisas 

e ótima formação” (HINERASKY, 2008, p.71). Nesse sentido, o espaço da moda no 

jornalismo existe não para demonstrar que a moda é mais importante para esse público 

do que outro assunto, mas o que a ele também interessa se informar enquanto leitor, 

cidadão e consumidor que de qualquer maneira é impactado pela moda, pelo contexto 

cultural que está inserido. E esse objetivo deve ser buscado a partir do comprometimento 

dos profissionais que atuam na área com a informação veiculada. 

Para Joffily  (1991), a  comunicação  de  massa  tem  a  função  de interligar  o  

cotidiano  de  dados,  fenômenos  e  até  mesmo  enigmas,  em  que  os  seres humanos 

encontram-se inseridos, como o da moda.  Além disso, a partir da perscpectiva 

econômica, a moda é uma das indústrias mais influentes em todo mundo e uma das que 

mais movimentam a economia brasileira, tanto relacionado a produção quanto ao 

consumo dos produtos da moda. Joffily (1991) também escreveu que a moda era uma das 

principais fontes de faturamento para a mídia eletrônica e impressa e o principal atrativo 

para o público leitor feminino em muitas publicações. Cenário que atualmente parece 

persistir, pois a moda continua sendo explorada em jornais e revistas, diante do concorrido 

mercado da comunicação, sobretudo impressos. 

A partir de um levantamento sobre a cobertura da São Paulo Fashion Week no ano 

de 2006, Hinerasky (2008) observou que periódicos de todo o país, de circulação 

nacional, estadual e regionais, realizavam cobertura cotidiana  dos assuntos ligados a  

moda, sendo que esses veículos contavam com as  editorias  de  beleza  e  moda  como 

um  de  seus  propulsores  de  venda, principalmente nos suplementos de finais de semana. 

Além disso, a moda era tema de revistas semanais gerais, de celebridades, especializadas 

em moda ou femininas.  Entre o final dos anos 1990 e início dos anos 2000, a apropriação 

do tema na mídia também se intensificou junto ao crescimento da moda e beleza na 

economia e consolidação das fashion weeks, segundo Hinerasky (2008).   
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Já  Kronka  (2006)  verificou  a  presença  da  moda  em  dois  importantes  jornais 

diários como  O  Estado de São Paulo  e  Folha de São Paulo,  que  abriram mais espaço 

para o tema na década de 1990, não apenas no corpo do jornal, nas páginas de economia 

e negócios, mas, sobretudo nos cadernos de cidades, a partir do fenômeno dos 

lançamentos e semanas de moda. Com referência ao valor-notícia, alguns dos pontos 

sugeridos por Traquina (2005) - que podem  ser  utilizados  nos  procedimentos  da  prática  

jornalística para a seleção de fatos considerados noticiáveis -, de acordo com Kronka 

(2006), um dos valores-notícia de maior peso é a novidade, visto que tanto o jornalismo 

como a moda se fundamentam na busca do que há de novo. Outros valores-notícias 

aplicados a moda nos jornais são a notoriedade, proximidade e relevância.  

Diante de tais caracterizações sobre a moda na mídia, é possível observar diversas 

maneiras que a moda tem sido explorada em veículos jornalísticos tais como: na cobertura 

em veículos generalistas, como assunto especializado ou sobre seus aspectos econômicos. 

Daí que  é necessário pontuar a distinção entre o jornalismo de moda e o jornalismo sobre 

moda, acionada pela pesquisadora Ana Marta Flores (2012). O primeiro define o 

conteúdo segmentado e especializado que é dirigido a um público específico e circula em 

veículos com linguagem e características próprias. Por outro lado, o jornalismo sobre 

moda, segundo a pesquisadora, “dá conta dos movimentos acerca do fenômeno ou da 

indústria da moda, usualmente factuais, com linguagem e recursos próprios do jornalismo 

diário, além de ser voltado para um público mais abrangente” (FLORES, 2012, p.57).  

Além disso, em seu estudo, a crítica de moda é caracterizada como um dos gêneros 

existentes no jornalismo de moda junto a outros como a reportagem, a crônica, editorial, 

entre outros. Nesse sentido, essas definições nos auxiliam a situar que procuramos 

observar a apreensão da dimensão cultural da moda, no jornalismo de moda e não no 

jornalismo sobre moda. No entanto, é preciso considerar que nem sempre é possível 

identificar objetivamente essa distinção, e que mesmo considerando a crítica de moda 

como um gênero existente junto a outros formatos do jornalismo de moda, como já 

pontuamos, pensamos que a crítica de moda é também a possibilidade do jornalismo de 

moda em explorar a dimensão poética, estética e cultural da moda de uma maneira geral. 

De qualquer modo, a partir da perspectiva exposta por Flores (2012), a crítica de 

moda enquanto um gênero jornalístico vinculado a opinião e ao juízo, evidencia essa 

especificidade do jornalismo de moda, que ao contrário de outras áreas, ou mesmo do 

modelo clássico de jornalismo, não persegue o compromisso ideológico de não emitir a 

opinião. “Enquanto a opinião parece ser majoritariamente diluída no discurso do 



89 
 

jornalismo geral, para o jornalismo especializado em moda, a opinião é um importante 

pilar no juízo e interpretação da prática” (FLORES, 2012, p.68).  

Outra contribuição para perceber sobre como se compõe os conteúdos de moda na 

mídia é a partir da pesquisa de Débora Elman (2017) tendo como referências as revistas 

de moda impressas, formato que inaugurou o jornalismo de moda e vem servindo de 

referências desde então para as outras mídias. Ela defende um forte entrelaçamento no 

jornalismo de moda com outros dois discursos: o publicitário e o estético, assim para a 

pesquisadora “o discurso do jornalismo de moda configura-se como resultado de um 

processo interdiscursivo, produzindo aquilo que identificamos com um gênero de 

discurso híbrido” (ELMAN, 2017, p.285).  

Dependendo das intenções ao contrato de comunicação existente com o leitor 

imaginado, tais discursos vão variando a dominância em cada matéria, mas de uma 

maneira geral, ela observou a dominância do discurso jornalístico em todas elas, 

principalmente a partir de estratégias caras ao discurso jornalístico como a novidade, a 

atualidade, veracidade, o didatismo, uso de fontes especializadas, que auxiliam a 

demonstrar autoridade e normatividade. “Mobilizadas em conjunto, as estratégias do 

discurso jornalístico necessariamente acionam outras, dos outros dois discursos, que 

podem ser mais ou menos evidenciadas” (ELMAN, 2017, p. 287). 

 Algumas das estratégias do discurso estético apontadas por Elman (2017), são 

evidenciadas a partir de elementos da composiçao visual e de estilos, tais como a 

cenografia, cores, escala, formação de conjuntos, ritmo e tipografia, que tem o intuito de 

manter o leitor interessado, além de que “vão sensibilizando o leitor para a obtenção  de 

um olhar que remete a um padrão de gosto e percepção de beleza a partir da mediação 

editorial, intensificando a sua normatização (ELMAN, 2017, p 287). Já as estratégias do 

discurso publicitário acionadas no jornalismo de moda, segundo Elman (2017, p. 287) se 

dão a partir da “magia, idealização, personificação e no uso de linguagem figurada, como 

a metáfora, a hipérbole e a sinestesia e jogos de palavras, como os trocadilhos” que estão 

relacionadas à sedução e persuasão do leitor para o consumo dos produtos elencados. 

A partir de tais estratégias, segundo Elman (2017), o jornalismo de moda, pelo 

seu desenvolvimento histórico, atua na mediação do sistema de moda (produção, adoção 

e descarte sistemático e organizado), desde a institucionalização e regulamentação da alta 

costura pelas câmaras de indústria e comércio parisienses, em meados do século XVIII. 

Nas reflexões do historiador Daniel Roche (2007) sobre as primeiras manifestações da 

moda na imprensa entre 1710 e 1750 na França, há algumas observações que permitem 
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perceber essa estreita relação da moda com as estratégias de sedução do leitor, quando 

ainda não havia uma sociedade marcada pela dinâmica do consumo e da publicidade, mas 

sim da dinâmica da distinção pela imitação da moda pelas classes. 

 O autor notou que a força das imagens amplamente exploradas nos periódicos de 

moda inauguravam naquele período, uma nova cultura, de ordem moral, filosófica com 

novas práticas indumentárias e intelectuais, como a leitura. Segundo Daniel Roche os 

periódicos de moda “tornaram possível um novo meio de comunicação, que combinava 

a informação pelo texto e a visualização pela imagem” (ROCHE, 2007, p. 476). Segundo 

Cidreira (2011) tais imagens suscitavam o desejo não apenas em possuir os objetos, mas 

todo um modo de vida que estava ali representado. Nesse sentido, a partir das observações 

de Roche (2007), segundo a autora, o jornalismo de moda desempenha três funções 

principais:  

 

colocar valor em uma cultura diferente do corpo, descrever o dispositivo e os 

meios de um sistema de consumo essencialmente vestimentar, que serve ao 

entretenimento; e exibir um discurso de moral social alocado sobre a égide da 

moda triunfante (CIDREIRA, 2011, p.70). 

 

 

Guiado por esses valores, também no Brasil, a moda esteve presente nos jornais 

desde o século XIX, como afirma Casadei (2012), que observou ainda que desde esse 

período houve uma produção jornalística constante de moda no Brasil, mas que ganhou 

impulso somente a partir da década de 1950, ganhando publicações específicas, tais como 

Manequim (1959), Cláudia (1961), Vogue (1975) e posteriormente com a Elle, Moda 

Brasil e Marie Claire na década de 1980.  Observamos assim, que foram importantes para 

a consolidação do jornalismo de moda no Brasil, a imprensa feminina e mais 

precisamente as revistas. Nesse sentido, alguns desses traços históricos na formação de 

uma cultura de moda pela imprensa será importante para compreender as dinâmicas atuais 

do jornalismo de moda e de revistas como a Elle Brasil. 

 

2.2.1 Imprensa feminina e cultura de moda 

 

O termo imprensa advem do processo gráfico que originou os primeiros jornais e 

hoje ainda é utilizado para representar o conjunto dos meios de comunicação ou as 

organizações que se dedicam a atividade informativa ou jornalística. Nesse percurso, 

observa-se que embora a imprensa tenha surgido com o objetivo de levar conteúdos para 

toda a sociedade, sabemos que a história nos mostra que ela nasceu feita essencialmente 
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por homens e para ser lida por homens, que foram os que obtiveram inicialmente os 

privilégios e as condições sociais para hábitos culturais como o da leitura.  

Então, para pensar a existência de uma imprensa caracterizada pelo sexo, como a 

feminina, é necessário notar que o seu surgimento está relacionada também com a divisão 

de funções e papeis sociais entre os genêros que marcam a sociedade, na medida em que 

houve o entendimento de que determinados temas deveriam ser direcionados para as 

mulheres. O historiador Daniel Roche (2007, p. 477) aponta em seus estudos sobre a 

cultura das aparências, que um novo tipo de jornalismo surgido no século 17, na França, 

era direcionado a um público feminino e visava a padronização das práticas, tendo como 

objetivo instruir, divertir, agradar, mas também refletir, e desta maneira, tudo era 

destinado a moldar uma nova cultura da feminilidade. Um desses primeiros jornais 

femininos e que destacavam gravuras de moda foi o Cabinet des Modes. 

 

Figura 9 – Página do jornal francês Cabinet des Modes publicada em Paris, 1785. 

 

Fonte:<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Page_de_titre_du_Cabinet_des_

modes_1785._Gravure_Second_Cahier_Planche_III_Lecler_del._Duhamel_sculp..jpg> Acesso em: 

01/05/2018. 

 

 

A influência dos jornais femininos e de moda, segundo Roche (2007), aos poucos 

foram difundidos para outros locais, como no Brasil em que as tendências da moda de 

Paris começavam a chegar por volta do século 18 por meio dos jornais femininos. Para 

compreender esse tipo de produto, Buitoni (1990, p. 12) define que nem tudo que é 

imprensa feminina é jornalismo e prefere a denominação imprensa feminina pois ela é 
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mais abrangente e engloba, entre as suas manifestações, o jornalismo feminino, que se 

fundamenta na notícia. E nesse percurso da relação entre a imprensa e as mulheres, a 

moda foi um importante elemento de notícias, sendo ainda até os dias atuais, bastante 

influente na mídia feminina. Segundo Buitoni (1990), junto ao valor do novo “a moda 

impulsiona a imprensa feminina e por ela é impulsionada” (BUITONI, 1990, p. 14).  

A autora aponta que a imprensa feminina nasceu primeiramente sob o signo da 

literatura, sendo logo depois acompanhada pelo da moda, dois universos que lidam com 

a fantasia e procuravam incentivar a imaginação de suas leitoras. Na imprensa brasileira, 

até o século XIX esse encontro entre moda e literatura foi bem marcante até mesmo como 

a tendência do jornalismo da época, quando muitos homens das letras escreviam para as 

mulheres por meio de pseudônimos. Assim, Buitoni (1990) também observa que o eixo 

moda-literatura significou também, em muitos casos, a adoção de uma linha conservadora 

em relação a imagem da mulher, enfatizando suas virtudes domésticas.  

 

Nos primeiros tempos, moda e literatura dividiam a atenção. Os direitos 

femininos entraram em cena nos séculos XVIII e XIX, às vezes como 

dominantes. Paralelamente, os signos da utilidade iam-se introduzindo e 

ganhando espaço: trabalhos manuais, conselhos de saúde, de economia 

doméstica (BUITONI, 1990, p. 22). 
 

A imprensa feminina, de todo modo, segundo a pesquisadora, foi um canal de 

expressão para as sufocadas vocações literárias de mulheres que atuavam como 

jornalistas. Esses veículos passaram ao longo do tempo a pautar uma grande variedade de 

temas. Buitoni (1990) caractetiza que temas “do coração” como romance, melodrama, 

sexo, ganharam espaço e eram incentivados a depender do veículo, e temas como etiqueta 

e culinária desde o início estiveram presentes. A influência da moda foi marcante pois 

“muitas vezes nascidos por causa da moda em vestuário, os veículos femininos 

impregnaram-se da febre do novo, que é fundamental no sistema da moda e que passou a 

contaminar todos os outros conteúdos publicados ao seu lado” (BUITONI, 1990, p.14). 

Os dois primeiros jornais femininos mencionados pela autora e que também traziam 

bastante moda em suas péginas são: O Espelho Diamantino, primeiro no Brasil, e o 

Correio das Modas, do Rio de Janeiro.  
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Figura 10 – 1ª edição do jornal feminino Correio das Modas - Rio de Janeiro, em 1839. 

 

 
 

 

Fonte: < http://memoria.bn.br/docreader/717274/2>Acesso em:01/05/2018. 

 

Buitoni (1990) aponta que o desenvolvimento industrial, a urbanização, e o 

aparecimento da classe média criaram novas exigências como a preocupação com a 

decoração, arquitetura e os utensílios domésticos, produtos de consumo divulgados e 

estimulados pela imprensa feminina. A indústria dos cosméticos também, segundo a 

autora, veio incrementar outra vertente, a editoria de beleza. Assim,  Buitoni (1990, p. 

22) nota que por volta dos anos 1940 a moda, beleza, casa e culinária eram os temas que 

dominavam a imprensa feminina e a literatura foi perdendo espaço. Com o passar do 

tempo e desenvolvimento industrial das sociedades, bem como abertura ao consumo, 

novos temas foram surgindo como saúde, comportamento, educação e os antigos jornais 

de moda que até o século 19 eram produtos de elite foram se democratizando. 

Nesse sentido, observamos que uma cultura de moda ganhou força com a 

imprensa feminina e a sua influência. Como notou Roche (2007), os periódicos de moda 

auxiliaram a transformar o modo de socialização da época a partir de novos valores 

relativos a preocupação com a aparência e com a beleza. O século 17 foi um período em 

que o corpo começava a deixar os ambientes privados para se tornar público, e assim a 

moda tornou-se uma aliada para esse modo de aparecer. A partir das observações de 

Roche (2007), Cidreira (2011) também observa que, desta maneira, o jornalismo de moda 

abriu espaço para a problematização do papel do corpo, no qual colocava em evidência 

“um  diálogo  engajado,  de  maneira  quase existencial, em que se problematiza o papel 

do corpo, e a oposição – essência versus aparência  –  introduzida  na  cultura  após  o  

momento  pré-socrático” (CIDREIRA,  2011,  p.66).  
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Roche (2007, p. 499) escreveu que a imprensa feminina pôs o sistema da moda à 

mostra evidenciando-a como um fato social global, “um motor da economia urbana e 

instrumento de uma transformação eficaz das relações sociais” (ROCHE, 2007, p.499). 

Além disso, outro aspecto como observou Buitoni (1990, p.23) é que a moda, da condição 

de artesanal, passou a depender de um esquema industrial e a imprensa feminina 

acompanhou e participou ativamente dessa evolução. Assim, tanto a expressão e liberação 

quanto o controle do corpo através da moda eram pautados nos primórdios da imprensa 

feminina, que foi um importante espaço para a ascenção social das mulheres. 

 

A imprensa de moda foi um fenômeno significativo na transição entre a 

funcionalidade ritual do corpo e da roupa, dominada pelo ornamento, pelo 

adorno, pela teatralização e a liberação das aparências. O corpo já não era mais 

um manequim para a roupa, mas a referência secreta, no conjunto dos signos da 

moda, à sua nova realidade (ROCHE, 2007, p. 498). 

 

Roche (2007, p.502) também notou que embora a nova imprensa atingisse 

basicamente as elites sociais e das mulheres da sociedade, ela conseguia ir um pouco além 

desse limitado grupo porque a febre de consumo e o fascínio pela moda haviam transposto 

as fronteiras. A moda estimulava a mudança, estabelecia distinções, criava igualdade 

social e ao mesmo tempo revelava a desigualdade das aparências. A pesquisadora Carla 

Mendonça (2010), também aponta que foi o jornalismo feminino que consolidou o 

consumo do vestuário. Como as mulheres eram as protagonistas da moda e dessa cultura 

de aparências, a moda se tornou um assunto feminino e uma maneira de inserção das 

mulheres na sociedade através do consumo e do desejo de produtos. 

Ao mesmo tempo em que ele tenta formatar uma experiência, cria outra 

libertadora, cheia de possibilidades que o real nega a uma grande parte das 

mulheres. Simultaneamente, quando deixa ver todo seu poder autoritário na 

construção dos modos de vida, aparência e comportamento, é veículo de 

transformação e emancipação (MENDONÇA, 2010, p. 52). 

 

A imprensa feminina, portanto, possui uma relação histórica e próxima com o que 

hoje entendemos e procuramos definir como jornalismo de moda. Ainda hoje essas 

fronteiras são dificeis de ser definidas, principalmente em revistas femininas que tem a 

moda como um dos seus principais assuntos e são referências de jornalismo de moda, tais 

como Elle, Vogue, Glamour, Harper’s Bazaar, Claudia, Marie Claire, Cosmopolitan, 

entre outras. Mesmo ainda fortemente ligado às mulheres e ao vestuário feminino, esse 

jornalismo continuamente passa a ser guiado também por outras dinâmicas. 
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 Assim, entendemos que a moda é um assunto relacionado aos gostos femininos 

por esse percurso histórico, mas nem sempre jornalismo de moda é sinônimo de 

jornalismo feminino ou de imprensa feminina, mesmo que aspectos femininos apareçam 

na cobertura de moda. Tal afirmação é possível já que no modo como a imprensa se 

organiza atualmente e na existência de uma variedade de publicações e formatos, a moda 

tem sido pautada no jornalismo como fenômeno cultural, como indústria, negócio e como 

arte. Atualmente homens também são consumidores de modas. Assim, o jornalismo de 

moda tem se tornado um tema de interesse independente de qual seja o sexo do público 

leitor, e também vem crescendo as publicações direcionadas em dicas de moda e estilo 

para homens como nas revistas Vip, GQ, L’Officiel Hommes, entre outras. Entretanto, é 

evidente que as mulheres formam o público mais interessado no assunto e a mídia explora 

essa relação, até porque há séculos são incentivadas a buscar os padrões de beleza e de 

comportamento associados à moda muito mais do que os homens. 

Em seu livro Buitoni (1991, p. 16) também faz uma importante distinção sobre a 

imprensa feminina como aquela dirigida e pensada para mulheres, e a feminista, que se 

caracterizaria pelo fato de defender causas, embora se dirijia ao mesmo público. Tal 

diferenciação já fez muito sentido, entretanto, observamos que atualmente essa 

diferenciação tem sido cada vez menos nítida. Como por exemplo, algumas revistas 

femininas tem defendido a busca por mais respeito e direitos para a mulheres. Assim, 

observamos que é uma tendência da imprensa feminina atual defender a causa feminista, 

até porque o tema tem demonstrado cada vez mais letigimidade na sociedade. 

A imprensa feminina e o jornalismo de moda, na medida em que estão imersas na 

discussão sobre o papel do corpo, a identidade feminina, os comportamentos e os papeis 

sociais atribuídos as mulheres, tem sido mais um dos motivos para estimular tais 

discussões. A existência ainda hoje de uma imprensa feminina, no entanto, é importante 

para que as mulheres tenham um espaço próprio na mídia para falar e ver projetados os 

seus modos de vida, além de estimular discussões diante da cultura machista que ainda 

marca a sociedade. Assim,  não deve servir para moldar condutas como já funcionou.  

Outro aspecto pertinente de destacar é que o jornalismo de moda surgiu a partir 

dessa imprensa feminina, que por sua vez, também está vinculada aos antigos jornais 

literários, que continham não só fantasias, mas também críticas. Assim, o jornalismo de 

moda também possuiu uma associação desde o início ao jornalismo cultural, auxiliando 

a evidenciar a sua relação com a arte, ao comportamento e, portanto, da força expressiva 

do vestuário, do corpo e da composição da aparência nas tramas sociais. 
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2.2.2 Cultura e comportamento em pauta  

 

Já apresentamos algumas das especificidades do jornalismo de moda, seus 

objetivos no campo jornalístico, bem como alguns aspectos do seu histórico vinculado ao 

jornalismo cultural e a imprensa feminina. Nesse sentido, como caracterizar as matérias 

de moda no que se refere as suas temáticas e os formatos para propor um olhar analítico 

para as relações entre moda, comportamento e expressão identitária? A partir de alguns 

estudos sobre o jornalismo de moda, podemos verificar alguns desses aspectos e destacar 

como a dimensão comportamental está presente nas matérias do jornalismo de moda. 

Embora tenha havido um crescimento de pesquisas sobre as relações entre moda 

e mídia, que demonstram alguns dos processos de produção, circulação e consumo de 

moda e do vestuário, de modo geral, nos diversos meios de comunicação, o tema do 

jornalismo de moda ainda é pouco estudado e o número de publicações disponíveis que 

buscam refletir sobre a prática do jornalismo de moda brasileiro é limitado. Alguns desses 

estudos já tem sido mencionadas ao longo do trabalho, como a partir de Joffily (1991), 

Cidreira (2011), Hinerasky (2006, 2008, 2010), Kronka (2006), Schmitz (2007), Flores 

(2012), Elman (2017), Roche (2007), Buitoni (1990) e Mendonça (2010), que concedem 

olhares sobre essa especialidade a partir de aspectos diversos. 

Algumas considerações e noções operacionais consolidadas para a reflexão do 

tema, é possível principalmente a partir do livro Jornalismo  e produção  de moda de 

Ruth Joffily  (1991), que tematiza as características da especialidade, além de auxiliar a 

compreender a moda enquanto um fenômeno cultural e a necessidade de conhecer e 

valorizar o  trabalho  dos  profissionais  que  atuam na área. A autora sugere algumas 

classificações para as matérias de moda: Tendência, Serviço e Comportamento. Elas 

correspondem a um enfoque dos textos e ilustrações, por isso geralmente se misturam.   

De modo geral, as  matérias de Tendência são as mais recorrentes e informam  

sobre  o  que  está  ou  estará  em  voga  na  estação, auxiliando na renovação do guarda-

roupa. “Geralmente compostas com fotos e textos-legendas são as matérias  que  apodeam  

o  que  estará  se  usando  na  estação  seguinte: quais as peças, comprimentos, materiais 

e cores que estão na moda”(JOFFILY, 1991, p. 95-96).  Ja as de Serviço, segundo Joffily, 

difíceis de encontrar em estado puro, têm o objetivo de auxiliar a adequar a moda ao 

cotidiano, como colocar a tendencia na prática: “o  que  combina  com  que,  quais  as  

peças  mais  versáteis para pesar menos no bolso” (JOFFILY, 1991, p.96).  
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E as de Comportamento, bastante pertinente para a análise aqui pretendida, Joffily 

(1991) assinala que interessam  a  um  público  maior  do  que  o  público  de  moda. Elas 

inserem a moda na atualidade, nas correntes sociais e culturais e “resgatam a moda como 

uma dessas correntes, com sua historia, preocupação estética, e sua simetria com os fatos” 

(JOFFILY,  1991,  p.98).  Elas tematizam também mudanças de hábito de consumo, perfis 

de estilistas etc. A autora também notou que elas são também pouco frequentes na  

maioria  das  publicações, que opta por matérias de tendências e serviço em destaque, mas 

de forma geral, as matérias de comportamento são comuns a todas as publicações. 

Aspectos que parecem persistir nos veículos atuais que apresentam materiais mais curtas. 

Outras reflexões sobre o jornalismo de moda também estão presentes no livro A 

sagração da aparência de Renata Pitombo Cidreira (2011), que além de demonstrar a 

influência da moda no processo comunicativo, traz um olhar para as matérias de moda 

publicadas nos jornais de Salvador-Bahia: A Tarde e Tribuna da Bahia, entre as décadas 

de 1970, 1980 e 1990. Identificando a significativa receptividade que o tema teve no 

jornalismo baiano, sugere algumas maneiras de ver a moda no jornalismo, ampliando as 

perspectivas sugeridas por Joffily (1991), que são os enquadramentos da Moda Fashion, 

Moda Cultural, Moda Moldes e Moda Ostentatória. Essas noções de acordo com a autora, 

refletem maneiras de ver o fenômeno moda no jornalismo, que estabelecem 

correspondências entre si, relacionadas também as especificações dos autores dos textos, 

e aos formatos que cada texto adquire em determinados espaços do jornal. 

O enquadramento da Moda Fashion, apresenta a moda relacionada principalmente 

“a um certo gosto passageiro, que rege a maneira de vestir e que tem uma dinâmica 

circular de mudança” CIDREIRA (2011, p.  217-218). E envolve também lançamentos 

de tendências em grandes eventos. Vinculada a essa maneira de ver a moda como 

lançamento de tendência, Moda Moldes mostra as criações dos estilistas, mas de acordo 

com Cidreira (2011, p. 219), “a sua particularidade está no fato de que há uma 

preocupação em apresentar o objeto de desejo, e, ao mesmo tempo a possibilidade de 

obtê-lo”, disponibilizando moldes para confecção da roupa, indicações de como 

confeccionar o traje e de onde comprar o material necessário para isso.  

Na mesma perspectiva, Moda Ostentatória, segundo Cidreira (2011, p. 219), 

também vincula a moda como algo estritamente relacionado ao uso passageiro de um 

modo de vestir, porém apresenta a moda principalmente relacionada “à vontade de 

aparecer, de provocar olhares de admiração, desejo etc., e ainda a “coisa de mulher”, 
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futilidade e afetação femininas. Imagem que atende à demanda dos leitores de coluna 

social, segundo Cidreira (2011, p.219).  

Já enquadramento da Moda Cultural, se refere à apreensão da moda de maneira 

mais ampla, relacionada a uma dinâmica própria existente em uma determinada cultura. 

Cidreira (2011), explica que esse modo de ver está de acordo com a reflexão de que a 

moda mantém uma relação de proximidade com a história daquele que a veste, o que 

implica a aceitação da moda enquanto manifestação simbólica, à medida que ela 

circunscreve o lugar, o tempo e as pessoas enquanto constituídos numa ordem cultural, 

seja ela qual for (CIDREIRA, 2011, p. 221).  

 Outras referências mais atuais sobre o tema são duas publicações que funcionam 

como guias da teoria de moda e manuais de como fazer jornalismo de moda que foram 

publicados em língua inglesa. Bradford (2015) e Miller e McNeil (2018), refletem sobre 

a prática do jornalismo de moda principalmente no contexto do jornalismo desenvolvido 

nos Estados Unidos. Tais publicações, no entanto, trazem contribuições práticas no que 

se referem aos formatos em que a moda tem sido veiculada pelo jornalismo atual. 

Bradford (2015) define as notícias de moda (fashion news), como textos relativos 

ao noticiário do momento atual, devendo seguir o modelo da pirâmide invertida e 

apresentar os fatos mais importantes primeiro e os secundários posteriormente. As 

notícias para a autora “têm estilo e estrutura própria, desenvolvidas ao longo dos anos 

para transmitir informações da maneira mais rápida, clara e atraente possível 

(BRADFORD, 2015, p. 109, tradução nossa). Miller e Mc Neil (2018, p. 171) destacam 

também que para entrevistas, deve ser buscado o básico aplicado ao jornalismo de um 

modo geral, que são as famosas seis questões que o texto deve procurar responder: quem, 

o que, quando, onde, por que e como, as quais os jornalistas adotaram como mantra do 

seu ofício. 

Em oposição as notícias de moda (fashion news), estão as fashion features que 

são os textos que não precisam ter a relação imediata com os acontecimentos e ganham 

forma geralmente como reportagens de moda.3 Miller e Mc Neil (2018, p. 154) 

consideram features como um termo guarda-chuva que conversa com praticamente tudo 

que não é considerado notícias, como outros formatos explorados em jornais e revistas: 

                                                           
3 Em inglês, a expressão features pode significar: características, função, recurso, elemento e reportagem. 

A palavra não foi traduzida porque as autoras chamam atenção que vários formatos jornalísticos podem ser 

caracterizados como features. Além disso, o termo também é utilizado no meio jornalístico no Brasil. 
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perfis, listas, críticas, cartas de leitores, resenhas de livros e colunas de conselhos.  

Bradford (2015) introduz as features em seu livro da seguinte forma:  

 

Features têm sido descritos como o coração pulsante de uma publicação, as 

histórias que lhe dão personalidade, imaginação e voz. Embora geralmente 

sejam pontuais, features estão menos ligados à agenda de notícias do que as 

notícias e podem explorar qualquer assunto, desde que seja interessante para o 

leitor alvo (BRADFORD, 2015, p. 115, tradução nossa). 

 

Sabemos que no jornalismo os materiais considerados features estão relacionados 

mais as reportagens do que as notícias imediatas, abordando assuntos e situações mais 

abrangentes, e se opõem ao noticiário do hardnews4.  Por isso, também geralmente são 

matérias especiais, que requerem mais tempo para serem apuradas, aparecendo em 

edições de fim de semana nos jornais ou de revistas, quanto também há mais espaço 

disponível na publicação. Nesse sentido, Miller e Mc Neil (2018) apontam que as features 

são um modo importante para se pensar a moda.  

 
Elas não têm que se basear na ideia do único indivíduo criativo (o designer), 

ou no custo das bolsas, ou se as mulheres francesas parecem mais chiques. Há 

um grande potencial para expandir e explicar o que a moda significa para as 

pessoas que não são conhecedoras da moda, e de fato elas também podem ter 

suas perspectivas sobre a moda expandidas pelo bom jornalismo (MILLER e 

MC NEIL, 2018, p. 163-164, tradução nossa). 

 

Outra contribuição que nos auxilia são os tipos de matérias de moda elencados por 

Elman (2017), no que se refere especificamente aos formatos em que aparecem os 

conteúdos de revistas de moda. A pesquisadora classifica como matérias de moda aquelas 

que trabalham em torno da notícia de moda em dois momentos: no lançamento e na 

consolidação das tendências. Isso porque o jornalismo de moda se orienta a partir dos 

lançamentos da moda que possuem um calendário internacional de verão e de inverno na 

alta costura e no prêt-à-porter, além das coleções intermediárias.  

Para Elman (2017), as matérias dos desfiles de moda são o início do processo, 

seguido pelas matérias de tendências (e que em algumas revistas contem nas matérias de 

serviço) e pelos editoriais de moda, que são os lugares de consolidação final das propostas 

efetivas de cada segmento de revista. Nesse sentido, os temas abordados também 

influenciam o formato que a notícia ganhará na revista. 

 

                                                           
4 No jornalismo, a expressão hard news é utilizada para caracterizar o jornalismo factual, diário, aquele que 

é voltado a cobrir os acontecimentos do dia, fatos “quentes”, geralmente, o relato objetivo de fatos 

considerados relevantes para a vida política econômica e cotidiana. 
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Figura 11 e 12 – Matéria de desfile na revista Elle  

 

Fonte: Revista Elle Brasil, nº 347, Abril, 2017.  

 

Como nota a pesquisadora, as matérias de desfiles evidenciam o momento que os 

olhares se voltam para o criador e que mais tarde, a revista vai relatar e ilustrar as fotos 

do que foi visto e de quem estava lá para ver. Já a notícia reportada como tendência, para 

Elman (2017, p.88), se configura como o motor do jornalismo de moda. Citando aspectos 

mencionados também por Bradford (2015), pontua algumas das referências de tendências 

utilizadas pelo jornalismo de moda, não somente a partir dos lançamentos de passarelas, 

mas também de outras fontes que envolvem todo um contexto social e cultural: 

 

como marcas de criadores independentes, observações de comportamento de 

moda que se desenvolvem independentemente da grande indústria da moda em 

atividades culturais e nichos sociais (em exposições de arte, eventos de música 

e cinema, por exemplo); celebridades e figuras públicas; pesquisas de street style 

nas grandes cidades (Bradford, 2015) e também ultimamente das postagens de 

estilo das redes sociais e da própria mídia de massa, como os figurinos de 

personagens de novelas e seriados da televisão (ELMAN, 2017, p. 88).   

 

Figura 13 – Matéria de Tendência e Serviço na revista Glamour  

 

Fonte: Revista Glamour, nº 62, Maio, 2017. p.108 
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Além dessas referências, Elman (2017, p.89) aponta que o estilo de determinado 

designer ou mesmo a mistura de peças de roupas também podem vir a ser notícia e ser 

reportados como uma tendência. Já o outro tipo de matéria de moda que a autora destaca 

é o editorial fotográfico de moda, que explora bastante a imagem e consolidou a fotografia 

de moda. Segundo Schmitz (2010, p. 5), o editorial de moda pode ser definido como o 

espaço em que a revista revela, através de uma matéria jornalística temática e o do uso de 

imagens conjugadas com pequenos textos informativos e descritivos, sua posição 

editorial em relação às tendências de vestuário vigentes.  

 

Figura 14,15 e 16 – Editorial de moda na revista Vogue 

 

Fonte: Revista Vogue Brasil, nº 464, Abril, 2017. p.192, 193 e 194. 

 

Consideramos que essas apreensões temáticas e formatos para a moda no 

jornalismo possuem aspectos e objetivos distintos, mas que na prática, encontram-se 

bastante associadas. No cenário atual de jornalismo de moda, especialmente no impresso 

e de revista, percebemos que em maior parte ele trabalha orientado pelas pautas que 

envolvem as classificações propostas por Joffily (1991): de Tendência, Serviço e 

Comportamento, e também principalmente a partir dos enquadramentos Moda Fashion e 

Moda Cultural (CIDREIRA, 2011). Categorias que também contemplam os tipos de 

matérias de moda elencados por Elman (2017): de desfiles, tendências e editoriais de 

moda, e que de modo geral, falam e propõem estilos para o leitor. Observamos ainda que 

tais conteúdos também se alternam nas especificidades do jornalismo de moda, e dentre 

os diversos formatos possíveis de notícias e features apontados por Bradford (2015) e 

Miller e Mc Neil (2018). 
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Nesse sentido, como entendemos a moda enquanto um modo de vida, essas 

matérias, independentemente de classificações, sempre estão evidenciando traços da 

organização social e do comportamento, entretanto em algumas específicas e que são 

menos frequentes, essa abordagem se realça. A convergência dessas temáticas e formatos 

é comum em matérias que, por exemplo, falam de uma tendência a partir do que estilistas 

e marcas exibiram em desfiles, que ao mesmo tempo prestam serviço ao leitor a partir de 

ensaios fotográficos de como utilizar as peças e também demonstram como tal tendência 

está presente no cotidiano, ou seja, estão contemplando a interrelação estabelecida entre 

tendência da indústria da moda com a do comportamento das pessoas.  

 

Figura 17 e 18 – Matéria de tendência com imagens de desfiles e das tendências nas ruas 

 

Fonte: Revista Elle Brasil, nº 347, abril, 2017. 

 

Segundo Elman (2017, p. 87) as tendências integram o campo do comportamento 

coletivo, cujos estudos tentam desvendar como se criam, difundem e funcionam 

fenômenos comportamentais que atingem as massas, como a moda. Também não 

podemos esquecer que a moda das ruas tem sido fonte de inspiração de estilistas. Assim, 

até mesmo as tendências e as matérias que as exibem, associam-se ao comportamento. 

No que se refere especificamente as matérias classificadas como de 

Comportamento no jornalismo de moda de acordo com as classificações de Joffily (1991), 

numa pesquisa realizada anteriormente5, foi possível observar que muitas delas 

evidenciam fortemente a roupa e o corpo como uma maneira do indivíduo se comunicar 

                                                           
5  A pesquisa foi apresentada no Trabalho de Conclusão de Curso de Comunicação Social – Jornalismo da 

autora na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), em 2015. A análise teve como objeto de 

estudo matérias publicadas entre 2013 e 2014 no caderno Bazar, do jornal Correio, de Salvador – Bahia. 
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e de se expressar, sendo que os personagens entrevistados demonstram geralmente o 

desejo de diferenciação, autenticidade, criatividade e originalidade a partir da sua 

aparência.  Outro aspecto é que, principalmente ao explorar a moda com comportamentos, 

as reportagens produzem uma discussão do papel do corpo do indivíduo junto aos 

fenômenos culturais, com a função que a aparência e os cuidados com o corpo ocupam 

nos grupos sociais, nas religiões e tradições, e assim, contextualizam tais comportamentos 

com tendências do momento ou com aspectos históricos. 

 

Figura 19 e 20 –  Exemplo de matéria de comportamento do Caderno Bazar – Jornal Correio 

 

Fonte: p.14 e p. 15, Bazar, Correio, 08/12/2013. 

 

Notamos que a partir dessa orientação, o jornalismo de moda demonstra as 

dinâmicas culturais em que a indumentária tem um papel fundamental e revela o seu lado 

mais criativo, reflexivo sobre a realidade e se associa ainda mais a prática do jornalismo 

cultural. Assim, matérias que colocam em destaque aspectos do comportamento,  

demonstram a influência que a moda exerce na vida das pessoas. Acreditamos, nesse 

sentido, que o jornalismo de moda é o espaço da mídia que tem mais possibilidade de 

explorar o comportamento e acionar diversos aspectos da vida cotidiana junto a função 

de falar sobre roupas que, por sua vez, cobrem o corpo e nos auxiliam a nos expressarmos. 

Não por acaso, o jornalismo de moda coloca a imagem corporal sempre em evidência e 

influencia o indivíduo nessa sua relação com a própria aparência. Como por exemplo, a 

matéria abaixo destaca como a prática da tatuagem na pele passou a ser uma tendência do 

comportamento e que as marcas passaram a utilizar modelos tatuados em suas campanhas 

e além disso, inspiração para ilustrar os tecidos das roupas. 
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Figura 21, 22 e 23 – Matéria sobre a tatuagem e a moda na revista Elle 

  

Fonte: Revista Elle Brasil, nº 306, novembro, 2013. p. 

 

Além disso, podemos relembrar ainda que o jornalismo de moda também pauta 

outros assuntos relacionados com a aparência como os cuidados com a beleza e os 

acessórios: como sobre maquiagem, tratamentos cosméticos, cortes e penteados de 

cabelo, modelos e tendências de sapatos, bolsas, joias, entre outros. Nesse sentido é que 

acreditamos que o jornalismo de moda elabora as representações de culturas, estilos de 

vida, padrões de comportamento e auxilia a promover sentidos para corporeidade, pois 

tornou-se um mediador na relação do indivíduo com seu corpo, com as práticas que 

estabelecem a partir dele e com as referências que vão auxiliar a exibir a própria imagem.  

Outra questão associada a isso, é sobre as representações efetuadas pelas imagens 

do jornalismo de moda, as quais muitas vezes tem se distanciado das especificidades da 

cultura brasileira. No que se refere as imagens corporais, as publicações, como já havia 

notado Joffily (1991), estão presas a um tipo físico europeu e propõem formas, cores e 

combinações que se distanciam da realidade da mulher brasileira.  

Tal aspecto se relaciona muito a uma característica que é central no jornalismo de 

moda, que é a sua narrativa centralizada a partir do uso de imagens, as quais, como nota 

Hinerasky (2006), são feitas através do trabalho que envolve escolhas de profissionais 

diversos como jornalistas, produtores, fotógrafos, editores, entre outros, quando é 

formado um circuito que “pode levar à configuração de identidades pessoais e coletivas 

– por meio das representações de moda – as quais podem gerar identificação nos leitores 

(HINERASKY, 2006, p.71).  

Nesse sentido é que se torna importante que o jornalismo de moda dialogue com 

o contexto cultural no qual está inserido e que permita que o leitor se identifique com o 

que vê e lê, tornando a informação e o conteúdo consonante com a sua cultura e útil para 
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sua vida. Assim, entendemos que, demonstrando o comportamento, o jornalismo de moda 

se torna mais reflexivo e é capaz de gerar identificação. O que vem dificultando isso é a 

falta de legitimidade para o aprofundamento aos temas e a crítica, além do que, assim 

como em todo o jornalismo cultural, o jornalismo de moda também é marcado pela 

orientação dos eventos, lançamentos e consumo dos produtos da indústria cultural e a 

força do mercado. Exposições de arte, filmes e música também são frequentes em 

algumas sessões de revistas e sites de moda. 

Entretanto, devemos pensar que ainda que explore o apelo comercial da moda, 

isso também pode ser feito de uma maneira reflexiva, que leve em conta o diálogo que a 

moda estabelece com o comportamento e a arte. Ballerini (2015) diz que é preciso 

explorar mais o jornalismo cultural não apenas no sentido de cultura de consumo e mais 

no sentido antropológico e simbólico. O autor ainda aponta que no contexto atual e o que 

está por vir, o jornalista cultural é e será um mediador imprescindível entre arte e 

consumo. Com a moda, que é composta também pela sua indústria, marcas e produtos, 

isso se torna ainda mais evidente e necessário. É a partir dessas compreensões que 

envolvem a cultura e identificação, que procuramos associar jornalismo de moda, 

comportamento, corpo e expressão. 

 

2.3 Revistas, moda e cultura 

 

O Cruzeiro, Manchete, Realidade, Claudia, Placar, Capricho: esses são nomes 

de revistas que obtiveram bastante popularidade, fizeram parte de momentos da história 

do Brasil e revelaram traços da nossa cultura, além de que auxiliaram ao aprimoramento 

dos processos gráficos, da fotografia, da reportagem e publicidade no país. Entre as 

internacionais, também podemos citar Time, National Geographic e Forbes, que inspiram 

o estilo magazine6 para o mundo. Atualmente, títulos como Veja, Isto é, Exame, 

Superinteressante, Boa Forma, Caras, Quatro Rodas ou Vogue são apenas alguns outros 

nomes de revistas brasileiras que demonstram como esse mercado editorial tornou-se 

                                                           
6 Segundo Ali (2009, p. 15), a palavra revista vem do inglês review, que quer dizer, entre outras coisas, 

resenha e crítica literária. Ela era comum em várias revistas literárias inglesas, nos séculos 17 e 18, daí que 

vem a origem da palavra revista na língua portuguesa. Já na Inglaterra, nos Estados Unidos e em outros 

países de língua inglesa, revista é chamada de magazine, que vem da palavra árabe "al-mahazen", e significa 

"armazém" ou "depósito de mercadorias variadas". Em francês, "magazin", além de revista, significa "loja 

de departamentos” e esse foi o nome dado a revista, já que sempre apresenta uma variedade de assuntos. 
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variado, mais segmentado, e em alguns casos, também especializado e com bastante 

influência sobre a sociedade brasileira, além de que habita a nossa memória. 

 A revista possui essa característica de se tornar fonte histórica e dialogar com a 

cultura de um povo e com os interesses de públicos específicos. Já na esfera individual, 

geralmente o leitor estabelece uma relação bastante afetiva com suas revistas preferidas. 

Como diz Buitoni (1990, p.17), diferente dos jornais, as revistas tem mais fotos, o papel 

é melhor, a capa é dura e a diferença não é só material: o conteúdo geralmente é tratado 

de modo diverso, trazendo variedade de conteúdo, ficção, poesia, discussões de ideias e 

polêmicas, ou seja, trazendo informação e entretenimento. Além disso, para autora, a 

revista sempre representa uma fruição pois “não se lêem revistas somente para 

informação, muitas vezes, o ato de folheá-las já é um prazer” (BUITONI, 1990, p. 18).  

 Nesse sentido, para refletir sobre o papel das revistas de moda, a qual também é 

um reflexo do processo de segmentação, podemos observar que é um formato que por 

exelência caracteriza o jornalismo de moda. As revistas de moda também auxiliaram ao 

destaque dado a imagem na imprensa e na publicidade, além da influência na cultura da 

aparência, como já temos demonstrado. Buitoni (1990, p. 17) também fala que no 

passado, era dificil distinguir as revistas dos jornais pelo aspecto visual, pois eram muito 

semelhantes graficamente, sendo que primeiramente eram gravuras, depois foram 

utilizadas ilustrações até somente depois chegar a fotografia. 

Assim, as revistas desenvolveram um estilo próprio no modo de produção do 

conteúdo, que ao mesmo tempo também diverte, também informa e estimula a 

imaginação e a fantasia, utilizando principalmente as imagens para esse objetivo. Nas 

revistas de moda, há ainda mais essa valorização das fotografias, bastante produzidas a 

partir das roupas, maquiagem, cenários, utilizando manequins e formando imagens com 

o objetivo de serem perfeitas, e que evidenciam a plasticidade do corpo e a textura dos 

tecidos. Como notou Mendonça (2010, p. 156), a revista de moda sugere uma experiência 

estética, revelando uma imagem iconofágica, e também libertadora, pois oferece uma 

oportunidade de  adentrar  um  belo  mundo, que existirá só ali, que é simultaneamente 

acessível e impossível, mas também é fonte de ansiedade e de desejo, de beleza e tirania. 

Daí que as mulheres, principalmente, estabelecem muitas vezes uma relação paradoxal 

com as revistas de moda, que ao mesmo tempo em que estimulam a satisfação, a beleza 

e a expressão e a liberação do corpo, também o aprisiona em padrões. 

Assim, consideramos que há nas revistas de moda uma reciprocidade entre 

imagem e texto, criando conteúdos que ao mesmo tempo que transmitem informação e 
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cultura, também é ficção. Segundo Moeran (2013), o desfile e a imprensa de moda são 

antigos rivais, disputando a produção de imagens que definem a moda, mas ele ressalta 

que juntos essas suas esferas formam uma combinação clássica. Para esse pesquisador,  

“a tensão entre estas duas instituições produtoras de imagens do sistema da moda resulta 

numa aliança criativa, que contribuiu para que as imagens de moda se tornassem cada vez 

mais poderosas na sociedade contemporânea” (MOERAN, 2013, p.102). 

Além disso, não somente as imagens das revistas auxiliam a criar sentidos para a 

moda, como também todo o texto que compõe essas páginas que são bastante visuais. 

Quem percebeu a profundidade dessa rede de sentidos envolvidos nas representações do 

vestuário feminino foi Roland Barthes (1981), autor de O sistema da moda. Nesta obra, 

ele analisou a partir da perspectiva semiológica e estrutural, as revistas de moda francesas: 

Elle e a Jardin des Modes, entre o ano de 1958 e 1959, e demonstrou como o vestuário 

descrito sugere um sistema de significados.  

Barthes (1981) observou a autoridade que esses periódicos de moda, já naquele 

contexto histórico, promoviam na difusão das significações do vestuário para a sociedade, 

função que ainda hoje é exercida pelas as revistas de moda, traduzindo as propostas da 

moda das passarelas e junto a isso, todo um conjunto de representações. Para Barthes 

(1981), o vestuário escrito, que é o que se torna veiculado pela linguagem, auxilia a criar 

uma realidade de significados que embora estabeleça uma relação, é diferente do 

vestuário imagem, que é o fotografado ou desenhado. 

 

O vestuário real está cheio de finalidades práticas (protecção, pudor, atavio); 

estas finalidades desaparecem do vestuário <<representado>>, que deixa de 

servir para proteger, cobrir ou ataviar, mas serve, no máximo, para significar 

a protecção, o pudor ou o atavio; (BARTHES, 1981, p. 20, grifo nosso). 

 

Atualmente, mesmo num contexto de novas mídias, as revistas, em suas versões 

impressas, digitais ou em seus perfis nas redes, ainda continuam atuando na descrição do 

vestuário e exercendo função relevante na estruturação da moda em escala global. Moeran 

(2013) argumenta que as revistas de moda apresentam as tendências e as coleções 

mostradas nas passarelas a partir de um discurso próprio, cujos termos avaliativos são 

usados por “diferentes pessoas, em tempos e espaços distintos, para demarcar e contestar 

um território semântico em que as preferências culturais de âmbito local interagem com 

as normas globalizantes do sentido de moda” (MOERAN, 2013, p. 95). 

Diante disso, apenas para mencionar algumas das revistas de moda que se 

tornaram as mais influentes do mundo e que possuem as suas versões brasileiras, podemos 
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citar a Harper’s Bazaar, que segundo Ali (2009, p.338) foi criada em 1867 nos Estados 

Unidos, inspirada numa revista alemã cujo destaque eram as ilustrações de moda. Outro 

título que se tornou um ícone da imprensa de moda é a Vogue criada em 1892 nos EUA. 

Segundo Ali (2009), primeiramente ela era uma revista semanal de e para a sociedade, e 

se tornou  mensal e com foco em moda em 1909.  Na França, apenas em 1945 que uma 

revista de moda criada em Paris teve um maior destaque. Era a Elle, criada no final de 

1945, como uma revista semanal de moda voltada para as mulheres da classe média. 

 

Figura 24, 25 e 26 – Capas das primeira edições das revistas Harper’s Bazaar, Vogue e Elle. 

   

Fonte: <https://www.harpersbazaar.com/culture/features/a18658/history-of-harpers-bazaar/>; 

<http://littleblog.com.br/wp-content/uploads/2013/01/v1.jpg>; 

<https://www.pinterest.co.uk/pin/144326363041206043/> Acessos em: 01/05/2018. 

 

No Brasil, a primeira grande revista com foco em moda foi a Manequim, publicada 

pela Editora Abril a partir de 1959 (ainda existente e é publicada pela Editora Escala). 

Daí em diante outras revistas sobre moda foram surgindo, tratando o tema junto aos 

assuntos considerados femininos e alinhadas também com a indústria da moda que foi 

crescendo no país, como Claudia (pela Editora Abril em 1961), seguida pela Vogue 

publicada em 1975 (licenciada pela Carta Editorial até 2010, e a partir daí pela Editora 

Globo), Mais (pela Editora Três em 1973), Nova (pela Editora Abril, em 1973 e inspirada 

na americana Cosmopolitan), Elle (a partir de 1988 até 2018 pela Editora Abril), Criativa 

(pela Editora Globo em 1989) e Marie Claire ( pela Editora Globo, em 1991).  

Mais recentemente outros títulos que adentraram no país foram Estilo de Vida 

(Editora Abril, em 2002, inspirada na InStyle e extinguida em 2017), Glamour (Editora 

Globo, em 2012), Harper’s Bazaar (Carta Editorial, em 2011) e L’Officiel (pela Duetto 

em 2006 e pela Escala/Jalou a partir de 2012), demonstrando que ainda há a influência 

do formato revista impressa na circulação da moda, bem como do capital simbólico 

construído por essas grandes marcas que se tornaram essas publicações de moda. 

https://www.harpersbazaar.com/culture/features/a18658/history-of-harpers-bazaar/
http://littleblog.com.br/wp-content/uploads/2013/01/v1.jpg
https://www.pinterest.co.uk/pin/144326363041206043/
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Figura 27, 28 e 29 –  Capas das primeiras edições brasileiras das revistas Vogue, Elle e Manequim. 

     
Fonte: <https://oglobo.globo.com/ela/moda/vogue-brasil-conta-42-anos-de-historia-partir-de-cem-capas-

21773421>; <http://www.correiodopovo.com.br/blogs/correiofeminino/wp-

content/uploads/2014/07/primeira-capa-elle-maio-1988.jpg>; <https://www.justlia.com.br/2011/02/as-

primeiras-capas-das-revistas/> Acessos em 01/05/2018. 

 

Diante dessa trajetória que demonstra a força do meio revista unida com a moda, 

explorando bastante a linguagem visual e a estética para demonstrar e fabricar sentidos 

para uma moda global e ao mesmo tempo local, procuraremos observar a seguir alguns 

outros aspectos que caracterizam esse mercado de segmentação da cultura, no qual essas 

revistas se inserem. Assim, também iremos verificar algumas especificidades desse modo 

de comunicar a moda e questionar o que há de jornalismo nas revistas de moda. Além 

disso, é necessário também refletir sobre o contexto em que essas revistas se encontram 

atualmente, já que os meios impressos têm perdido espaço num cenário onde tem surgido 

mídias nas redes digitais, somada ao advento da crescente mobilidade tecnológica.  

 

2.3.1 Jornalismo de revista e a segmentação da cultura 

 

Atualmente existem revistas direcionadas a uma enorme variedade de públicos, 

seja pelo gênero, idade ou interesses. Por exemplo, existem revistas para crianças, jovens, 

adultos, idosos. Também variam por temas como de atualidades, política, ciência, 

négocios, esporte, saúde, decoração e moda. E dentro disso, ainda vão se subdividindo 

nos interesses mais específicos dentro de cada tema. Segundo Scalzo (2014), as revistas 

têm em sua essência a segmentação por assunto e tipo de público. Elas podem ser 

semanais, quinzenais, ou mensais, e por isso as rotinas de produção, apuração e redação 

de textos jornalísticos são diferentes do jornalismo diário.  

Junto a isso, as revistas, de acordo com Scalzo (2014, p. 19), são objetos que 

permitem uma liberdade em carregar, guardar, colecionar ou até mesmo rasgar, e possuem 

maior qualidade de leitura do texto e da imagem, e maior durabilidade do papel. Além 

https://oglobo.globo.com/ela/moda/vogue-brasil-conta-42-anos-de-historia-partir-de-cem-capas-21773421
https://oglobo.globo.com/ela/moda/vogue-brasil-conta-42-anos-de-historia-partir-de-cem-capas-21773421
http://www.correiodopovo.com.br/blogs/correiofeminino/wp-content/uploads/2014/07/primeira-capa-elle-maio-1988.jpg
http://www.correiodopovo.com.br/blogs/correiofeminino/wp-content/uploads/2014/07/primeira-capa-elle-maio-1988.jpg
https://www.justlia.com.br/2011/02/as-primeiras-capas-das-revistas/
https://www.justlia.com.br/2011/02/as-primeiras-capas-das-revistas/
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dessas características materiais, Benetti (2013) menciona outros aspectos que 

caracterizam e auxiliam a definir o jornalismo de revista, como os diferentes estilos de 

texto utilizados e o tratamento amplo de temáticas e que possuem longa duração. Assim, 

a revista é um veículo que orienta de diversas formas o seu público. 

 

institui uma ordem hermenêutica do mundo; estabelece o que julga ser 

contemporâneo e adequado; indica modos de vivenciar o presente; define 

parâmetros de normalidade e de desvio; contribui para formar a opinião e o 

gosto; trabalha com uma ontologia das emoções (BENNETI, 2013, p. 55). 

 

Segundo Mira (1997), o processo de segmentação das revistas, que foi 

intensificado no século 20 e ainda mais acentuado a partir dos anos 1980, também possui 

uma relação próxima com a globalização e a mundialização dos produtos e padrões 

culturais.  O leitor passou a ser visto como um consumidor em potencial e o editor torna-

se um especialista em grupos de consumidores. “Os processos de segmentação e de 

globalização se complementam porque tanto as empresas como os próprios movimentos 

sociais e culturais, tendem a agir globalmente” (MIRA, 1999, p.338). Assim é que 

também podemos observar que modelos de títulos estrangeiros são referências para 

revistas em várias partes do mundo, adicionando características locais. 

No que se refere ao texto das revistas, Vilas Boas (1997) aponta que ele compõe 

um estilo, que não necessariamente é individual do jornalista que escreve, mas que 

garante uma gramática própria ao veículo. Entre alguns elementos, além dos padrões 

jornalísticos como a clareza e a apuração dos dados, está a escolha do tom que vai ser 

trabalhado na matéria, uma abertura envolvente, o ritmo e a sonoridade das palavras. O 

autor também aponta a capacidade de “enumerar, descrever detalhes, comparar, fazer 

analogias, criar contrastes, exemplificar, lembrar, ilustrar” (VILAS BOAS, 1997, p.19).  

Outra marca do estilo magazine, seria um texto que dá a informação, mas que 

permita que o leitor faça a sua interpretação, sem opinar. Tudo isso no sentido de que o 

texto contenha sofisticação, sedução, liberdade e deste modo, estando aberto para a 

criatividade. No caso de uma revista de moda ou de outros temas associados a imagem e 

a beleza ou arte, esses aspectos são recursos utilizados para expressar essa sensibilidade.  

As revistas de moda, são algumas das que contém uma especialidade temática, 

sendo assim, o tema se torna preponderante no seu conteúdo. Segundo Tavares (2011, p. 

56), as que possuem essa característica “realizam uma conformação própria sobre o 

cotidiano, assumindo uma interação distinta com a sociedade” (TAVARES, 2011, p. 56). 

Assim, o tema participa ativamente na construção de sentidos sobre o que ela evoca. “Há, 
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nelas, também, uma forma de ver a realidade e, ao mesmo tempo, uma sensibilidade e 

uma demanda própria para falar dessa realidade (TAVARES, 2011, p. 56). 

Deste modo, entendendo essa centralidade que o tema obtém nas revistas de moda, 

podemos entende-la em suas especificidades e influência que conduz na realidade do seu 

próprio meio e também exterior a ela. Como, por exemplo, sabemos que auxiliam a definir 

o que vai ser usado nas práticas vestimentares, como já procuramos demonstrar nos tipos 

de matérias de moda. Assim, os discursos e conteúdos trabalhados nelas são feitos a partir 

de escolhas dos seus editores e são escolhas que criam ressonâncias.  

Outras especificidades do jornalismo de moda em revista é que utilizam termos 

que leitores que não circulam no meio da moda não conhecem. Ali (2009, p. 57) menciona 

também que, ao contrário de outras revistas, os leitores de revistas de moda, gostam 

quando as edições possuem muitas páginas. Mais páginas nesse sentido são mais opções 

de conteúdo para se informar e ter como referência, mas principalmente, mais imagens 

para se encantar e satisfazer. O que aponta também para a relevância da identidade visual 

e das capas como elementos ainda mais importantes numa revista de moda. 

Muitas dessas imagens, por exemplo, são parte dos editoriais de moda, um gênero 

que pode ser considerado uma especificidade do jornalismo de moda e da revista em 

particular. Schmitz (2010) observa a presença de características do fazer publicitário nos 

editoriais de moda. A pesquisadora sugere que assim como o editorial jornalístico - que 

é entendido como um texto em que o veículo expressa o ponto de vista sobre assuntos ou 

acontecimentos relevantes do momento - o editorial de moda, também expressa sua 

posição editorial em relação às tendências de vestuário vigentes.  

 

o termo editorial de moda difere, em parte, da definição de editorial 

jornalístico, uma vez que é essencialmente visual, com seus conteúdos 

fotográficos. Porém, penso que, a partir do momento em que é a editoria de 

moda do veículo quem faz as escolhas acerca dos assuntos, conteúdos, temas 

e tendências que serão destacadas, este tipo de matéria não deixa de ter um 

caráter de editorial tradicional uma vez que ali estão expostas as escolhas, 

opiniões e ponto de vista da revista em relação às tendências de moda vigentes 

na estação (SHMITZ, 2010, p. 4). 

 

Deste modo, o editorial de moda também coloca em questão outro aspecto 

bastante contestado nas revistas de moda, que são as relações muito próximas e até 

difíceis de dimensionar com a publicidade, pois os anúncios muitas vezes chegam a mais 

da metade de suas páginas. No Brasil, segundo dados disponibilizados pela Associação 

Nacional de Editores de Revistas (ANER, 2015, p.81), o setor do vestuário e têxtil no ano 

de 2015 foi o que mais investiu em publicidade em revistas, seguido pelo de produtos de 
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uso pessoal e decoração. Observamos, assim, que a revista é um veículo bastante utilizado 

pelas empresas de moda para atribuir valor as suas marcas e vender os seus produtos. 

Benetti (2013) ao caracterizar o jornalismo de revista, também menciona que o 

mesmo geralmente está subordinado a interesses econômicos, institucionais e editoriais. 

Tal fenômeno ocorre porque apenas as vendas dos exemplares e as assinaturas dos leitores 

não tem garantido a contínua sustentação do veículo no mercado, ainda mais no 

crescimento dos meios digitais. Scalzo (2014) afirma que nos modelos atuais, as revistas, 

necessitam dos anunciantes para continuar existindo diante dos custos existentes para sua 

produção, impressão e distribuição. Tudo isso aponta para a constatação de que há um 

crescente processo de hibridização entre a publicidade e o jornalismo contemporâneo, 

como observa Marshall (2003): 

 

O determinismo econômico, matriz dos fenômenos sociais, está 

consequentemente na raiz do processo de mutação do jornalismo. A doutrina 

do livre mercado e a lógica do marketing e da publicidade, imperantes na 

sociedade da pós-modernidade, determinam a transgenia do campo 

jornalístico” (MARSHALL, 2003, p. 19). 

  

Então, diante disso como é possível afirmar que as revistas de moda fazem 

jornalismo? E também como podem fazer crítica de moda? Primeiramente devemos 

reconhecer que essa dependência não pertence apenas as revistas de moda, pois perpassa 

todo modelo de sustentação financeira do jornalismo atualmente, variando de intensidade 

entre cada veículo. Outro aspecto é que os tipos de informações contida nas revistas de 

moda muitas vezes não são entendidas como informações úteis, por uma construção 

social dada ao tema na cultura. 

 As revistas, quaisquer que sejam, segundo Scalzo (2014, p.14), possuem menos 

informação no sentido clássico, que são as "notícias quentes” e mais informação pessoal, 

que é aquela que vai ajudar o leitor em seu cotidiano. Outro ponto, é que, jornalistas, em 

geral, tendem a achar que fazer reportagem é tratar de temas sérios, difíceis e pesados, e 

que como já apontamos essa é uma abordagem que geralmente a moda não contempla; 

mas segundo a autora, a partir de procedimentos básicos do jornalismo, tudo pode ser 

tratado como reportagem.  Além disso, a forte relação com a imagem pelo jornalismo de 

moda também acaba sugerindo uma certa ideia de superficialidade, mas imagens também 

expressam informações, interpretações e nas revistas elas demonstram a força da moda 

enquanto um modo de vida. 
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 Elman (2017) observa que em um simples folhear das páginas das revistas de 

moda sabemos que estamos diante de jornalismo. Mas é um jornalismo que se caracteriza 

e só funciona como um gênero híbrido, no qual o discurso é formado também por 

estratégias da estética e da publicidade. Mas elementos do discurso jornalístico, segundo 

a autora, são os mais dominantes nas matérias. Dentre os que se destacam, por exemplo, 

estão o uso de fotografias nas ruas e fotos de passarela, a abordagem dos assuntos a partir 

dos principíos da novidade, atualidade e veracidade, além das dicas, conselhos e 

orientação didática através de fontes especializadas, estratégias que garantem autoridade 

no assunto do modo de dizer do jornalismo de moda. 

 

é jornalismo relato dos grandes eventos de moda, como as Fashion Weeks no 

Brasil e nas grandes capitais do mundo; é jornalismo a identificação de 

mudanças na representação dos grupos sociais e seus estilos de viver por meio 

do consumo de bens, salientados em reportagens de comportamento, em perfis 

de celebridades, em seções que falam da memória social, literatura, arte, 

cinema, lugares e gastronomia; é jornalismo a seleção de produtos que 

interessam a grupos sociais, no sentido de que esses produtos são colocados ali 

também para interi-los no mundo, atualizando e pontuando as referências de 

pertencimento (ELMAN, 2017, p. 18). 

 

Nesse sentido é que podemos apreender também que as marcas fazem parte do 

mundo da moda e se o jornalismo de moda trata sobre os assuntos coletivos desse meio, 

de alguma maneira elas são importantes para falar sobre as suas dinâmicas. O conflito 

que pode acontecer aí é em relação a crítica de moda na sua função de avaliar as produções 

de moda, que geralmente os anunciantes não aceitam receber. Como aponta Svendsen 

(2010), as revistas jamais podem ser um meio para a crítica de moda se só atenderem 

interesses de anunciantes ou se colocarem anúncios disfarçados de artigos genuínos. 

Assim, o crítico deve fidelidade aos seus argumentos, mas também ao público leitor.  

Então, junto à nossa percepção de que também é crítica de moda pautar o 

comportamento e a dimensão cultural da moda, afirmamos que são elas que revigoram o 

jornalismo de moda e possuem a capacidade de dar a informação com interpretação e 

demonstrar o valor humano da moda na cultura, o que poderia ganhar força no formato 

revista que é orientado para a interpretação. E isso é uma demanda porque o leitor nem 

sempre busca somente dicas de compras, e mesmo se o faz, é pela relevância que tal 

prática conduz em sua existência. De todo modo, podemos observar que as revistas de 

moda como intermediários culturais também são alguns dos produtos que refletem as 

bases das estruturas da sociedade consumista em que vivemos. No entanto, isso não 

impede que também prestem serviço e que tragam beleza e inspiração aos seus leitores. 
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2.3.2 As revistas de moda na era das redes digitais 

 

Parte de uma cultura impressa, as revistas de moda com as suas materialidades, o 

apelo visual e estético, auxiliaram a construção também de uma cultura de moda e da 

aparência. Mas os meios de comunicação impressos tem perdido espaço num cenário 

comunicacional cada vez mais dominado por mídias digitais e conectadas por meio das 

redes. Como apontam Lipovestky e Serroy (2011) vivemos numa era dominada por telas 

em toda parte e por redes digitais que interligam a “cultura-mundo”. Da era do cinema e 

da televisão, a partir de uma comunicação unilateral e centralizada, passamos para um 

nova realidade midiática de uma comunicação descentralizada. 

 

Passou-se das mídias emissoras às mídias interativas (blogs, fóruns 

comunitários, redes sociais), que permitem a indivíduos do mundo inteiro 

partilhar, discutir, divertir-se sem jamais ter se encontrado. Nessa galáxia 

comunicacional, todo mundo pode produzir conteúdo, cada um pode tornar-se 

fotógrafo, realizador de vídeo, até mesmo jornalista difundindo informação. 

Com a web, os jornalistas profissionais perdem seu antigo monopólio, as 

fronteiras entre informação profissional e informação amadora tornam-se cada 

vez mais incertas e vagas (LIPOVETSKY E SERROY, 2015, p.78). 

 

Nos últimos anos, em que a digitalização ganhou força, sobram exemplos de 

revistas que ao perderem audiência e anunciantes, foram reestruturadas, vendidas para 

editoras menores, diminuiram a peridiocidade, se transformaram exclusivamente em um 

veículo digital ou foram extintas. Mas empresas de mídia e editoras que publicam as 

revistas tem buscado alternativas de convergência dos veículos impressos para continuar 

próximo do leitor e também buscam fortalecer os títulos com a presença delas nas redes.  

Principalmente com o advento dos dispositivos móveis e táteis como laptops, 

desktops, kindle e tablets, que vem garantindo novas formas de leitura, a mobilidade que 

é uma marca da revista impressa, vem ampliando as possibilidades também do jornalismo 

de revista. Natansohn e Cunha (2013, p. 143) explicam que esse processo ocorreu antes 

mesmo da febre da mobilidade, quando as revistas já estavam explorando recursos  

digitais ao colocar seu conteúdo em outras mídias, como “Cd-roMs e, posteriormente no 

ciberespaço, com páginas na internet, arquivos em formato PDF e na forma de webzines, 

que simulam páginas de revistas impressas por meio da tecnologia Flash”. 

Deste modo, assim como todo o mercado editorial, as revistas de moda e os seus 

profissionais, tem atuado para continuar garantindo a difusão dos conteúdos de moda por 

meio das revistas, que foram as pioneiras e criaram autoridade e todo um imaginário nesse 

meio. Mas a especificidade em relação a essa segmentação é que atualmente vem 
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ocorrendo algumas transformações no circuito da moda com o crescimento da internet e 

também tem ocorrido tensionamentos quanto a circulação dos conteúdos. 

Como já destacamos no capítulo 1, os processos de midiatização da moda na 

contemporaneidade se ampliaram com a tecnologia. Hinerasky (2006, p. 15) afirma que 

a internet inaugurou uma nova era da cultura de comunicação de moda, cujos privilégios  

da  “edição  de  moda”  não  estão  mais  ligados  somente  a  corporações jornalísticas, 

mas a um fluxo alternativo de comunicação e interação, vinculado às possibilidades 

tecnológicas e à contemporânea descentralização do conteúdo via web.  Tal fenômeno  

ficou muito nítido não apenas com o crescimento do jornalismo online de moda mas com 

a popularidade alcançada por blogueiras de moda no início dos anos 2010 e a crescente 

apropriação da moda nas redes sociais digitais da internet que aos poucos foram surgindo.  

A comunicação contemporânea das redes assim como a moda, também cultiva 

valores como a efemeridade, a velocidade, a novidade e o imediatismo. O advento da 

instantaneidade e da mobilidade possibilitou uma ainda maior difusão de imagens, por 

exemplo, dos eventos de moda, através das quais ficou mais simples divulgar conteúdos 

pelo celular. Isso foi muito discutido entre  2016 e 2017, quando alguns criadores e 

semanas de moda aderiram ao  “See  now,  buy  now” (em  português,  veja  agora, compre  

agora), um  modelo  de  negócio que exige que os produtos sejam colocados  à  venda  

logo  após  a  sua  apresentação nos desfiles, seguindo  a  exigência  da  instantaneidade  

da  cultura  contemporânea  e  em  oposição  ao que  geralmente  ocorre  no  circuito  da  

moda  em  as  etapas  de  criação,  fabricação, exibição, distribuição e divulgação, que 

dura um período de cerca de seis meses. 

Hinerasky (2010) ainda menciona que nesse cenário de transformações, as revistas 

impressas, cinema e grandes veículos pautam os sites (e vice-versa), num fluxo 

comunicacional de retroalimentação. Contudo, mesmo com tensionamentos, a mídia 

tradicional da moda que são as revistas e as suas “editoras de moda”, ainda são uma força 

nesse meio. Mas, observamos que, pelo menos institucionalmente, tiveram que 

reconhecer também a autoridade das blogueiras, e estas também necessitaram da 

visibilidade e influência das revistas para se consolidar como agentes de influência no 

mercado da moda e beleza. Um exemplo disso foi uma das primeiras edições da revista 

Glamour no Brasil, em julho de 2013 que trouxe, as que à época, eram consideradas as 

pioneiras e maiores blogueiras do país: Camila Coelho, Camila Coutinho, Lalá Rudge, 

Helena Bordon e Thássia Naves. Antes, por meio de uma votação na web, o público pode 

escolher entre as cinco, as duas que ficariam na capa principal da revista.  
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Juntas, na época, elas contavam com cerca de 3 milhões de seguidores, e ao passar 

dos anos isso só aumentou, bem como a atenção da mídia em torno delas e as parcerias 

comerciais com marcas da moda de projeção internacional. Outra oportunidade em que 

foi possível observar algo semelhante, foi mais recentemente, na edição de março de 

2017, quando as youtubers mais famosas do país: Jout Jout, Boca Rosa, Niina Secrets, 

Rayza Nicácio, Evelyn Regly e Nah Cardoso, que possuem mais de 40 milhões de 

seguidores em suas páginas, foram destaque numa capa da mesma revista. Assim, a 

Glamour de alguma forma sempre reverencia as influenciadoras das redes sobre temas 

como moda, beleza e comportamento feminino, como é recorrente em outras revistas. 

 

Figura 30 e 31 – Capas da revista Glamour em 2013 com blogueiras e em 2018 com youtubers 

 
Fonte: <http://chic.uol.com.br/revistas/noticia/ronda-das-bancas-glamour-julho-2013>; 

<http://www.meioemensagem.com.br/wp-content/uploads/2017/03/capa1.jpg> Acesso em 28/05/2018. 

 

Deste modo, observamos como em pouco tempo novas dinâmicas associadas a 

comunicação contemporânea, como as novas tecnologias, as redes sociais e o modo como 

as pessoas se apropriam delas, tem influenciado toda a mídia, a moda e as indústrias, 

auxiliando também a criar novos intermediários culturais. Segundo Karhawi (2017), até 

2014, as blogueiras de moda eram conhecidas apenas como blogueiras de moda ou 

bloggers e o mesmo para blogueiros de outros nichos. Aqueles que trabalhavam com 

produção de conteúdo em outras plataformas, como o Youtube, eram vlogueiros ou 

vloggers. Já o termo influenciador digital (e antes dele, sua versão em língua inglesa 

digital influencer), segundo a pesquisadora, passou a ser usado mais comumente, no 

Brasil, a partir de 2015. Karhawi (2017) define que o influenciador digital é um perfil 

profissional novo do campo da Comunicação, que além da relevância no ambiente digital, 

também dá nome a “uma prática profissional que está atrelada a relações com marcas, 

empresas e pessoas convertidas em ganhos monetários” (KARHAWI, 2007, p. 60).  

http://chic.uol.com.br/revistas/noticia/ronda-das-bancas-glamour-julho-2013
http://www.meioemensagem.com.br/wp-content/uploads/2017/03/capa1.jpg
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Assim, observamos que o fenômeno do surgimento dos influenciadores digitais 

mostrou força inicialmente com as blogueiras de moda e seu enorme público. Atualmente, 

além dos blogs e do Youtube, outras redes de compartilhamento de experiências e de 

conteúdos são o Facebook, Twitter, Snapchat, Periscope, Pinterest e Instagram, esta 

última onde é possível observar uma ainda maior apropriação da moda e de todos assuntos 

que permeiam a aparência e estilo de vida, por centralizar suas funções nas imagens. 

Atento a essas transformações que vem alterando a forma como as pessoas 

consomem conteúdo, o fotógrafo Jacques Dequeker, especializado em produção para a 

moda, lançou em janeiro de 2018 uma revista exclusivamente para o Instagram, a DQKER 

Nation. Com a previsão de produzir quatro capas por semana e estabelecendo contato 

exclusivamente pelo perfil @dqkernation e e-mail, a página publica ensaios fotográficos 

e vídeos com entrevistas com modelos profissionais e celebridades da televisão, bastante 

inspirado no estilo dos editoriais de moda, formato consagrado pelas revistas impressas.7 

 

Figura 32, 33 e 34 –  Revista DQKER Nation  
 

         
 

                  Fonte: Instagram @dqker.nation. Acesso em 30/05/2018. 

 

Nesse sentido é que as revistas impressas também migraram para o ciberespaço e 

as redes digitais, possuindo o próprio website, aplicativo para smartphones, além de 

pautar em seus conteúdos os assuntos discutidos na sociedade por efeito dessas 

tecnologias. Outro aspecto é que para perpetuar a cultura da revista impressa, tornou-se 

necessário criar postagens que gerem uma expectativa de cada edição para convencer o 

leitor a comprar e ler a revista. Assim, na web e nas redes as revistas atuam no sentido de 

fortalecer o nome de suas marcas, pois alcançam um público maior do que o que lê a 

                                                           
7 <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/04/fotografo-de-moda-jacques-dequeker-lanca-revista-

so-para-instagram.shtml> Acesso em 30/05/2018. 
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revista. Como observado por Elman (2017), as revistas de moda impressas, lugar de 

origem do discurso do jornalismo de moda “atualmente têm ocupado, como marca, a 

gestão de outros espaços midiáticos na tentativa de manter seu papel e hegemonia no 

campo, aberto pela internet e redes sociais a novos atores” (ELMAN, 2017, p. 285). 

 

Figura 35 – Revista Vogue antecipa conteúdo das edições impressas no Instagram 

 
Fonte: <http://www.instagram.com/p/BgALW7NDvZ-/taken-by=voguebrasil> Acesso em 30/05/2018. 

 

No que se refere aos suportes móveis para as revistas, embora tenham 

transformado as rotinas jornatísticas, e tenham surgido novos modelos de distribuição de 

revistas digitais, ao que indica a revista impressa pelo menos por algum tempo ainda 

continuará. Natasohn e Cunha (2013, p. 154) verificaram, por exemplo, que nas grandes 

editoras brasileiras, no que se refere à atualização e produção de conteúdo para celulares 

e tablets, ainda não houve uma grande transformação, possuindo ainda o formato e a 

experiência de leitura da revista impressa como referência, no entanto, com mais recursos 

possibilitados pelo ciberespaço, como hipertextualidade e multimidialidade.   

Tudo isso tem produzido, portanto, novos modos de se produzir, distribuir e ler 

revistas, que passam a ser mais do que um meio de comunicação material, mas um estilo 

de se comunicar. Na moda, elas continuam atuando na descrição do vestuário e exercendo 

função relevante na estruturação da moda em escala global. No entanto, agora isso ocorre 

com mais interatividade e possibilidades de elogios, críticas e discussões entre os leitores 

e editores. A partir de tais observações e reflexões, observamos como o jornalismo, a 

moda e a cultura tem interagido com diversas dinâmicas do comportamento e 

principalmente nos hábitos de consumo da sociedade, que está cada vez mais conectada 

as redes digitais e que, por sua vez, também formam outras tramas a serem analisadas. 

Essas são algumas das questões que poderemos observar no conteúdo da Elle Brasil. 

http://www.instagram.com/p/BgALW7NDvZ-/taken-by=voguebrasil
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CAPÍTULO 3 –  COMPORTAMENTO, CORPO E EXPRESSÃO NA REVISTA 

ELLE BRASIL (2013-2018)  

 

Percebendo os cruzamentos de aspectos da cultura, comportamento e estilos de 

vida nas dinâmicas da moda e nas representações feitas pelo jornalismo e as revistas de 

moda, a presente dissertação foi conduzida com o objetivo de contribuir para a reflexão 

sobre esses temas, realizando uma revisão crítica da bibliografia. Assim, promovemos a 

partir de uma orientação interdisciplinar, uma articulação entre alguns estudos da cultura, 

identidade, moda, corpo, jornalismo cultural, jornalismo de moda e jornalismo de revista. 

Tais estudos funcionam também como recursos teóricos que nos auxiliam a fundamentar 

a análise do conteúdo da Elle Brasil, revista a qual procuramos demonstrar a 

representação do comportamento, corpo e expressão identitária no jornalismo de moda 

brasileiro e também como outros aspectos simbólicos aparecem em sua produção. 

A revista Elle Brasil foi escolhida para o presente estudo, primeiramente pela 

preferência por uma revista impressa, pois o formato estabelece uma relação histórica 

com o jornalismo de moda, que foi onde se deu o seu surgimento e que influenciou outros 

meios de comunicação no modo de reportar a moda. O formato da revista também atende 

a expectativa de proporcionar mais expressividade dos textos e imagens para a observar 

a representação do corpo e de aspectos simbólicos da cultura e comportamento, além de 

estar vinculado a um maior aprofundamento dos assuntos.  

Na concepção da primeira versão do projeto de pesquisa, verificamos que a Elle 

Brasil representava uma das revistas de moda de projeção nacional no cenário do 

jornalismo de moda brasileiro, o qual era o foco de nossa atenção. Também estava 

veiculando conteúdos que davam abertura a questões relacionadas a cultura, 

comportamento e identidade. Além disso, dentre as várias revistas que são voltadas ao 

público feminino, a Elle Brasil é a revista a que apresentava a maior circulação e número 

de leitores dentro da categoria, das que colocam moda e o estilo como os principais 

assuntos, a partir de uma abordagem mais conceitual e voltada para o luxo.  

Assim, observamos que a publicação de periodicidade mensal, se manteve como 

uma das mais significativas do mercado editorial brasileiro e um exemplo de como o 

jornalismo de moda pode evidenciar com mais força a dimensão cultural da moda. A 

partir dessa atenção dada aos assuntos relacionados as nuances entre cultura e identidade 

com a moda, também vinha alcançando ainda mais originalidade e notoriedade, ganhando 

repercussão na mídia internacional e premiações promovidas por empresas e associações.   



120 
 

A seguir, apresentaremos a descrição dos critérios que orientaram a análise de 

conteúdo, e outros detalhes sobre apresentação dos materiais analisados. Após isso, é 

possível conhecer um breve histórico da revista Elle, título que possui origem francesa e 

que completou 30 anos de publicação no Brasil em maio de 2018. Além disso, 

apresentamos outros aspectos e tendências que caracterizavam a revista, que teve o seu 

encerramento tanto na versão impressa quanto online, anunciada pelo Grupo Abril, 

juntamente com outros dez títulos, no dia 06 de agosto de 2018.8 

 

3.1 Análise de Conteúdo  

 

A escolha do percurso metodológico para a presente pesquisa, está fundamentada 

na análise de conteúdo a partir da descrição do método de Bardin (2002[Obra original 

publicada em 1977]). Por se tratar de um estudo de natureza qualitativa e exploratória, 

buscamos seguir alguns procedimentos dessa técnica de análise das comunicações, 

associando aos procedimentos, alguns outros fundamentos teóricos e noções operacionais 

adequados a aspectos específicos das narrativas da moda, do jornalismo e das revistas. 

Segundo Bardin (2002), a análise de conteúdo se caracteriza na pesquisa 

qualitativa, com o que se pode deduzir ou o sentido que se pode atribuir às palavras, aos 

temas, às personagens etc. E o interesse “não reside na descrição dos conteúdos, mas sim 

no que estes nos poderão ensinar após serem tratados relativamente a outras coisas” 

(BARDIN, 2002, p. 38). Bardin (2002, p.42) define a análise de conteúdo como: 

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações que visa obter a 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2002, 

p.42). 

 

 

Nesse sentido, a análise de conteúdo é uma busca de outras realidades através das 

mensagens, visando “compreender o sentido da comunicação (como se fosse o receptor 

normal), mas também e principalmente desviar o olhar para uma outra significação”, seja 

de natureza psicológica, sociológica, política, histórica, entre outras (BARDIN, 2002, p. 

41). Por isso, o método atende as expectativas para a análise pretendida da revista Elle 

Brasil, por fornecer instrumentos para seleção dos materiais, para a interpretação das 

                                                           
8 Esse fato, ocorrido no mesmo dia da defesa da dissertação, motivou para a versão final do trabalho, ajustes 

no texto para se referir a revista e foi acrescentada a última edição de agosto de 2018 na análise, procurando 

destacar seus momentos finais, além de aspectos sobre o legado da publicação para o jornalismo de moda. 
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mensagens e seu contexto e por dar atenção não ao estudo da língua ou da linguagem, 

mas ao conjunto de produção que constitui o campo das determinações dos textos. 

A disposição da análise de conteúdo de acordo com Bardin (2002) é caracterizada 

por três fases: pré-análise, exploração do material e o tratamento e interpretação dos 

dados. A pré-análise compreende a organização dos documentos a serem analisados, ao 

elaborar uma “leitura flutuante” sobre o material e obter as impressões iniciais sobre as 

mensagens e a elaboração de indicadores. A segunda fase é a administração das técnicas 

sobre o corpus e envolve a aplicação da análise de acordo com os critérios anteriormente 

elaborados. Já a terceira-fase é o momento do tratamento dos dados, com a descrição de 

características, inferência e interpretação, de acordo com os objetivos pretendidos.  

A pré-análise foi iniciada com o andamento do curso de mestrado, e nela 

estabelecemos um maior contato com o conteúdo produzido pela revista, desde as mais 

recentes até as de anos anteriores, para conhecer melhor o conteúdo, a linha editorial e o 

estilo da revista, deixando se invadir por impressões, orientações e formulando hipóteses, 

como Bardin (2002) descreve que caracteriza esta fase. No sentido de selecionar os 

materiais para serem submetidos à análise e assim, a constituição de um corpus, 

consultamos versões impressas de acervo pessoal, outras que foram sendo doadas e 

compradas, bem como também consultamos o acervo das versões digitais das edições das 

revistas, disponíveis para compra em dois aplicativos de dispositivos móveis: o da própria 

Elle Brasil, e também do GoRead, que é um serviço de assinatura de revistas digitais. 

Seguindo os objetivos da pesquisa, os quais estão bastante centralizados na 

segmentação e especialização jornalística por um tema que é a moda, e dentro disso, a 

relação entre moda, cultura e comportamento, optamos por realizar uma seleção em que 

fosse possível reunir materiais significativos em que esses temas estivessem 

contemplados. Segundo Bardin (2002, p. 105) fazer uma análise temática consiste em 

descobrir os núcleos de sentido que compõem a comunicaçao e cuja presença, ou 

frequencia de aparição podem significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido. 

Por isso, para a seleção do material e constituição de um corpus com as edições da revista, 

utilizamos as noções operacionais para reflexão do jornalismo de moda de 

Comportamento segundo Joffily (1991) e Moda Cultural, de acordo com Cidreira (2011). 

Relembrando suas principais características, podemos mencionar que Moda 

Cultural, segundo Cidreira (2011, p. 221) se refere a uma das apreensões do tema da 

moda no jornalismo, em que aparece relacionada a sua expressão enquanto manifestação 

simbólica, um modo de vida e que circunscreve a moda uma ordem cultural. Já a outra 
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noção de Comportamento, segundo Joffily (1991), são as matérias que interessam a um 

público maior que o de moda, inserindo a moda na atualidade, nas correntes sociais e 

culturais, junto a sua história e também preocupação estética, exemplificadas nas que 

falam sobre mudanças de hábito de consumo e os perfis de estilistas.  

Foram selecionados os conteúdos nas edições publicadas entre 2013 e 2017, 

período em que observamos que seria possível abranger diversas maneiras de apreensão 

do comportamento, do corpo e das discussões sobre cultura no conteúdo da revista. Deste 

modo, seriam representativas e constituiriam um material mais aprofundado para a 

reflexão pretendida. A partir disso seria possível demonstrar algumas mudanças no modo 

como a revista passou a tratar esses temas, o que constituía nossa hipótese. Além disso, 

se refere a um período que abrange alguns fatos importantes para o Brasil, como as 

manifestações populares de 2013, a visibilidade por sediar eventos esportivos 

internacionais como a Copa do Mundo, em 2014 e a mobilização feminina por igualdade 

de gêneros ocorrida em 2015, entre outros fatos do contexto sociocultural. 

Nesse sentido, na seleção foram escolhidas as edições dos meses de maio, quando 

se comemorava o aniversário da revista, e de dezembro de cada ano, pois observamos que 

nelas eram colocadas em destaque conteúdos que exploram mais diretamente matérias de 

Moda Cultural e Comportamento, e nas quais geralmente foram preparadas edições 

especiais e retrospectivas do conteúdo publicado em cada ano. Alguns outros conteúdos 

relacionados, principalmente capas de outras edições do mesmo ano que representavam 

uma continuidade temática, também foram mencionadas na análise.  

 Nesta etapa, estabelecemos, portanto, a constituição de um corpus de análise das 

características da revista. Mesmo assim, entendendo que essa seleção poderia ser flexível, 

durante todo o percurso metodológico da pesquisa observamos o conteúdo que vinha 

sendo publicado para se fosse pertinente, agregar novos materiais ao universo de análise. 

Assim, sem prejuízos aos objetivos pretendidos e possibilitando uma amostra 

representativa das características da revista, foram adicionados ao corpus inicial, matérias 

da edição de maio de 2018, que também foi a edição comemorativa de 30 anos da 

publicação. A análise, portanto, está centralizada em 11 edições, entre 2013 a 2018. As 

matérias selecionadas variaram de quantidade em cada edição e no total, foram 

selecionadas cerca de 35 matérias, incluindo reportagens, artigos e editoriais de moda, 

além de muitas outras capas e páginas da revista associadas a estes materiais. 

Deste modo, procuramos contemplar as regras expostas por Bardin (2002) para 

seleção do corpus, tais como: a regra da exaustividade, que busca levar em conta todos 
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os elementos desse corpus e “não deixar de fora qualquer dos elementos por esta ou por 

aquela razão” (BARDIN, 2002, p. 97); A regra da representatividade, que considera a 

elaboração de amostragem como uma parte representativa do universo inicial observado; 

a homogeneidade, em que os documentos selecionados devem não apresentar demasiada 

singularidade fora destes critérios de escolha; e a pertinência: considerando que os 

materiais selecionados são adequados a corresponder o objetivo que suscita a análise. 

Nesta etapa também foi possível observar algumas características gerais do 

veículo e coletar dados nos midiakits disponibilizados no site da Editora Abril (referentes 

a 2016, 2017 e 2018) e nas edições publicadas a partir de 2013, tais como a aparência 

física, a estruturação e  divisão  do conteúdo ou editorias, a linha editorial, o público-alvo, 

os profissionais envolvidos na produção do conteúdo e os colaboradores  mais  assíduos, 

assuntos presentes e recorrentes nas matérias, editoriais ou conteúdos especiais, quais 

acontecimentos contextualizam os temas abordados, a atuação da revista em outras 

mídias, as relações com o mercado, a publicidade veiculada, entre outros aspectos. 

A exploração do material: foi o momento de efetuar uma leitura mais atenta e em 

busca do contexto e efeitos das mensagens presentes nos textos e imagens dos conteúdos 

selecionados, a descrição dessas observações, a definição de critérios de análise e 

aspectos a serem observados para a coleta de dados, tais como: o tema abordado, quem 

conta, como conta, e como é o estilo do texto. Observando ainda, as fotografias e 

ilustrações e de que forma estão associadas ao texto. Nas imagens, elementos tais como 

ambientação, cores, o uso da luz e da sombra, maneira como o corpo é apresentado, sua 

postura, suas formas, roupas utilizadas etc., na tentativa de se extrair as mensagens 

advindas dessas escolhas, dentro de um contexto sociocultural e o teórico anteriormente 

exposto, de buscar identificar o que está sendo mostrado e revestido de quais valores.  

Dentro disso, achamos pertinentes assegurar alguns critérios relacionados as 

especificidades do jornalismo, da diagramação das revistas, da fotografia de moda para 

serem buscados na análise, como o design, que segundo Ali (2009, p. 93) é uma 

ferramenta editorial e parte do jornalismo, com duas funções primordiais: estabelecer a 

identidade visual e comunicar o conteúdo editorial. Assim, observamos o aspecto gráfico 

de modo geral, mas principalmente elementos como as a capa e as chamadas de capa, 

ilustrações, sumário, títulos, subtítulos, olhos, pois é por meio deles que os leitores 

estabelecem um primeiro contato com o conteúdo e oferecem uma abordagem resumida 

da matéria, além de que evidenciam aspectos do pensamento da linha editorial do veículo. 
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Outros elementos importantes de serem observado na análise de conteúdo foram 

alguns indicadores referentes a atividade jornalística, que envolve apuração, seleção de 

informações, difusão de notícias, ideias, acontecimentos, informações, e por isso 

representações da realidade. Assim, buscamos interpretar como é o texto e a que se 

propõe, em que editoria dentro da revista a matéria está associada, qual o tema principal, 

o que sendo noticiado, a distribuição do espaço, as fotos utilizadas e as fontes consultadas, 

pois estas contribuem para o resultado da matéria. Sobre esse termo “matéria” também é 

importante pontuar que segundo Ali (2009, p. 59) é usado genericamente para nomear 

tanto artigos, como reportagens, entrevistas, ensaios e até receitas de culinária, se 

caracterizando como um conteúdo para o qual o leitor reserva tempo e atenção.  

Além das especificidades do design e do jornalismo, notamos que seria preciso 

também observar especificidades das narrativas de moda nas revistas, como nas 

fotografias que são diferentes das utilizadas geralmente no fotojornalismo. Scalzo (2004) 

explica que em revistas femininas, masculinas, de moda, beleza e decoração, há outro 

gênero de fotografia além da reportagem visual que são as "fotos produzidas”, as quais 

além do fotógrafo, é necessário contar com toda uma equipe de produção como 

cabelereiros, maquiadores, assistentes etc. Daí que é necessário observar que na revista 

de moda se torna ainda mais relevante demonstrar em cada fotografia, uma produção de 

moda criativa e original, as quais são concebidas pelo trabalho de diversos profissionais. 

De acordo com Joffily (1991, p. 103), produção de moda é “uma composição que 

organiza elementos na busca de um estilo, ou mais concretamente, de um certo clima 

global da foto que traduza um estilo”. A organização desses elementos, segundo a autora, 

cabe ao produtor, que também trabalha com a linha editorial da publicação, e se preocupa 

com o tema, elementos como cor, forma, textura etc., escolha de modelos, maquiagem, 

penteado, e escolha de locações.  Joffily (1991) também explica que, no momento em que 

se busca compor elementos como se veem na vida real, a produção de moda quer criar 

algo que pareça real, mas que é uma ficção.  Além disso, pontuamos que na fotografia de 

moda de acordo com Cidreira (2011b, p.10) o movimento corporal e a expressividade são 

fundamentais, bem como a apresentação do vestuário que está relacionada também ao 

belo, à sedução, do que propriamente a funcionalidade ou materialidade da roupa. 

Nesse sentido, visando uma ainda melhor fundamentação também para a análise 

dos elementos visuais nesse conteúdo, utilizamos como referência algumas tipologias 

apresentadas por Canevacci (2009) para a antropologia da comunicação visual, que 

segundo o autor “agrega componentes semióticos e interpretativos, comportamentais e 
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tecnológicos, tradicionais e experimentais” (CANEVACCI, 2009, p. 176). As tipologias 

funcionam como modelos empíricos para análise da publicidade em vídeo, em seus 

aspectos culturais e comportamentais. O autor considera que cada uma delas possuem 

suas relativas autonomias no jogo da comunicação publicitária de acordo com as mais 

diversas dosagens narrativas por parte do emissor.  

Assim, aplicamos na análise da comunicação visual da revista as seguintes 

tipologias de expressão apresentadas por Canevacci (2009, p. 156): Verbal, que se refere 

ao comentário externo que o espectador tem a tendência de perceber como neutro; 

Corporal: que é resultado do conjunto dos gestos, expressões fisionômicas representadas; 

Cromática: a qual é o conjunto de cores escolhidas e como são “pintadas” nos vários 

planos; Gráfica, que se refere aos diversos desenhos cada mais "animados' pela eletrônica 

ou pelo computador gráfico; Visual, que são as escolhas dos diferentes enquadramentos, 

o espaço onde colocar a câmera, zum, planos, sequências etc. Para materiais em vídeo ou 

em áudio presentes em edições digitais da revista ou sem seus canais online, também 

utilizamos a tipologia de análise Sonora, que acompanha o tema visual e representam a 

sensibilidade moderna como um valor autônomo crescente e também estético. 

Observamos todos esses aspectos, é claro, considerando que a revista Elle Brasil 

também é resultado de projetos coletivos, onde já atuaram ou atuavam as percepções, as 

ideias, as crenças e as “vozes” de diversos profissionais envolvidos com jornalismo, moda 

e cultura. Além disso, a partir da percepção de que a revista também está associada a 

valores institucionais, comerciais, financeiros e por isso mesmo, longe de serem 

caracterizados como obras solitárias, homogêneas e completamente coerentes.  

Já o Tratamento, inferência e interpretação dos dados foi a etapa de 

complementação da análise a partir de um levantamento geral e sínteses dos resultados 

obtidos a partir da coleta de dados. Conforme Bardin (2002), nesta última etapa são 

quando os resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos e válidos. 

Assim, a partir das descrições e análises já elaboradas, foram feitas inferências e 

interpretações, de acordo com os estudos sobre moda, cultura, comportamento, corpo, 

identidade e moda já expostos, contextualização das condições de produção dos textos e 

procurando perceber também quais aspectos das hipóteses foram confirmados ou se 

referem a descobertas inesperadas.  

Apresentamos a sistematização e visualização dos resultados encontrados, 

reunindo a descrição e análise dos conteúdos de modo cronológico de 2013 até 2018. 

Cada item se refere as características e interpretação do material selecionado a cada dois 
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anos, observando que nestes períodos ocorreram similaridades e uma certa unidade na 

associação entre a moda, o corpo, comportamento e identidade. Também consultamos 

informações sobre a revista nos seus midiakits de cada ano que se encontravam 

disponíveis e a repercussão dos conteúdos em alguns sites, para complementar a análise 

e propondo assim, um olhar interpretativo para o conteúdo e suas estratégias editoriais.  

No item 3.3 2013-2014: estilo, luxo e brasilidade, apresentamos a análise dos 

conteúdos selecionados nas edições do ano de 2013 e 2014, as quais demonstram como a 

revista nesse período explorava em seus textos e imagens, orientações relacionados a 

expressividade de um estilo de vida, principalmente a partir de escolhas de consumo e 

comportamentais, valorizando um certo ideal de luxo. Além disso, buscavam defender e 

destacar a existência de uma moda no Brasil, como também uma expressão de um estilo 

e um modo de vida próprio para exportar uma imagem do país para o mundo, ou seja, 

apresentando alguns códigos de uma aludida brasilidade dentro de um contexto de 

globalização e mundialização. 

Em seguida, no 3.4 2015-2016: diversidade e o futuro da moda, estão reunidos os 

conteúdos das edições de 2015 e 2016 que exploraram as discussões quem vem 

aparecendo na mídia especializada em moda, sobre as possíveis rupturas com os padrões 

de beleza corporal, nas quais há uma defesa da beleza singular de cada indivíduo e a 

urgência da defesa da diferença e da diversidade cultural com a moda. Além dos 

conteúdos que estiveram preocupadas em refletir sobre esses e outros valores ampliados 

a partir das demandas sociais nas dinâmicas contemporâneas, como nas relações da moda 

com a tecnologia, que tem afetado a dinâmica do indivíduo com a suas vestes. 

Posteriormente no 3.5 2017-2018: afetividade, arte e as imagens de moda, estão 

as análises das edições de 2017 e 2018, nas quais podemos destacar que a revista, além 

de ter efetuado mudanças em sua linha editorial, e seguir algumas tendências de anos 

anteriores, apresentaram conteúdos que buscam sinalizar um novo momento para a moda, 

a partir principalmente de valores que vem tentando promover novos sentidos para a 

moda, principalmente a partir um modo de produção de imagens, de expressar e de se 

comportar cada vez mais preocupado com a artisticidade, a estética, a ética e a 

sensibilidade, ao representar o corpo e a cultura nas imagens de moda.  

Assim, a partir de um olhar heterogêneo para os fenômenos e práticas sociais, 

além de compreender que a expressão identitária é um tema que exige entende-la em sua 

complexidade e fluidez, procuramos reunir os conteúdos que evidenciam como as revistas 

de moda tem exibido a relação simbólica entre corpo, comportamento, vestimentas, 
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identificações e como se revelam espaços que expõem traços das dinâmicas sociais e das 

discussões contemporâneas. Podemos observar que as interpretações também possuem 

similaridades e estão interligadas umas com as outras, mas optamos por destacar como a 

em cada uma delas, maneiras específicas de associação da expressão da cultura, 

comportamento e especificidades nas representações corporais e de estilos. 

 

3.2 Revista Elle Brasil 

 

Elle na língua francesa significa ela, e foi pensando nas mulheres francesas e em 

sua individualidade que Helène Lazareff criou a revista em 1945. A imprensa feminina 

nesse período já tinha uma longa trajetória, como já demonstramos, mas este título surgiu 

como uma maneira de recuperar a auto-estima da mulher depois da Segunda Guerra 

Mundial, até mesmo com um certo viés feminista, ao procurar incentivar a ter suas 

próprias opiniões. De acordo com Scalzo (2004, p. 25), Elle tinha essa intenção de 

restituir à mulher francesa o gosto pela vida, e seria também a primeira revista francesa a 

utilizar fotos coloridas e a valorizar o uso da imagem e em especial da fotografia.  

Nesse período, também foi quando, após as restrições da guerra, a moda francesa 

buscava se reestabelecer e o Prêt-à-porter começou a ganhar força em Paris, com uma 

moda produzida em grande escala, com roupas mais variadas e acessíveis. Elle teve como 

objetivo de mostrar essa moda mais prática e auxiliar a leitora da classe média. De acordo 

com Ali (2009, p.396) a criadora da Elle, Hélène Lazareff era filha de um nobre russo e 

desembarcou em Paris aos 8 anos. Foi casada com o jornalista Pierre Lazareff, que foi 

diretor do jornal Paris Soir, onde ela começou a carreira na página infantil e também 

como colaboradora da revista Marie Claire. O casal emigrou para os Estados Unidos com 

a deflagração da guerra e lá ela trabalhou no New York Times e na revista Harper’s 

Bazaar, na qual se inspirou para criar a Elle ao voltar para a França. A primeira edição de 

Elle foi publicada no dia 21 de novembro de 1945, sendo um sucesso imediato. Por volta 

de 1960 atingiu o número de um milhão de cópias vendidas.  

Conforme Carmo (2016, p. 42), o sucesso de Elle se deu por veicular um conteúdo 

que tem como base a moda francesa e, mais especificamente, ao simulacro da “mulher 

francesa elegante” que até hoje pode ser caracterizada a partir do estilo imposto por Coco 

Chanel, como uma espécie de "chique sem esforço". Tal representação também foi 

veiculada nas primeiras revistas de moda, em Paris no século XIX. Carmo (2016) também 

aponta que esse mesmo simulacro solidificado pelas ilustrações dessas publicações, foi 
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ainda reforçado pela literatura e, posteriormente, pelo cinema, sendo um importante 

recurso na construção identitária da revista e na sua diferenciação da concorrência, como 

Vogue e Harper's Bazaar, revistas nascidas nos Estados Unidos.  

Em 2018, Elle é publicada em 45 países, apresentando algumas diferenças de um 

lugar para o outro, mas sempre falando de moda e de estilo. Desde 1981 o título pertence 

ao grupo francês Lagardère (anteriormente chamava-se Hachete), o qual também abriu 

os caminhos para a internacionalização da revista. As primeiras edições publicadas fora 

da França foram nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. No Brasil, teve início em 1988, 

pela Editora Abril. A mais recente foi a Elle Kazakhstan, lançada em 2015. No site Elle 

Around The World, é possível navegar por uma linha do tempo com essa 

internacionalização e em  um mapa que ilustra os vários países de todos os continentes 

que publicam a versão do título. O Brasil e a Argentina são os únicos da América do Sul. 

 

Figura 36 - Mapa da Elle no mundo em 2018 

 

Fonte: <www.ellearoundtheworld.com>Acesso em: 05/03/2018 

 

A Editora Abril, na época já uma grande e importante empresa da imprensa 

brasileira, principalmente no mercado editorial de revistas, se tornou um dos maiores 

conglomerados de comunicação da América Latina, responsável pela publicação das 

revistas Veja, Exame, Superinteressante, Quatro Rodas, entre muitas outras bastante 

conhecidas e populares, inseridas no contexto dos efeitos do processo de globalização e 

segmentação na mídia. Segundo Mira (1997), a estreia da Abril foi a versão brasileira da 

revista em quadrinhos Pato Donald, da Disney. O grupo foi criado em 1950, em São 

Paulo, por um descendente de italiano nascido em Nova York, Victor Civita, irmão de 

César Civita, que já publicava revistas infantis em Buenos Aires, na Argentina. 9 

                                                           
9 Disponível em: <http://www.grupoabril.com.br/pt/quem-somos/empresa/> Acesso em:10/06/2018. 

 



129 
 

 A edição número um de Elle no Brasil chegou em maio de 1988, trazendo na capa 

a predominância dos tons verde e amarelo da bandeira nacional. As cores aparecem no 

logotipo, na roupa utilizada e nos traços da modelo brasileira Julie Kowarick, loira e de 

olhos verdes. Antes, porém, a Editora Abril também veiculou uma edição número “zero”, 

de apresentação do título para as leitoras. A imagem trouxe a predominância dos tons 

vermelho e amarelo, com uma modelo loira de olhos claros, vestindo boina e usando 

luvas, no estilo da mulher europeia, ou mesmo demonstrando o estilo da mulher francesa. 

Segundo Elman (2017), no Brasil, a revista Elle trouxe uma proposta de moda 

mais traduzida para uma classe média alta e menos conceitual do que a já consolidada 

pela revista Vogue, frequentadora das casas das elites brasileiras desde 1975. Na sua 

história, a revista tambem acabou assumindo outras características, relativas aos seus 

leitores e às estratégias, sendo que atualmente se posiciona como concorrente direta das 

revistas de luxo, como Vogue e Harper’s Bazaar (Calza, 2015). 

 

Figura 37 e 38 – Edição número zero e número um da Elle Brasil em 1988. 

  

Fonte: <http://abcdmoda.blogspot.com/2011/07/capas-de-revistas-decada-de-80.html>; 

<https://elle.abril.com.br/noticias/morre-sylvia-monteiro-a-primeira-diretora-de-arte-da-elle-

brasil/>Acesso em 07/05/2018; 

 

O ano em que a revista chegou no Brasil, em 1988, foi emblemático no país pois 

ocorriam as tentativas de reestabelecer a democracia após o fim da ditadura militar, e este 

ano foi quando houve a promulgação de uma nova constituição, em vigor até os dias 

atuais. Embora represente um período de crise na política e economia, esse também foi 

um período de consolidação da moda como consumo, havendo também a ampliação do 

individualismo no comportamento e da midiatização da moda. Como observou Villaça 

(2007), a década de 1980, foi a década do desenvolvimento das multinacionais, do 

shoppings centers e da importância das marcas que pareciam anular o próprio corpo. 
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Para os economistas, os anos 80 no Brasil são considerados a "década perdida". 

Paradoxalmente, as roupas desse período procuraram expressar justamente o 

contrário: alegre, esportiva, versátil, divertida e, ao mesmo tempo, sofisticada, 

sensual e ousada, o que pode ter sido reflexo, talvez da abertura democrática 

(VILLAÇA, 2007, p. 214). 

 

Nesse cenário, segundo Villaça (2007) era crescente a influência de uma indústria 

cultural, que dava cada vez mais importância as marcas e ao consumo a partir dos desejos 

implantados pela força do marketing. O que certamente foi um contexto conveniente para 

a publicação de uma nova revista feminina que iria tratar de moda, estilo e 

comportamento. Na descrição de Jofilly (1991, p 77), a revista Elle se destacava pelos 

recursos gráficos de qualidade e pela mesma linha editorial na época com as revistas 

Claudia e Desfile, só que com outro tratamento as matérias, sendo dirigida a uma leitora 

que se colocava com mais energia e despojamento em sua participação na sociedade. A 

autora também descreveu que trazia perfis de galãs de tevê e cinema, de mulheres bem 

sucedidas, ídolos variados, dicas de beleza, decoração, saúde, viagem, cozinha e que 

elegia um publico mais jovem, embora, na prática a consumidora fosse a mesma. 

Assim, observamos que Elle Brasil, ainda mantendo a peridiocidade mensal e 

voltada ao público feminino, se afastou em certa medida da referência francesa e também 

veio mudando seu perfil, de acordo com os hábitos de consumo, sendo que nos seus 

últimos anos foi focada em moda e estilo, direcionada essencialmente para um público 

mais seleto, estampando na maioria das vezes top models na capa, dialogando com as 

tendências da moda internacional e com o campo da criação no Brasil, que a partir da 

década de 1990 se desenvolveu. O aspecto gráfico também ainda era bastante aprimorado, 

com destaque as imagens fotográficas, ilustrações e grande volume de páginas.  

 Calza (2015) observa que essa preocupação com aspecto estético e o impacto 

visual traduzidos no uso de papeis revestidos (com brilho) e/ou alta gramatura, além do 

volume, presente em revistas como a Elle Brasil, são parte do posicionamento das 

publicações no mercado, sobretudo no que tange à representação (simbólica) de seu 

potencial e alcance criativo, artístico e econômico. Calza (2015, p.254) caracteriza as 

revistas de moda e luxo pela profusão de imagens fotográficas, vinculadas aos editoriais 

de moda com uma abordagem conceitual, e, em certo grau, comercial. O volume também 

está associado ao grande número de anúncios publicitários, os quais predominam as 

marcas de Prêt-à-porter de luxo. 

Na própria Elle Brasil, na edição de janeiro de 2018, a qual iniciou as 

comemorações dos 30 anos da revista, um texto mencionou que foi em março de 2009, 
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que a revista assumiu essas novas diretrizes comerciais, passando a se colocar no setor de 

publicações sobre luxo. Ainda assim, Elle Brasil, também reivindicava tratar atualmente 

o luxo de forma jovem, contemporânea e acessível, além de ser irreverente e ousada.10 

Com o objetivo de antecipar tendências da moda, beleza, cultura e estilo de vida e 

seguindo ainda o lema proposto por Hèléne Lazareff para a revista: seriedade no frívolo, 

ironia no sério. Também se colocou não apenas como intermediária, mas atuante no 

campo da moda, promovendo eventos com desfiles, como o Elle Fashion Preview. 

Segundo Joffily (1991, p.69-70), a linha editorial de um veículo influencia desde 

a definição da pauta (o que o público quer ver na revista, o que ela aceitaria, o que 

surpreenderia) até a composição de cada matéria. Ou seja, é uma imagem determinada do 

público que o veículo de comunicação pretende atingir, formada a partir de uma análise 

que vai se consolidando a partir das respostas do público as propostas apresentadas. É 

frequente também que essa imagem se forme de maneira inversa, a partir da equipe, da 

sua ideologia, visão de jornalismo, de moda, etc., segundo a autora. Entretanto, Ali (2009) 

diz que nem sempre os editores das revistas têm essa visão bem definida da linha editorial. 

Segundo Braga e Prado (2011, p. 458), o primeiro diretor de redação da Elle Brasil 

foi Leonel Kaz, e após ele, atuaram os jornalistas Maria da Penha Bueno, Carlos Costa, 

Regina Guerreiro (entre 1992 e 1996, após deixar a concorrente Vogue Brasil), Renata 

Rangel e Lenita Assef. Esta última, conforme os autores, assumiu a direção da revista num 

período em que a moda iniciou um movimento maior de profissionalização, contando 

com profissionais advindos de escolas de nível superior e semanas de moda bem 

estruturadas, o que refletiu em mudanças no jornalismo de moda. Lenita Assef atuou de 

2002 a março de 2013, quando assumiu a última diretora de redação, Susana Barbosa, 

que já atuava anteriormente como editora de moda e que conduziu as transformações 

significativas que observamos na revista no período estudado. 

De acordo com dados auditados pelo Instituto Verificador de Comunicação (IVC), 

(antigo Instituto Verificador de Circulação), divulgados pela Associação Nacional de 

Editores de Revista (ANER, 2015), a circulação média por edição da Elle Brasil em 2014 

foi de 73 mil exemplares. Mais recentemente, em fevereiro de 2018, a circulação dos 

exemplares esteve por volta dos 50 mil. Ou seja, é um público ainda que significativo, 

restrito. Outras publicações femininas que tratam de moda, mas dentre outros assuntos 

femininos, como Claudia, Nova, Marie Claire e Glamour, possuem maior número de 

                                                           
10 Conforme informava seu midiakit 2017 (documento de apresentação do veículo com as características 

do público leitor e dados relevantes para um possível anunciante), disponível no site da Editora Abril. 
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circulação. No entanto, entre as revistas de moda e luxo, mais conceituais, Elle vendia 

mais exemplares e possui mais assinantes do que Vogue, Harper’s Bazaar e L’officiel. 

No seu site (https://elle.abril.com.br/) e nas redes sociais, onde também 

veiculavam conteúdo, parecia alcançar um público maior do que o veículo impresso, e no 

qual também trabalhou por consolidar a marca entre o público mais jovem. No Instagram 

(@ellebrasil) a Elle Brasil tinha cerca de 1 milhão de seguidores, e no Facebook 

(http://www.facebook.com/ellebrasil) cerca de 650 mil fãs. 11Também possuia páginas no 

Twitter (@ellebrasil), Spotify (https://open.spotify.com/user/ellebrasil) e Youtube 

(http://www.youtube.com/ellebrasil). E também o aplicativo para dispositivos móveis, 

que foi lançado em 2010 como a primeira revista de moda a lançar aplicativo para ler a 

revista em tablets. Em 2015, lançou também o aplicativo Elle TV, que mostrava vídeos a 

partir da tecnologia da realidade aumentada.  

Deste modo, como observou Carmo (2016) Elle Brasil operava sua produção de 

conteúdo a partir de uma narrativa transmídia, ou seja, a partir de várias plataformas de 

mídia, e além disso, seus conteúdos também vêm sendo pautados pelas discussões 

advinda das redes sociais e de outros ambientes virtuais. Questões como feminismo, 

diversidade, gênero e tecnologia que tanto tem conduzido mudanças na sociedade, parece 

estar também influenciando o veículo que reivindica comunicar a moda de uma forma 

diferente e a frente do seu tempo. Assim, observamos como se caracterizam alguns 

instantes desta trajetória, em edições publicadas a partir de 2013, e como revelam a moda 

como manifestação simbólica, associada ao comportamento e a expressão identitária.  

 

3.3 2013-2014: estilo, luxo e brasilidade 

 

Nas edições do ano de 2013, a revista Elle Brasil apresentava algumas 

características semelhantes das que são possíveis de observar em 2018. Principalmente 

no tipo de conteúdo publicado, no qual já possuía foco em moda, estilo e luxo, e se 

dividindo entre as editorias de moda, beleza e variedades. E a partir delas, as seções que 

demarcavam a estruturação do conteúdo eram: Estilo (novidades, tendências, dicas de 

compras, perfis de pessoas como referências de estilo), Beleza (matérias sobre cuidados 

com o corpo: pele, produtos cosméticos, maquiagem e cabelo) e Living, Gourmet e 

Viagem (onde são tratados assuntos relacionados a decoração, gastronomia e turismo).  

                                                           
11 Dados coletados em junho de 2018 nas referidas plataformas. 
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Dentro ou fora dessas seções, os seguintes títulos antecipam os assuntos 

apresentados nas diversas páginas que compreendem as matérias, colunas e ensaios 

fotográficos: Fashion Repórter, Elle Guia, Cult, Homem, Star, Atitude, Trend Insight, It 

people, Tendência Nacional, Tendência Inter, Moda Novidades, WorkBook, Achados, 

Notas da Editora, Talk of the Town, Estilo por Menos, Estilo Elle, O Look de, Nas ruas,  

Beleza Tendência, Em foco, Beleza Novidades, Top 10, Hot Hits, Loja de Histórias, 

Agenda e Última palavra. Ocasionalmente a revista também publicava seções específicas 

sobre Acessórios, Luxo, Jeans ou temáticas, como o Especial Minas, e o Especial Rio. 

Após a capa sempre é possível encontrar também a Carta da Editora, uma página sobre 

os Colaboradores/Insiders da edição, novidades do site em ElleOnline, além do Sumário 

e os anúncios publicitários que aparecem intercalados a essas seções. 

Deste modo, a Elle trabalha o seu conteúdo a partir de diversas maneiras de 

apreensão da moda, tanto relacionadas as tendências, passarelas e abordagem de serviço 

para orientar o uso das peças, quanto também matérias relacionadas ao comportamento, 

arte e lazer. Como acontece em toda publicação, isso ocorre buscando demonstrar um 

estilo próprio do veículo e com atenção ao leitor. Observamos na Elle a ideia de auxiliar 

o leitor a construção de um estilo, com sofisticação e atualidade, principalmente a partir 

do consumo de serviços e produtos que ultrapassa somente as relacionadas ao vestuário. 

A primeira capa de 2013, no mês de janeiro, já nos dá pistas para observar o que 

o conteúdo da revista indicava nesse período. A foto de destaque é de um ensaio com a 

temática do verão e da moda praia, na qual a modelo destaca seu corpo e o top com 

bordados, além dos braceletes nos pulsos. As chamadas de capa: Welcome 2013! 

Tendencias que vão dominar a moda; Dicas para ter cabelos incríveis; Hot List e 

Rockstar, Cinderela, Stalker - os novos homens que estão soltos por ai, evidenciam o 

destaque para a abordagem de serviço e tendência, além das referências de 

comportamento e estilo de homens. As chamadas presentes nas capas das edições de 

fevereiro, março e abril, que anunciam Você é o que você compra, Let's shop, Como 

comprar bem e barato e Esquenta, as peças e os acessorios mais quentes do inverno já 

estão nas lojas, se jogue!, demonstram principalmente a moda no contexto de consumo. 

Neste ano, a cada edição, um estilista ou “fashionista” atuou como editor 

convidado criando um ensaio de moda no qual apresentaram a sua própria visão do que 

seria o estilo da “mulher Elle”. Participaram alguns designers importantes da moda 

brasileira, como Alexandre Herchcovitch, Reinaldo Lourenço, André Lima, e Helô 

Rocha, na perspectiva de valorização do potencial criativo da moda no país. Em 2013 
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atuou como diretora de redação da revista, Lenita Assef, que a partir da edição do mês de 

abril, passa a atuar apenas como colunista. Foi substituida por Susana Barbosa, que 

anteriormente já era diretora de moda.  

A edição de maio de 2013, que marcou os 25 anos da Elle Brasil e trouxe seções 

especiais sobre luxo, apresentou na capa a modelo Helena Christensen, com roupas e 

acessórios da coleção de inverno 2013 da marca italiana Fendi e uma assinatura de Karl 

Lagerfield, responsável pelas fotografias. Conhecido como o kaiser da moda (imperador 

em alemão), ele é um designer e diretor criativo da Fendi e da Chanel, além de fotógrafo, 

natural da Alemanha. A modelo dinamarquesa, na época com 45 anos, pele clara, cabelos 

escuros e olhos azuis é apresentada como uma referência de beleza e estilo. A capa 

também traz a chamada Made in Brasil: O que o país do biquini ensinou para a moda, a 

qual já nos indica um conteúdo sobre a cultura brasileira dentro de um contexto de moda 

global. Outras chamadas sobre Acessórios desejos e Shopping de beleza também 

demonstram a associação da moda com o viés da revista associado ao consumo. 

Na carta da diretora, bem como no “recheio” da revista, os textos chamam atenção 

para a exclusividade da Elle dentre as revistas brasileiras em executar uma parceria com 

Lagerfield, além de que o ensaio fotografado em Paris entre a modelo e o kaiser, ocorreu 

quando também fazia 25 anos que eles se conheceram e trabalham juntos, sendo que ele 

foi quem “descobriu” a modelo. Em entrevista concedida a um site sobre esse ensaio, a 

editora explicou o porquê dessa escolha pra fotografar a capa de 25 anos da Elle Brasil: 

“Porque a data merece algo especial e não há nada mais especial do que ele. Quando 

comecei a pensar no que fazer para a edição, me ocorreu essa ideia. Queria algo inédito. 

Fui atrás e consegui. Foi mais simples do que eu imaginava” (BARBOSA, 2013).  
 

 

Figura 39 e 40 – Capa da Revista Elle em janeiro e maio de 2013 

  

Fonte: Elle Brasil, nº 296 e nº 300, janeiro, 2013 
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Figura 41 e 42 – Editorial com Helena Christensen fotografado por Karl Lagerfield 

 

Fonte: Elle Brasil, nº 300, Maio, 2013. 

 

Nesta edição, uma matéria que pode ser caracterizada próxima as noções 

operacionais de Comportamento (1991) e Moda Cultural, por Cidreira (2011), é a 

intitulada Let’s Celebrate (Vamos celebrar, em inglês), dentro da seção Fashion ABC da 

Moda e distribuída em seis páginas com diversas imagens intercaladas com textos e todas 

as letras do alfabeto, cada uma delas corresponde a algum aspecto relacionado aos 25 

anos da revista. As fotos e ilustrações destacam modelos, fotógrafos e outras pessoas que 

fizeram parte da história da revista, além de destacarem seções antigas consideradas 

marcantes, como a que retratou o uso de bandanas em 1989, e também ensaios, como a 

edição número um verde e amarela da revista em 1988, a primeira capa da modelo 

brasileira Gisele Bündchen em 1998 e da modelo Lea T. em 2011, na época a primeira 

modelo transexual a posar para uma revista de moda brasileira. 

Deste modo, observamos como nessa matéria a revista busca demonstrar que 

esteve acompanhando tendências diversas da moda e comportamento em todo esse 

período, além de atribuir a si mesma protagonismo no cenário da mídia e da moda no 

Brasil, com um estilo próprio de se comunicar com o leitor, através de uma postura 

editorial que busca inovação e originalidade, como resume o subtítulo “Há 25 anos no 

Brasil, Elle antecipa tendências, abre espaço para novos profissionais, debate polêmicas 

sem cair no achismo e, acima de tudo, apresenta uma moda descomplicada a cada 

edição, ajudando você a criar o seu próprio estilo. Comemore com a Gente!”. 
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Figura 43 a 48– Let’s Celebrate  

 

 

 

Fonte: Elle Brasil, nº 300, Maio, 2013. 



137 
 

A matéria intitulada Tipo Exportação, também expõe a moda relacionada ao 

comportamento e principalmente a uma ordem cultural específica, como neste caso, ao 

que a cultura brasileira exportou para o mundo. O texto e as imagens, distribuídas em 

cinco páginas, destacam em formato de listas e boxes “25 sucessos Made in Brazil”. A 

maior foto e localizada na primeira página, mostra a modelo Gisele Bündchen, de vestido 

verde e enrolada em uma bandeira nacional brasileira. Ela é relembrada como um orgulho 

nacional por ser considerada a mulher mais bonita do mundo e a modelo mais bem paga 

do globo diversas vezes, completando 20 anos de carreira em 2014. 

Também são destacados outros aspectos explorados pela mídia como símbolos da 

identidade nacional e motivos de orgulho no país, como o samba, MPB, e o futebol, a 

partir do jogador Pelé. Ainda na primeira página, um símbolo da contribuição do Brasil 

na moda: o Biquíni. O texto lembra que embora os primeiros modelos tenham surgido no 

atol de Bikini, na Micronésia em 1946, é o Brasil que se tornou referência em moda praia, 

a partir de modelagens mais “sexy": tanga, nos anos 1970, o asa delta, o de lacinho, 

torcidinho, cortininha e o famoso fio dental, na década de 1980. Outra referência 

brasileira para o mundo da moda lembrada é a tendência Handmade, com os tecidos 

construídos a partir de trabalhos manuais: a renda e o crochê. 

Os hábitos relacionados ao culto ao corpo, tão incentivados e populares no Brasil 

também são contemplados, desde a Manicure (o modo como as brasileiras cuidam das 

unhas das mãos), a liderança no mercado de produtos capilares e na procura por cirurgias 

plásticas (O cirurgião plástico Ivo Pitangy é uma referência internacional), a exportação 

do método da depilação íntima “cavada”, bem como a existência de tratamentos, fórmulas 

e cosméticos feitos com ativos naturais, são mencionados de forma positiva e são aspectos 

que demonstram importância que se dá a aparência no Brasil. 

Outras referências mencionadas vêm da arte e do design, como os Irmãos 

Campana, o arquiteto Oscar Niemeyer, as marcas de sandálias de plástico Melissa e 

Havaianas, o artista visual Romero Brito, os grafiteiros Os Gêmeos. O funk e o sertanejo 

universitário, além do Tropicalismo, como um movimento cultural que influenciou o 

comportamento e virou referência também para a moda com estampas contendo temas de 

folhagens, pássaros e cores vibrantes. Personalidades com visibilidade internacional 

também são lembradas: Carmen Miranda, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Marisa Monte, 

Rodrigo Santoro, Alex Atala e designers de moda. Também são mencionados a 

Caipirinha e a Feijoada. Todos a partir de sua visibilidade internacional, como legado da 

cultura brasileira e como influência e referência para o mundo da moda. 
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Fonte: Elle Brasil, nº 300, janeiro, 2013. 

Figura 49 a 53– Tipo Exportação  
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De maneira sútil, o ideal de corpo da mulher brasileira, representada pela modelo 

Gisele Bündchen, contendo formas curvilíneas, é associado a outros aspectos presentes 

na cultura local, como a forma do violão, as modelagens dos biquínis, os traços dos 

desenhos de Niemayer e os cabelos ondulados. A modalidade esportiva do Futevôlei 

também é ilustrada com a foto de um homem na praia, representando um estilo de vida 

próprio do brasileiro, que vive próximo a praia e em harmonia do corpo, onde a aparência 

e a beleza são uma exigência e uma das maneiras de acessar prestígio social.  

Em todo o espaço, as imagens exploram o colorido referente a fauna e flora que 

caracteriza o país, além dos tons de verde e amarelo da bandeira nacional, sendo uma 

referência para o vestuário, o design e o comportamento. Deste modo, observamos que a 

matéria reforça ideais de beleza e comportamento, associados a ideia de uma identidade 

nacional brasileira, mas ainda assim, procura valorizar o potencial criativo e a relevância 

do país no contexto dos mercados de consumo global, na qual se torna necessário e 

importante destacar elementos que caracterizem uma identidade própria de cada lugar. 

 Outra referência de brasilidade apresentada nessa edição da revista é no editorial 

na qual expõe suas escolhas de moda para caracterização do que seria o estilo do “jeito 

Elle de ser”. A primeira foto do editorial é de uma modelo com uma produção de moda e 

gestos que fazem alusão a aparência da cantora e atriz Carmen Miranda. Ela utiliza 

turbante, pulseiras e brincos grandes, maquiagem colorida, e roupas adaptadas ao estilo 

hi-lo (peças luxuosas com peças básicas), mas fazendo referência ao estilo da cantora. 

 

Figura 54 e 55 – Elle mostra tua cara 

 

Fonte: Elle Brasil, nº 300, Maio, 2013. 
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Nas edições dos meses seguintes, a associação da moda com estilo, compras e 

luxo continuou presente. Destacamos as capas de algumas outras edições desse mesmo 

ano que continuaram explorando o estilo de vida que relaciona o corpo e aparência com 

elementos entendidos como parte da brasilidade: cenários de mar, praia e o amarelo e 

laranja do sol, modelos magras, gestos que sugerem curvas e roupas que deixam parte do 

corpo a mostra. Na edição de setembro, foi veiculada uma edição especial sobre o corpo, 

na qual indicam conteúdos sobre dietas e tratamentos para emagrecimento. Nela e nas 

duas edições seguintes foram publicadas seções especiais sobre moda e estilo em locais 

específicos do país: em setembro foi publicado o Especial Minas, em outubro o Especial 

Rio, e na edição de novembro, a cidade de Maceió foi o cenário para os editoriais e outros 

conteúdos sobre viagem e gastronomia. Nessa capa, a expressão Tipo Exportação 

novamente aparece, sugerindo mais uma vez cultura nacional como um produto. 

 

Figura 56,57 e 58 – Capas das edições de setembro, outubro e novembro de 2013 

    

Fonte: Elle Brasil, nº 304, nº 305 e nº 306, 2013. 

 

 No mês de dezembro de 2013, a edição novamente trouxe a temática do luxo como 

um dos temas centrais a partir da chamada: Luxo versão 2014 – menos ostentação, mais 

atitude: a nova mania mundial é ser feliz. Na capa predominam os tons de vermelho e 

dourado e a modelo húngara, Eniko Mihalik, utiliza um vestido e acessórios da marca 

francesa Dior. No mês que marca o final do ano, os conteúdos associam-se a um momento 

de festas, compras e férias. Nesse sentido, essa edição encartou também um guia de 

viagens e compras, com dicas de Londres, Paris, Milão e Nova York. Karl Lagerfeld 

novamente é um protagonista da edição, que demonstra tendências para o ano seguinte e 

a sugestão de estilos associados a sofisticação, atualidade e juventude. 
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Figura 59 e 60 – Capa da edição de dezembro e do especial Travel &Shopping, em 2013. 

  

Fonte: Elle Brasil, nº 307, 2013.  

 

Observamos que a temática do luxo está presente de maneira transversal em toda 

essa edição como os editoriais, entrevistas e reportagens. Alguns textos de caráter 

opinativo também apontam as mudanças dos hábitos de consumo e o processo de 

redefinição que tem ocorrido com o conceito de luxo e sua associação com a felicidade e 

o autoconhecimento. Foi o caso do texto assinado por Karin Hueck, jornalista brasileira 

criadora do Glick Project, que investiga a felicidade; o da coluna Closet de Ideais, da 

jornalista Lenita Assef; além do texto sobre o futuro da moda, de autoria do antropólogo 

norte-americano Ted Polhemus, sobre o comportamento de consumo para o próximo ano. 

A reportagem intitulada O Low do High (Em inglês, o inferior do elevado), trata 

sobre transformações no mercado de luxo através das mudanças a partir da internet e da 

influência da moda das ruas. Uma única foto, de arquivo, ilustra a modelo com roupas de 

marcas luxuosas com outras mais comuns, além de representar um estilo de vida jovem. 

O texto fala como as principais maisons (estabelecimentos, rede de lojas e/ou grifes 

famosas) estavam criando estratégias e novidades para alcançar e agradar um público 

mais jovem que utiliza as redes sociais digitais e fazem compras pela internet, e dentro 

disso, o poder e a influência da China, o país líder do mercado de compras online no 

mundo.  Deste modo, essa reportagem fala sobre as mudanças dos hábitos de consumo e 

a influência de valores associados ao uso da internet e do potencial de compra dos jovens.  

Dados de porta vozes de agência de análises de negócios, análises de tendências e 

diretores financeiros de marcas tradicionais de luxo são utilizados como fontes de 

informações especializadas. O texto demonstra a influência de valores como a velocidade 

promovida pela internet para o consumo da moda, que também promove a circulação das 
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imagens da moda das ruas com mais influência no consumo. Também é feito o 

questionamento dos critérios para que um produto seja considerado de luxo. O contexto 

brasileiro também é mencionado, apesar da ausência de uma grande marca de luxo 

nacional, constituindo um mercado com critérios diferentes. Assim, o texto associa moda 

e sua dimensão no comportamento e também ressalta a moda enquanto negócio, que além 

de criativo, deve ser rentável acompanhando as mudanças de hábitos da sociedade. 

 

Figura 61 e 62 – O Low do High 

 

Fonte: Elle Brasil, nº 307, dezembro, 2013. 

 

 Outra matéria sobre moda e comportamento: O cool é cool?, escrito pela então 

redatora-chefe, Renata Piza, investiga o conceito dessa expressão, que inglês significa 

legal, mas que no contexto de moda é utilizada para caracterizar um estilo que busca 

“impressionar” através da aparência. Distribuída em duas páginas, a primeira contém 

apenas fotos de modelos em passarelas e de artistas musicais relacionados aos 

movimentos da música e das artes como o jazz e a cultura pop, que passaram a ditar um 

novo padrão do que significa ser cool: “menos explosivo e mais blasé”, segundo o texto. 

O antropólogo Ted Polhemus e um portal de pesquisa de tendências são as fontes 

para interpretação desse movimento, no qual identificam principalmente a influência das 

redes sociais na definição do que é cool e a banalização do termo por seus adeptos. O 

texto também traz “mandamentos” para expressar mais espontaneidade e autenticidade 

no estilo. Deste modo, é uma típica matéria de comportamento sobre hábitos de consumo 

e que expõe a influência de valores culturais na aparência e seus possíveis sentidos. 
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Figura 63 e 64 – O cool é cool? 

 

Fonte: Elle Brasil, nº 307, Maio, 2013. 

 

Outra matéria nos mesmos moldes, Lá vamos nós outra vez!, têm como tema a 

volta do grunge não só na moda, mas também no comportamento. Trata-se de um estilo 

que surgiu nos anos 1990, marcado pelo uso de roupas como camisa xadrez, calças e 

bermudas jeans largas, top cropped, coturnos, camisas de flanela, meia arrastão, macacão, 

entre outras peças. A matéria busca explicar para uma nova geração acostumada com as 

redes sociais e o consumo global, como se caracterizava e quais eram os ícones marcantes 

dessa época que deu os primeiros passos da internet, aparelho celular, música eletrônica 

e abertura do Brasil no mercado internacional. Também são feitas referências ao sucesso 

das garage bands como Nirvana, e ícones de beleza como a modelo Kate Moss, além de 

outros aspectos da cultura pop e ícones de consumo, como bebida e peças-chave do estilo. 

A volta do grunge cerca de 23 anos depois estava relacionada, segundo o texto da 

revista, com o espírito de rebeldia que estimulou manifestações populares em todo o 

mundo e inclusive no Brasil no ano de 2013, em uma espécie de retorno ao movimento 

dos caras pintadas. O que foi resgatado nas criações recentes de algumas marcas como 

Saint Laurent com certo saudosismo e como tendência de comportamento. Nesse sentido, 

o texto demonstra o desejo de ter um estilo bem definido e fazer parte de uma tribo. 

“Sociologia à parte, essa é a deixa para você se expressar quem gostaria de ser e, se der, 

ainda abraçar uma (ou muitas) causa pelo meio do caminho”, diz o texto, publicado em 

três páginas com variadas fotos de arquivo que mostram a caracterização do estilo.  
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Figura 65 e 66 – La vamos nós outra vez 

  

Fonte: Elle Brasil, nº 307, dezembro, 2013.  

 

 Ao longo do ano de 2013 a revista naturalmente experimentou algumas mudanças 

na organização e apresentação do conteúdo. A partir da edição de maio de 2013, a editoria 

de Reportagem de Moda foi dissociada da editoria de Moda. Além disso, a editoria de 

Variedades, passou a se chamar editoria de Cultura&Lifestyle a partir da edição de 

novembro do mesmo ano. Em entrevista concedida a um site em 2013, a diretora de 

redação reivindicou a associação com o luxo, mas dentro de algumas especificidades. 

 

Acho que a “Elle” é uma revista sintonizada com o tempo que vivemos. 

Falamos de luxo, mas de um jeito cool, acessível. Sua linguagem é mais jovem. 

Considero também que ela é mais irreverente e ousada que os outros títulos, 

tanto nas imagens de moda quanto nos assuntos abordados na pauta. Qual outra 

revista feminina no Brasil teria colocado Lea T. na capa? Assumimos certas 

bandeiras que em outros títulos ficariam desconexas. A “Elle” é mais 

vanguardista nesse sentido (BARBOSA, 2013). 

 

 

A partir do ano de 2014, observamos que as edições da revista continuaram 

explorando a moda a partir do discurso da antecipação das tendências e as seções e 

colunas eram também as mesmas das encontradas anteriormente. Em fevereiro, Elle 

publicou uma edição especial sobre diversidade. A foto de três modelos jovens em corpo 

inteiro: uma ruiva, loira e negra, e a chamada Be yourself - Estilo, idade, peso, raça, na 

democracia da moda, os tabus começam a cair e tudo é possível, apontam para a 

discussão e a celebração das diferenças culturais, que nesse momento já era um assunto 

crescente e polêmico no mundo da moda. Mas correspondeu a um assunto momentâneo, 

pois as edições seguintes retornam o destaque as tendências e as dicas de compras. 
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Figura 67 e 68 – Capas das edições de janeiro e fevereiro de 2014 

  

Fonte: Elle Brasil, nº 308 e nº 309, 2013. 

 

Entretanto, a relação entre moda com a cultura e mais precisamente a identidade 

nacional, foi um assunto que fez parte das estratégias editoriais da revista naquele ano. A 

capa da edição comemorativa dos 26 anos da revista, publicada no mês de maio, antecipou 

o patriotismo em ocasião da Copa do Mundo FIFA, que foi sediada no Brasil em 2014 e 

teve início no mês seguinte, em junho. Associando o tempo de publicação da revista com 

a representação da brasilidade e o luxo, o conteúdo também elaborou uma analogia do 

futebol com o mundo da moda. Chamando atenção para o potencial criativo no país, a 

chamada da capa anunciava os destaques da moda no Brasil: Convocamos nossos maiores 

craques para provar que a moda brasileira está com a bola toda. 

Na capa principal aparecem os estilistas Pedro Lourenço, Alexandre 

Herchcovitch, Gloria Coelho, Reinaldo Lourenço e Oskar Metsavaht e na outra página 

que completa a capa principal, aparecem outros estilistas: Cris Barros, Vitorino Campos, 

Lenny Niemeyer, Adriana Bazon, Paula Raia e Eduardo Pombal, selecionados pela 

revista para representar “o time” brasileiro da moda. Na foto também aparece a modelo 

Laís Ribeiro, top model internacional vestida com a bandeira nacional e a fotografia foi 

captada por Bob Wolfenson, reconhecido fotógrafo de moda brasileiro. 

Nesta edição, a revista também publicou seção especial sobre luxo, como nos 

últimos anos vinha fazendo na edição do mês de maio. A capa também destaca as dicas 

de moda festa, tendências e produtos de beleza, dicas para conhecer as cidades sede dos 

jogos, além da quantidade de páginas da edição, que passou de 500, reforçando também 

o potencial criativo da própria revista a partir de um grande volume. Também foi possível 

observar uma quantidade de anúncios superior ao que normalmente é publicado. 



146 
 

Figura 69 e 70 – Capa da edição de maio de 2014 

 

Fonte: Elle Brasil, nº 312, Maio, 2013. 

 

Entre as mais de 500 páginas da edição, que trouxeram conteúdos sobre tendências 

e luxo entre editoriais e matérias diversas sobre roupas, joias, produtos de beleza, roteiros 

gastronômicos como normalmente ocorria, muitas delas foram dedicadas a associação da 

moda com uma identidade nacional. A estilista Gloria Coelho ganhou atenção e 

homenagens com uma seção somente sobre o seu processo criativo e trajetória 

profissional. Ela também foi a que concebeu o lenço concedido de brinde junto com a 

compra da revista impressa, que fez parte de uma série contendo outros lenços criado 

pelos designers que foram fotografados e entrevistados. 

Alguns textos destacam além de uma criatividade própria da moda do país, um 

certo estilo de vida próprio brasileiro, principalmente em relação a aparência das mulheres 

brasileiras, que apostam na vaidade e na sedução, como o que diz o texto intitulado Estilo 

brasilis, da colunista Lenita Assef.  Tipo Exportação também foi o título de uma matéria 

que tem como tema as “new faces” (modelos) brasileiras que iniciavam sucesso no 

exterior. A representação de certos atributos próprios dos corpos das mulheres brasileiras 

pode ser visualizada pela foto da capa interna com a modelo Laís Ribeiro em preto e 

branco, escolhida para representar essa beleza brasileira: morena, cabelos lisos, corpo 

com formas curvilíneas ainda que magra e alta. A modelo natural do Piauí, já nesse 

período costumava participar de ensaios e desfiles de grifes internacionais, como o da 

marca de lingeries, Victoria’s Secret. 

 



147 
 

Figura 71 e 72 – Capa internas com Gloria Coelho e Laís Ribeiro 

 

Fonte: Elle Brasil, nº 312, Maio, 2013. p. 171 e 321. 

 

Se nas capas o destaque foi ao corpo da modelo e a bandeira nacional, o editorial 

de moda com fotos distribuídas em 12 páginas, mostra os estilistas que apareceram na 

capa principal e a modelo Laís Ribeiro vestindo as suas criações e expressando o que 

pode ser interpretado como o estilo da mulher que veste cada um desses trajes, reforçando 

a criatividade e diversidade existente na moda do país. Os textos abaixo de cada foto 

identificam o estilista, resumem aspectos da trajetória profissional e destacam as 

contribuições de cada um para a moda brasileira, recorrendo a termos utilizados no 

futebol como “jogo não está fácil”, “craques”, “batendo um bolão” e “gol de placa”.  

As falas dos estilistas, destacadas em aspas, defendem principalmente a moda 

enquanto uma expressão cultural. Tanto referente a uma identidade nacional, quanto uma 

expressão pessoal do indivíduo que procura demonstrar um estilo próprio no modo de se 

vestir, como é possível observar a partir da fala de Gloria Coelho: "Qualquer um, em 

qualquer lugar do mundo, pode se identificar com as minhas criações. A moda é a 

expressão de um ser" e Eduardo Pombal: "Precisamos despertar o interesse das pessoas 

pela moda brasileira. Mexer com o olhar, gerar desejo". Também reivindicam mais apoio 

e investimento para a moda, por se constituir também como setor industrial, como disse 

Oskar Metsavaht: “A moda é uma expressão cultural e deveria ser vista como uma 

questão de estado”, Reinaldo Lourenço: “Moda não é só imagem. É indústria. 

Precisamos investir em toda cadeia” e Pedro Lourenço: “Há muitos talentos no Brasil. 

Mas, sem uma indústria estruturada, nenhum talento sobrevive".  
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Outros elementos mencionados foram alguns que caracterizam a moda brasileira, 

relacionadas a criatividade, identidade própria, o reconhecimento e a inspiração 

internacional, bem como a sensualidade, e a importância de evitar clichês. Deste modo, o 

editorial expõe um olhar crítico sob a moda no país e variadas apreensões da moda como 

expressão cultural. 

 

Figura 73 a 80 – Editorial com estilistas brasileiros 
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Fonte: Elle Brasil, nº 312, Maio, 2014. p.322-229. 
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Figura 81 a 84 –  Outra parte do Editorial com estilistas brasileiros         

       

        

Fonte: Elle Brasil, nº 312, Maio, 2014. p. 330-333. 

 

Esse editorial publicado em plena copa do mundo, também foi produzido em meio 

as discussões que já haviam no setor sobre a inclusão da moda no programa que permite 

captar recursos da iniciativa privada via renúncia fiscal, por meio da lei federal de 

incentivo à cultura, a Lei nº 8.313, conhecida como Lei Rouanet. Pouco tempo depois, 
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em agosto de 2014, a então Ministra da Cultura, Marta Suplicy, aprovou a medida que 

contemplariam os estilistas Pedro Lourenço, Ronaldo Fraga e Alexandre Herchcovitch 

para apresentar seus próximos desfiles no Brasil e no exterior. A questão mais restrita ao 

mercado fashion se tornou nacional e gerou uma grande polêmica, pois de modo geral, 

pelo menos até aquele momento, não se entendia a moda como uma expressão cultural, 

vendo os desfiles apenas como apresentação de produtos luxuosos. Além disso, há 

também um desconhecimento de como realmente funciona a aplicação dessa lei. 

Como foi publicado na época pelo o portal FFW12, o estilista Pedro Lourenço 

obteve aprovação para captar R$ 2,8 milhões para mostrar duas coleções baseadas na 

imagem de Carmen Miranda na semana de moda de Paris, Alexandre Herchcovitch com 

R$ 2,6 milhões para financiar desfiles no SPFW e semana de moda de Nova York sobre 

"o movimento de antropofagia cultural" e Ronaldo Fraga (que não apareceu no editorial 

publicado pela Elle Brasil), com R$ 2,1 milhões para financiar seus próximos dois 

desfiles do SPFW, inspirados em Mário de Andrade, João Cabral de Melo Neto e o 

artesão Espedito Seleiro. No entanto, alguns como Pedro Lourenço, não tiveram tempo 

hábil para captar os recursos e não usufruíram do benefício.13 

Nesta edição de maio de 2014, completou os conteúdos que relacionam o futebol 

com a moda brasileira, o artigo intitulado A copa da moda é nossa, de Paulo Borges, 

fundador da São Paulo Fashion Week, principal semana de moda brasileira, e a matéria 

de retrospectiva dos 26 anos da Elle Brasil, na qual a revista demonstrou como participou 

dos fatos marcantes da moda brasileira durante esse período e na atualidade. 

O tema e os elementos dessa aludida brasilidade também apareceram em edições 

dos meses seguintes da revista. Em julho, os tons verde e amarelo acompanham foto da 

cantora norte-americana Beyoncé, que neste período fez shows no Brasil. Em agosto, 

Gisele Bündchen foi fotografada na capa com a bandeira nacional. Em setembro, a 

modelo brasileira Isabeli Fontana posou para um ensaio na praia, e ilustrou uma edição 

com a temática do corpo e a moda praia. Nas capas das edições de outubro e novembro 

Laís Ribeiro e Gisele Bündchen novamente aparecem nas capas como modelos de beleza 

brasileira e de sucesso mundial. 

 

 

                                                           
12 Disponível em <http://ffw.uol.com.br/noticias/moda/desfiles-financiados-pela-lei-rouanet-entenda-a-

polemica-e-conheca-as-contrapartidas-das-marcas/> Acesso em 05/07/2018. 

13 Disponível em <https://ffw.uol.com.br/noticias/moda/exclusivo-ffw-transmite-video-de-pedro-

lourenco-e-anuncia-volta-do-estilista-ao-spfw/>Acesso em 05/07/2018. 
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Figura 85, 86 e 87 – Capas das edições de junho, julho e setembro em 2014 

   

Fonte: Elle Brasil, nº 313, 314 e 316, Maio, 2013. 

 

Figura 88 e 89 – Capas das edições de outubro e novembro de 2014 

  

Fonte: Elle Brasil, nº 317 e nº 318, Maio, 2013. 

 

Na edição de dezembro, a modelo foi a it girl 14 britânica, Alexa Chung, que aparece 

sentada no chão e descalça, utilizando jaqueta e calça jeans com bordados de cristais, da estilista 

Patrícia Bonaldi. A capa dessa edição também dedicada ao luxo e ao jeans, também possui textos 

impressos em acabamentos com brilho, e destacam as tendências de moda e beleza. Todo o 

conteúdo também foi guiado a partir dessa orientação, possuindo poucas matérias sobre 

comportamento mais diretamente. Em consonância com a temática da brasilidade exploradas em 

outras edições, essa também veiculou entrevistas e reportagens que falam sobre estilistas 

brasileiros e designers de joias que estão ganhando destaque e reconhecimento no exterior. Alexa 

                                                           
14 Termo utilizado para se referir a mulheres, geralmente jovens, que criam tendências, despertam o 

interesse das pessoas e da mídia em relação ao seu modo de vestir, de comportar, pensar ou ser. 
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Chung também posou para um editorial vestindo outras peças, na qual a revista apresenta ela 

como referência de alguém que possui estilo próprio e como inspiração para as leitoras. 

 

Figura 90, 91 e 92 – Capa da edição de dezembro de 2014 e editorial com Alexa Chung 

 

 

Fonte: Elle Brasil, nº 319, dezembro, 2014. 

 

 Uma matéria que abrange moda e comportamento é a intitulada Cabide de 

empregos. Em duas páginas e com fotos de arquivo que mostram estilos de vestir 

relacionados a décadas diferentes, o tema tratado é o volume de informação e a sensação 

de viver várias décadas ao mesmo tempo. A partir de um texto escrito em tom pessoal, 

inicia dando exemplos de como modelos e outras mulheres famosas aparecem em suas 

redes sociais e na mídia exibindo seus estilos de vida, bem como a dificuldade de 

acompanhar as notícias e todas as tendências disponíveis, evidenciando a confusão e 

ansiedade que marcam a sociedade hoje em dia.  
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As fontes que contribuem para a validação dessas compreensões é o professor de 

história da moda João Braga e a blogueira Nati Vozza, que chamam atenção para o 

paradoxo entre liberdade e imposição presentes nessa condição e fatores como a 

obrigação de certos papeis sociais femininos estão envolvidos. O texto reforça como a 

moda está envolvida nas expressões dos estilos de vida e como uma maneira do indivíduo 

encontrar seu estilo próprio, em meio a tantas informações. “antes a pressão das muitas 

escolhas do que o peso de uma moda ou um comportamento impostos.  Quem é você na 

frente dos cabides?”, finaliza o texto que antecede uma matéria de serviço com dicas de 

estilo referentes a cada década do século 20. 

 

Figura 93 e 94 – Cabide de empregos 

 

Fonte: Elle Brasil, nº 319, Maio, 2013. p. 174-175. 

 

A partir dessas análises, observamos que alguns aspectos tratados nos conteúdos 

da revista abrangem principalmente a relação da moda com as práticas comportamentais 

e com a expressividade do estilo de vida a partir das escolhas de consumo, onde há uma 

necessidade de expressar um estilo bem definido, tanto a partir do modo de se vestir, 

quanto de poder desfrutar das diversas experiências. São conteúdos que fornecem 

instrumentos para perceber a relação do indivíduo e do vestuário com um modo de 

aparecer, significando com um modo de ser no mundo e assim como a moda está 

envolvida na afirmação de modos de vida e a expressão individual. 
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Como parte das diretrizes da revista, isso é associado a um certo ideal de luxo. 

Villaça (2007) explica que o luxo, apesar de estar em torno de algumas noções como: 

supérfluo, raridade, preço, público seleto, muito boa qualidade, marca de prestígio, 

nenhuma dessas noções é clara ou suficiente para defini-lo e na verdade, precisam ser 

pensadas quanto ao modo de serem construídas. Segundo a autora, o luxo tem explorado 

as possibilidades trazidas pelas novas tecnologias, perdendo suas referências mais 

tradicionais, perdendo a obviedade do material nobre e ganhando em capital cultural. “No 

contemporâneo, a ostentação parece ceder mais espaço ao prazer do refinamento e da 

experimentação” (VILLAÇA, 2007, p. 239). Tal aspecto perpassa diversas matérias das 

quais falam sobre as mudanças dos hábitos de consumo e do mercado de luxo.  

 Ainda sob a temática do luxo e da necessidade de expressar um estilo, a ideia de 

uma identidade nacional sob a etiqueta da “brasilidade” também perpassa diversos 

conteúdos os quais estiveram em destaque na revista durante 2013 e 2014. A moda é 

inserida dentro de um projeto de identidade nacional, como expressão cultural, de um 

estilo e um modo de vida próprio que nos caracteriza enquanto nação e como brasileiros, 

mas também enquanto um campo de negócios e setor industrial criativo, que compõem 

um conjunto representação o país para o mundo. 

O corpo e o estilo da mulher é um protagonista nessa representação de brasilidade, 

sendo ilustrado na revista principalmente a partir das modelos Gisele Bündchen e Laís 

Ribeiro, que demonstram o modelo de corpo da brasileira, sempre relacionado ao 

processo de mestiçagem característica da formação histórica do país. Assim, observamos 

que esses aspectos tratam da cultura brasileira e suas relações com a moda em uma 

perspectiva de expressão de identidade nacional e ao mesmo tempo em diálogo com os 

processos de mundialização da cultura, que como aponta Ortiz (2003) é perceptível a 

partir de objetos compartilhados e as suas marcas, que invadem os espaços os quais 

transitamos e os nossos modos de vida. 
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3.4 2015-2016: diversidade e o futuro da moda 

 

 No início de 2015, Elle Brasil, apresentou características semelhantes as 

observadas do conteúdo dos anos anteriores, sobre as tendências de luxo e incentivando 

à leitora construir o seu estilo. As capas das edições de janeiro, fevereiro, março e abril 

contemplaram essa abordagem sobre os lançamentos das temporadas, com dicas de como 

adaptar e usar as tendências no seu cotidiano. Na edição de março, a foto faz referência a 

cidade do Rio de Janeiro, em uma edição sobre o aniversário de 450 anos da cidade.  

 

Figura 95 e 96 – Capas das edições de janeiro e março de 2015 

   

Fonte: Elle Brasil, nº 320 e nº 322, 2015. 

 

A edição referente ao mês de maio de 2015 e anunciada como especial do 

aniversário de 27 anos da revista reservou especificidades. A capa foi concebida sem as 

tradicionais fotografias de modelos e cenários e produção de moda, e sim com um papel 

espelhado que permitia ao leitor se ver refletido na capa da revista. As chamadas para os 

textos, do mesmo modo, procuram estimular mais liberdade e individualidade ao lidar 

com o corpo, a moda e o estilo: Love-se, Liberte-se, Divirta-se.  

Em sintonia com a imagem que pode ser considerada uma expressão marcante do 

indivíduo contemporâneo, a foto tipo selfie, a capa espelhada, além de promover uma 

discussão sobre quais têm sido as representações de beleza nas imagens de moda, também 

se mostrou como uma estratégia editorial da revista para alcançar mais públicos, 

notadamente, o público que se interessa sobre esse assunto na internet, que vem 

demonstrando abertura e popularidade.  
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Figura 97, 98 e 99 – Capas da revista Elle em maio de 2015 em diferentes versões 

    

Fonte: <https://elle.abril.com.br/moda/capa-historica-da-elle-brasil-homenageia-voce-

leitora>;<https://www.lilianpacce.com.br/moda/elle-brasil-muito-alem-do-espelho>; 

<https://elle.abril.com.br/moda/leitoras-de-elle-publicam-suas-fotos-com-a-capa-de-maio> Acesso em: 16/04/2018.  

 

Diferente da versão impressa da mesma edição, na versão para tablets, uma das 

capas foi uma foto da jornalista e blogueira plus size, Juliana Romano, que na imagem 

aparentemente sem retoques, aparece com pouca roupa, e exibe formas corporais 

diferentes das que são normalmente apresentadas nas capas de revista como barriga, 

pernas grossas com celulite. Outra especificidade dessa edição foi que explorou bastante 

as potencialidades da internet e das redes sociais. Através da hashtag #vocenacapa, os 

leitores compartilhavam as suas imagens refletidas no espelho da capa da revista. Além 

disso, nesta oportunidade, a Elle Brasil lançou também um aplicativo para tablets e 

celulares Elle TV, que ao ser apontado para determinadas páginas, dava acesso a vídeos 

e outros conteúdos extras, por meio da tecnologia da realidade aumentada.  

Uma das matérias sobre comportamento dessa edição em que foi trabalhado o 

tema da diversidade, trata sobre a beleza corporal. Intitulada Love-se é uma matéria que 

foi influenciada pela visibilidade alcançada na internet sobre as discussões em torno de 

uma possível pluralização das referências de beleza. São entrevistadas três mulheres 

conhecidas na internet pela militância da beleza associada principalmente ao corpo 

gordo, ao cabelo crespo, a pele negra, e também a idade mais avançada: Bruna de Paula, 

Juliana Romano e Vera Barreto Leite.  Além disso, o psicanalista Oscar Cesarotto 

comenta sobre as redes sociais como um espelho da sociedade, e a historiadora Denise 

Bernuzzi de Sant'anna, sobre a beleza e o uso do corpo pelas pessoas em busca de 

sucesso social. Embora trate sobre beleza corporal, o assunto foi mais associado no texto 

a autoestima com a própria imagem e o processo histórico e social do uso do corpo para 

expressão da singularidade e diferenciação. 
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Outro aspecto sobre essa matéria é a composição visual em que ela foi 

trabalhada, o que auxilia no sentido que deseja conceder ao tema, de liberdade das 

formas de perceber a beleza do corpo. A imagem principal também põe em destaque em 

quase duas páginas inteiras a montagem de dois corpos de duas modelos, uma branca e 

outra negra, destacando assim a cor da pele no conceito de beleza, e ainda em uma 

tentativa de fazer alusão às diferenças culturais, notadamente a do contexto brasileiro. 

Além disso, o próprio formato do texto da matéria nas outras duas páginas foi colocado 

em um formato que lembra as formas curvilíneas de pernas e quadris das mulheres. 

 

Figura 100 a 103 – Love-se 

 

 

 

Fonte: Elle Brasil, nº 324, maio - 2015. p.200-203. 
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Nas páginas seguintes, a revista apresentou o editorial de moda intitulado Bonito 

é ser diferente. Nele foram fotografadas oito mulheres, entre elas três das que foram 

mencionadas na anterior. São mulheres de idades, tons de pele, profissões, estilos de 

vida, e principalmente, belezas distintas; essa é a mensagem que a revista passa.  Uma 

delas atua como modelo profissional e o texto e a imagem destacam as sardas presentes 

no seu rosto como o traço da sua beleza singular. Outra pessoa fotografada é albina e 

destaca seu engajamento com a causa da beleza para essas pessoas. 

 

Figura 104,105 e 106 – Parte do editorial intitulado Bonito é ser diferente 

  

Fonte: Elle Brasil, nº 324, maio - 2015. p.204, 205 e 207. 

 

Outras mulheres que posaram para as fotos procuram representar outros aspectos 

relacionados aos seus estilos: um modo de vestir sem gênero, o uso de trança rasta, 

cabelos coloridos, a beleza na velhice, o corpo curvilíneo de diferentes origens como é 

comum nas brasileiras, a mulher gorda ou plus size, entre outros. De modo geral, elas 

contam sobre como já lidaram ou lidam com as características do seu corpo, o que faz ele 

ser diferente, como reconhecem a beleza nele e quais práticas adotam como cuidados 

estéticos e composição da aparência.  Um aspecto que também é possível observar é que, 

como geralmente ocorre no formato do editorial de moda - que utiliza a fotografia de 

moda com modelos e textos descritivos - geralmente é o espaço em que a revista expõe 

suas escolhas de tendências. Neste caso, a revista não deixou de expor os produtos, mas 

optou por destacá-las junto a beleza individual de cada mulher. Na edição para tablets, 

esse editorial, além das imagens e do texto, em cada página também reproduzia um áudio 

no qual era possível escutar trechos das entrevistas gravadas com essas mulheres, 

trazendo mais um recurso estético e reforçando o que o texto procurava destacar. 
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Figura 107 a 114 – Outras imagens do editorial Bonito é ser diferente 
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Fonte: Elle Brasil, nº 324, maio, 2015. p. 208, 211, 212, 214, 216, 217, 218 e 219. 

  

Outra matéria presente na edição que analisamos se intitula O X da questão, que 

abriu mais espaço do que as anteriores para falar mais diretamente sobre a beleza, a moda 

e o corpo na velhice. A foto principal traz a modelo norte-americana Carmen Dell' Orefice 

de 83 anos, modelo desde os 15: branca, de olhos claros e com o cabelo branco. De modo 

geral, o tema da matéria é como uma nova geração tem redefinido o consumo no setor da 

moda e beleza, já que a expectativa de vida está subindo e as pessoas mais velhas 

possuem, de modo geral, alto poder de compra. Assim, a felicidade não seria algo somente 

de direito das pessoas jovens. 
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O texto demonstra como essa geração “sem idade”, desafia as ideias comuns sobre 

envelhecimento, como a fase da vida ligada a decadência do corpo, demonstrando serem 

pessoas ativas, produtivas, com autoestima e estilosas. O fotógrafo e blogueiro Ari Seth 

Cohen que se dedica a registrar mulheres idosas que gostam de moda e estilo em Nova 

York foi entrevistado. São citadas e ilustradas nas fotografias mulheres idosas que tem 

ficado conhecidas por estampar campanhas publicitárias de marcas da moda, atrizes e 

outras personalidades, nenhuma brasileira.  Como fontes, foram consultadas uma analista 

de agência de tendências e pesquisas sobre consumo de moda feita por organizações. 

 

Figura 115 a 118 – O X da questão, matéria sobre as relações entre envelhecimento, beleza e estilo 

 

Fonte: Elle Brasil, nº 324, maio - 2015. p. 220-223. 
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Ainda abordando as gerações e os hábitos de consumo, a reportagem Geração Z 

fala sobre o comportamento dos jovens com menos de 25 anos. Distribuída em três 

páginas, duas delas destacam a letra Z e fotos de roupas e acessórios que compõem os 

estilos destes jovens. A referência principal é atriz norte-americana Cara Delevingne, que 

inventa modismos e é considerada o maior exemplo. A principal característica dessa 

geração, conforme o texto, seria além do grande interesse por moda e por consumir, o 

hábito de estarem sempre na internet e nas redes, por isso a necessidade de tudo ser muito 

rápido e das marcas de luxo e fast fashion desejarem se comunicar com eles. A matéria 

consulta pesquisadores de consumo e jovens consumidores que revelam como nessa faixa 

etária as roupas e as marcas são elementos de expressão da identidade e distinção. O texto 

também aponta a possibilidade destes jovens mudarem a moda do próximo século por 

meio dos seus hábitos que rompem as tradicionais compreensões da moda e do luxo. 

 

Figura 119 e 120 – Foto e texto da matéria sobre pluralidade das referências de beleza 

 

Fonte: Elle Brasil, nº 324, maio - 2015. p.224-225. 

 

Estilo de vida e juventude também estiveram em outros conteúdos da edição como 

a que entrevistou e fotografou top models brasileiras com idade acima dos 30 anos. 

Diversidade e empoderamento feminino também permearam outras matérias e entrevistas 

com personalidades da tv, cinema e das redes, como a atriz australiana Rebel Wilson e a 

youtuber brasileira, Jout Jout. A edição como um todo esteve repleta de porta-vozes 

dessas discussões e influenciadores digitais da militância beleza negra, plus size e ageless, 

demonstrando a influência da internet e personagens da rede no conteúdo. 
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 No entanto, o maior destaque foi a discussão sobre a ideia da beleza corporal em 

aliança com a tendência contemporânea de procurar valorizar as singularidades 

individuais, as diferenças culturais de cada indivíduo e os aspectos subjetivos da beleza. 

No que se refere as imagens, a revista buscou projetar belezas diferenciadas, mas além 

disso, um cenário multicultural, de variadas possibilidades de aparências, estilos, 

personalidades e origens. Assim, a revista abriu a possibilidade da existência não apenas 

de apenas de um ideal de corpo belo, mas para uma beleza multipadrão. 

No entanto, a capa espelhada e as matérias em destaque que foram analisadas na 

edição não negam as outras imagens de anúncios e de outros conteúdos jornalísticos na 

mesma edição que demonstram o padrão hegemônico de beleza. Até mesmo nas matérias 

elencadas, notamos que os padrões de beleza vigentes não deixam se ser representados 

em alguns aspectos das pessoas que posaram para as fotos. Em relação a isso, na 

percepção de Lipovetsky e Serroy (2015, p. 353), pode ser que no futuro possa haver a 

multiplicação de mídias que exibam mulheres mais reais, de uma beleza menos 

padronizada, o que já é algo positivo, mas não se conhece sociedade sem modelo ideal de 

beleza, sem valorização e desejabilidade do belo, e a atenção do corpo belo tem sido uma 

cobrança mais acentuada e buscado cada vez mais também por homens. 

No entanto, mesmo que a moda e a mídia continuem instituindo em tais padrões 

de formas corporais e de beleza, percebemos quanto o momento atual, tem sido de 

abertura a uma maior contestação e, consequentemente, de mais representação de 

diversidades. Os blogs e as imagens das redes sociais digitais e alguns de seus autores 

têm comprovado que podem ir além das tradicionais imagens exibidas pela mídia, 

televisão, cinema e revistas, que desde o surgimento da mídia e cinema tem nos afetado, 

auxiliando a ter percepções e criar ideais de beleza específicos.  

Foi importante observar também que a repercussão da capa espelhada trazida pela 

revista Elle Brasil em maio de 2015, e principalmente da imagem da blogueira plus size 

Juliana Romano, também se deu por conta de um outro aspecto referente aquele contexto.  

Enquanto Elle tentou se diferenciar com um novo olhar para o corpo feminino, a sua 

concorrente, Vogue Brasil – revista que também comemora seu aniversário nas edições 

de maio - naquele mês apresentou uma imagem de Gisele Bündchen, modelo brasileira 

de maior sucesso no mundo e que anunciava afastamento da profissão. Ela que é branca 

e loira, apareceu nua e exibindo o seu corpo alto e muito magro, o que acabou por 

significar a representação dos principais padrões impostos pela moda ao corpo feminino 

e um grande contraste com as imagens trazidas por Elle Brasil no mesmo período. 
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Figura 121 - Capa da revista Vogue Brasil em maio de 2015 com Gisele Bündchen 

 

Fonte: <https://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2015/04/gisele-bundchen-e-capa-da-edicao-

de-40-anos-da-vogue-brasil.html> Acesso em 07/07/2018. 

 

A edição da capa da Elle como um espelho também teve uma continuidade, pois 

já veio com a promessa de publicar uma seleção de capas selfies na edição de junho. 

Foram escolhidas três diferentes leitoras em uma tentativa de trazer nas capas fotos de 

pessoas comuns, mas que não significaria um rompimento com as imagens das top-

models que voltaram a aparecer nas capas da revista posteriormente. Nessa edição 

também foi publicada a repercussão que a anterior possuiu: as famosas que participaram 

da campanha #vocênacapa, o alcance para outras pessoas nas redes sociais, bem como a 

repercussão na mídia, não apenas sobre a capa, mas de fotos e matérias específicas, como 

a da blogueira Juliana Romano e a matéria com as modelos acima dos 30 anos. 

 

Figura 122 e 123  – Capa da edição de junho de 2015 e a repercussão da de maio de 2015 

   

Fonte: Elle Brasil, nº 325, junho, 2015.  
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  Esta edição, de modo geral, também explorou recursos multimídia e da realidade 

aumentada a partir do aplicativo lançado na edição anterior. Ao apontar o celular ou tablet 

para algumas páginas, áudios ou vídeos surgiam na tela, contendo entrevistas e bastidores. 

Além disso, questões como os padrões da moda que haviam sido tema na edição anterior 

também ganharam destaque com um editorial intitulado “Acreditamos”. Em 39 páginas 

apresentou imagens de diversas pessoas comuns, como as leitoras fotografadas para as 

capas e modelos, todos de diferentes características e representando diferentes estilos. 

Acompanhada de frases como: “Que se vestir deve ser uma aventura, e não um 

peso”, “que a moda apropriada para cada idade não é apropriada em nenhuma idade”, 

“que uma revista de moda é mais do que uma coluna social” e “na beleza em todas as 

suas expressões”, a revista reivindicou um manifesto sobre a moda no tempo atual. 

Também falou sobre a moda e seus paradoxos:  séria e divertida, excludente e inclusiva, 

comercial e conceitual, entre outros. Assim, se posicionou em relação a aspectos dos 

diálogos da moda com a sociedade na atualidade, como uma expressão a favor da 

diversidade, beleza, criatividade e individualidades. Posteriormente, a revista Elle 

recebeu diversos reconhecimentos no 41º Premio Abril de Jornalismo, promovido pela 

Editora Abril, em 2016. O editorial “Acreditamos” foi premiado na categoria “Texto” de 

melhor Reportagem de Moda e Beleza, na qual concorreu com outras revistas do grupo. 

 

Figura 124 – Editorial Acreditamos 

 

Fonte: Elle Brasil, nº 325, junho 2015. 
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 Nas edições dos meses posteriores tais temáticas foram aparecendo de maneiras 

mais pontuais, mas as reportagens passaram a contemplar mais questões relacionadas as 

discussões de gênero, raça e tecnologia: liberdade feminina, identidade transexual, 

influência das redes digitais e seus diálogos com a moda e beleza. Neste período Elle já 

era uma revista um pouco diferente das que observamos entre 2013 e 2014, com bastante 

conteúdos dedicados a artes visuais, música, cinema e tv, por exemplo e bastante 

orientada por reafirmar sua presença nas redes, além de pequenas mudanças no aspecto 

gráfico e identidade visual. Entre as edições de julho a novembro, tendências de estilo, as 

temporadas de moda internacionais voltaram a ser o destaque das capas, que retornaram 

as fotos com top models. No mês de outubro realizou o Elle Fashion Preview, que 

promove desfiles antecipam as tendências de inverno da São Paulo Fashion Week. 

 

Figura 125,126 e 127 – Capas das edições de julho, agosto e setembro de 2015 

           

Fonte: Elle Brasil, nº 326, nº 327 e nº 328, 2015. 

 

Já a edição do mês de dezembro teve como tema a moda e o feminismo, o qual a 

revista mais uma vez apostou em um manifesto. O conjunto de quatro capas possui 

fotografias em preto e branco com fotos de modelos de diferentes características, também 

com o desejo de projetar diversidade. O design destaca em vermelho e branco frases sobre 

a autonomia da mulher com seu próprio corpo e o seu modo de vestir. Todas as modelos 

que utilizam luxuosas peças de roupas escuras, posam em posturas que revelam um pouco 

de nudez e de proteção ao próprio corpo. O texto destaca os nomes das mulheres que 

contribuíram para o manifesto ligadas a coletivos e sites feministas. Deste modo, 

observamos que a partir dessa temática, a revista se expressou em relação a violência e 

assédio contra as mulheres e procurou demonstrar como a moda está envolvida na pauta 

feminista, dialogando com as questões em discussão na internet no período. 
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Figura 128 a 131 – Conjunto de capas da edição de dezembro de 2015 

        

 

         

               

Fonte: Elle Brasil, nº 331, dezembro, 2015. 

 

 Além do conjunto de capas, as modelos aparecem no editorial Elas por elas. Em 

12 páginas, ainda com foto em preto e branco, as frases em vermelho trouxeram algumas 

das frases mencionadas em reividicações feministas e as roupas. Embora as modelos em 

maior parte representem o padrão hegemônico da moda, o editorial discute o corpo dentro 

de um contexto social em que as roupas possuem um papel fundamental: fazem parte da 

expressão da feminilidade, liberdade e também reivindicam a diversidade. 
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Figura 132 a 137 –  Algumas páginas do editorial Elas por Elas 

 

    

 

Fonte: Elle Brasil, nº 331, dezembro, 2015. p.198, 202 e 204-207. 
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Nas redes sociais, a revista foi criticada por usar apenas modelos magras em todas 

as capas, mas também elogiada por trazer em um revista de moda de grande projeção, 

uma discussão social considerada urgente. O assunto veio à tona na revista Elle, no final 

de um ano em que houve bastante mobilização feminina no Brasil, sendo que em grande 

parte foram convocadas para ir às ruas através das redes. O Brasil é o quinto país mais 

violento do mundo para as mulheres, e segundo a revista Época15, que nomeou este 

movimento como “a primavera das mulheres brasileiras”, em outubro de 2015, por conta 

da repercussão de comentários machistas, um grupo feminista organizou uma campanha 

intitulada #primeiroassedio, onde se pedia às mulheres brasileiras que contassem seu 

primeiro caso de assédio sexual e em quatro dias receberam 82.000 mensagens. A votação 

do projeto de lei que dificultaria o acesso ao aborto para as mulheres estupradas também 

fez com que as mulheres saíssem às ruas em diversas cidades brasileiras.  

 Deste modo, a revista Elle Brasil também trouxe no seu manifesto as vozes de 

mulheres que lideravam coletivos feministas ou estavam envolvidadas com a causa, e que 

possuiam visibilidade nas redes sociais.  O manifesto feminista é assinado por Juliana de 

Faria, do Think Olga (que já havia sido editora de reportagem de moda da Elle Brasil até 

2013), Clara Averbuck, do Lugar de Mulher, a filósofa Djamila Ribeiro, Coletivo 

Blogueiras Negras, Sofia Soter, da Capitolina e Helena Dias, da AzMina.  De modo geral, 

os 41 itens listados em três páginas, fazem a reivindicação contra a violência, os padrões 

de beleza, a favor da autonomia com o próprio corpo, igualdade de direitos, demandas 

das mulheres negras e a livre manifestação das expressões da feminilidade. 

 A preocupação em relação a uma revista de moda reivindicar essas questões e não 

parecer apenas algo momentâneo aparece na carta da diretora de redação como um grande 

desafio, pois assume que são umas das grandes responsáveis pela “objetificação” da 

mulher, por impor padrões,  além de assumir que a cada edição Elle tem se policiado para 

manter coêrencia entre discurso e prática. No texto, ela relembra capas de edições 

anteriores, sendo algumas mais recentes, em que aspectos do feminismo estiveram 

presentes, além resgatar como isso faz parte dos valores que guiaram a criação do título. 

 

Se há uma revista de moda que pode falar com consistência sobre esse assunto 

é a ELLE, que tem o feminismo no seu DNA. Desde que foi criada na França, 

ela incentiva a mulher a se libertar dos padrões, buscar independência, ter 

personalidade própria e lutar pelo seu espaço. Aqui, no Brasil, não tem sido 

diferente (BARBOSA, 2015. ELLE BRASIL, nº331, p.51). 

                                                           
15 Disponível em: <https://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/11/primavera-das-mulheres.html> Acesso 

em 06/07/2018. 
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Figura 138 a 141 - Especial Feminismo - Manifesto 

 

 

Fonte: Elle Brasil, nº 331, dezembro, 2015. p.178-181. 

 

Figura 142 e 143 – Carta da diretora de redação na edição de dezembro de 2015 

 

Fonte: Elle Brasil, nº 331, dezembro, 2015.p. 50-51.  
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A temática do feminismo e das mulheres permeou diversos conteúdos dessa 

edição, problematizando o protagonismo feminino em diversas áreas como o cinema, tv, 

música e moda. Uma das matérias que demonstram a união entre moda e feminismo no 

comportamento foi a intitulada “Passeatas e passarelas”. A editora de reportagem de 

moda, Vivian Whiteman, escreveu sobre a relação das ativistas feministas com a sua 

aparência. Distribuída em quatro páginas, o texto demonstra que uma relação que pode 

ser julgada como improvável, foi bastante próxima na história, pois as militantes do 

movimento sufragista, por exemplo, utilizavam a aparência como estratégia para não 

serem ridicularizadas na imprensa. Contexto em que a boa aparência era pensada como 

uma estratégia, sendo assim a moda era um disfarce e um uniforme.  

Pesquisas, livros e documentários são utilizados como fontes para esse resgate 

histórico sobre o entendimento da moda como fator de distinção e segregação, mas 

também de prazer e reconhecimento público, por isso, da existência de uma relação de 

amor e ódio entre as feministas com a moda. A reportagem demonstra que o desejo de 

acompanhar a moda desde o século 19 se deu por mulheres de todas as classes sociais, 

mas apresenta as diferenças entre as mulheres brancas e negras, casadas ou solteiras. 

Além disso, como a moda também acabou sendo, tanto uma maneira das mulheres 

alcançarem o mercado de trabalho, como também consumidoras para um forte mercado. 

Assim, a moda passou a instituir cada vez mais padrões de beleza em que mulheres 

mais velhas, negras ou gordas não estiveram contemplados nem poderiam ser associadas 

a beleza e ao luxo. As imagens de que ilustram a matéria são referentes ao documentário 

utilizado como fonte, um exemplo de charge sobre as sufragistas, fotos que registram 

algumas dessas mulheres que na historia ou na atualidade tem unido moda com a causa 

feminista, bem como as grifes que tem escalado negras para suas campanhas. Deste modo, 

a reportagem também fala sobre todo o movimento atual em que a moda começou a 

atender as demandas sociais por mais diversidade e se une a reivindicação da autonomia 

com das mulheres com seu próprio corpo, sendo um importante recurso para expressão 

de seus modos de vida. 
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Figura 144 a 147 – Passeatas & Passarelas 

 

 

 

 

Fonte: Elle Brasil, nº 331, dezembro, 2015. p.182-185. 

 

Através dessas análises, observamos como a revista Elle Brasil passou por 

transformações significativas em sua linha editorial no ano de 2015, passando a explorar 

assuntos relacionados a moda, cultura e as demandas sociais. Tais estratégias foram 

responsáveis também por uma grande repercussão para a revista nesse período, como a 

de ser noticiada de maneira positiva em sites internacionais e em premiações. A capa 

espelhada foi reproduzida meses depois em revistas de outros países como a 
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Cosmopolitan Espanha, a Elle Austrália e a Elle Bélgica. A capa sobre moda e 

feminismo também foi inspiração em 2016 para a revista Elle Hungria.  

Em seu midiakit referente ao ano seguinte, 2016, a revista também atribui a essas 

edições como um dos motivos que demonstram como é uma revista sintonizada com as 

discussões contemporâneas e não tem medo de inovar. Em entrevista ao site Jorge 

Bischoff em 2015, a diretora de redação Susana Barbosa, comentou como a revista Elle 

Brasil já possui a inovação como cerne de seus objetivos desde sempre, além do risco 

que a capa espelhada representou, mas também uma grande repercussão positiva. 

 

Inovar sempre foi uma característica da revista. Não foi a primeira vez que 

quebramos paradigmas e demos a cara a tapa. A Elle foi a primeira revista 

feminina a colocar uma transexual na capa (a Lea T, em dezembro de 2011). 

A edição de aniversário é a mais importante do ano. A ideia surgiu num 

momento de epifania, durante uma conversa entre eu e a Paula, minha chefe. 

Tivemos a certeza de que estávamos fazendo a coisa certa, apesar do enorme 

risco que essa capa representava. E não deu outra. Foi a capa mais falada de 

todos os tempos no mercado editorial. Não me lembro de nenhuma outra que 

tivesse reverberado tanto (BARBOSA, 2015). 

 

A Elle Brasil também recebeu outros prêmios junto ao grupo que publica a 

revista no Brasil. Além do prêmio de melhor reportagem de moda e beleza com o 

Manifesto “Acreditamos”, da edição de junho de 2015, a edição de maio de 2015 rendeu 

no 41º Prêmio Abril de Jornalismo, o prêmio de capa do ano, melhor ensaio fotográfico, 

além do prêmio principal, de revista do ano, todos a partir de voto popular e pelo júri. 

Outros reconhecimentos em 2015 foram concedidos pelo site Meio e Mensagem, que 

considerou Elle Brasil destaque em engajamento digital. Além do primeiro lugar no 

prémio de relações públicas SABRE Awards LatAM 2015. 16  

 Deste modo observamos que ainda que permeado por contradições, Elle Brasil, 

em 2015, demonstrou o esforço de acompanhar as transformações da sociedade atual, 

refletindo algumas das demandas sociais que se unem com a expressão identitária, as 

culturas e traços do comportamento da sociedade. O movimento nomeado pela imprensa 

de primavera das mulheres já tem sido apontado por algumas pesquisadoras e 

movimentos sociais como parte de uma “quarta onda feminista”17, em que as redes sociais 

possuem um papel fundamental e que teve impacto no Brasil no ano de 2015. Em 

                                                           
16<https://elle.abril.com.br/moda/elle-brasil-ganhou-seis-premios-no-premio-abril-de-jornalismo-

inclusive-revista-do-ano/> e <https://elle.abril.com.br/moda/elle-recebe-premio-do-sabre-awards-latam-

2015/> Acessos em 05/07/2018. 

17<https://www.terra.com.br/noticias/ativismo-digital-e-a-nova-onda-do-

feminismo,9ef990f8c0e1eeedbd8ec3be2ccfdf1dxcr9pxyg.html> Acesso em: 05/07/2018 
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entrevista, a diretora de redação também comentou sobre esse movimento o qual dentre 

as revistas de moda, a Elle Brasil reivindica ser a que iniciou tais questões. 

 

A internet democratizou não só a moda, mas a vida. Existe um movimento forte 

nas redes sociais de mulheres engajadas em suas causas, que vão desde o 

feminismo ao direito de ter cabelo crespo e um corpo que está longe do ideal de 

perfeição. A Lena Dunham é um exemplo disso. Além disso, várias marcas de 

luxo vêm apostando em belezas não convencionais em suas campanhas. O que 

fizemos foi, aqui no Brasil, dar o pontapé inicial nessa conversa toda 

(BARBOSA, 2015). 

 

Observamos, portanto, que a abertura a esses temas se deu pela influência das 

redes sociais e foram estratégias utilizadas para a revista que agregaram valor simbólico 

a publicação, além do fortalecimento da marca e da revista enquanto um produto. Tais 

experiências também podem ser caracterizadas como ações de marketing visando 

aumento da venda de exemplares e assinaturas. Segundo levantamento da Associação 

Nacional de Editores de Revista (ANER, 2015), a média de circulação da revista Elle 

Brasil no ano de 2014 foi de 73 mil. Antes, essa média havia sido em 2012 de 87 mil, em 

2011 de 85 mil e em 2010 de 87 mil. No midiakit da revista com dados referentes ao ano 

de 2015, Elle Brasil aponta que entre maio de 2014 a abril de 2015, a média era de 63,2 

mil exemplares vendidos por mês.  

Neste mesmo período, o midiakit aponta que a revista possuía 35 mil assinantes, 

e o alcance chegava a 150 mil leitores, sendo 83% classe AB, 56% até 29 anos.  Não há 

dados abertos sobre a circulação da revista no período entre maio e dezembro de 2015, 

no entanto, observamos que todos esse dados levam em consideração estudos realizados 

pelo Instituto de Verificação de Comunicação (IVC) e demonstram como havia 

significativa queda no número de circulação a cada ano por um contexto do mercado 

editorial em decorrência do crescimento das mídias digitais. 

Deste modo, acreditamos que a apreensão do tema moda a tais questões estão 

relacionados ao contexto apontado por Lipovetsky e Serroy (2015) em que os aspectos 

do novo modo de produção capitalista estão em forte aliança com a estética. Os autores 

explicam que nele o estilo, a beleza, a mobilização dos gostos e das sensibilidades se 

impõem cada dia mais como imperativos estratégicos das marcas. Segundo os autores, 

nesse capitalismo artista mundializado, de uniformização planetária, a personalização e 

celebração das diferenças culturais andam de mãos dadas. “É no momento que são 

glorificados os particularismos, as “raízes” culturais, as etnicidades, que triunfa em todo 
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o globo o mesmo padrão individualista-tecnicista-consumista da beleza” (LIPOVETSKY 

E SERROY, 2015, p. 358-359). 

Em 2016, ano em que a cidade do Rio de Janeiro sediou os Jogos Olímpicos, a 

Elle Brasil trouxe na sua capa da edição de janeiro um editorial fotografado em uma 

piscina olímpica, bem como outros conteúdos sobre as tendências da moda inspirada no 

esporte para aquele ano. Preview, Estilo, Moda, Beleza, Cult e Lifestyle são as sessões 

que estruturam a apresentação do conteúdo, além das colunas Carta da Diretora, Insiders 

e Colaboradores, Online, Nas Ruas, Fashionista, Expert, New Designer, Acessórios, 

Tendência, Modos de usar, Top Ten, Agenda e Última Palavra.  

Na edição do mês de março, em que se comemora o dia internacional da mulher, 

a revista trouxe uma edição sobre mulheres poderosas: As superexecutivas do mundo 

fashion, as modelos negras que estão revolucionando as passarelas, as fotógrafas com 

um novo olhar sobre as mulheres, reforçando as temáticas relacionadas a identidade 

feminina, já presente em algumas edições anteriores. Essa edição também marca a 

chegada da jornalista Vivian Whiteman que se juntou a Chantal Sordi na editoria de 

Reportagem de Moda e passou a assinar a coluna Trending Topics, com textos opinativos 

sobre o mundo da moda. As edições do início deste ano destacaram em suas capas 

algumas top models estrangeiras de destaque e indicam principalmente as tendências. 

 

Figura 148, 149 e 150 – Capas das edições de janeiro, março e abril de 2016 

   

Fonte: Elle Brasil, nº 332, nº 334 e nº 335, 2015. 

 

Na edição de maio, comemorativa dos 28 anos da revista, o tema central foi o 

otimismo, em uma tentativa de repensar o futuro mas se referindo também a um momento 

de crise que principalmente a economia brasileira passava e que possuía reflexos na moda 

e no consumo. Para representar esse otimismo a top model que apareceu na capa foi a 
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modelo sudanesa Alek Wek, em fotos que destacam seu sorriso, em oposição a expressão 

facial geralmente feita por outras modelos.  Na capa abaixo ela utiliza casaco e vestido 

da marca Prada, e nessa e nas outras, roupas coloridas que junto ao design compõem 

imagens que transmitem bom humor e diversão. Esse conjunto de capas recebeu o prêmio 

de melhor capa na 42ª edição do Prêmio Abril de Jornalismo, em 2017. 

 

Figura 151, 152 e 153 – Capas da edição de maio de 2016 com Alek Wek 

  

Fonte: Elle Brasil nº 336, 2016. Capa, p.198-199. 

 

A revista destaca que a modelo é um exemplo pela sua história de vida: ela se 

exilou na Inglaterra em 1991 fugindo de uma Guerra Civil no seu país. A revista enfatiza 

que ela enfrentou muito preconceito do mundo da moda e, atualmente, além de modelo 

internacional é embaixadora da Boa Vontade na Agência da ONU para Refugiados e 

parceira de instituições como UNICEF e Médicos sem Fronteiras. Sendo assim, ela usou 

sua fama para ser uma “porta voz da mudança”. Essa capa repercutiu bastante pelo tema 

escolhido, mas também por pelo desejo de projetar diversidade, o que também ocorreu 

com outras revistas de moda naquele maio de 2016. A revista Vogue Brasil e L’Officiel, 

também valorizaram a beleza negra em suas capas trazendo as modelos Naomi Campbel 

e Nayara Oliveira, Vogue também homenageou outras mulheres negras de destaque nas 

mais diferentes áreas, a jornalista Maju Coutinho, a empresária Zica Assis, a ex-senadora 

Marina Silva e a cantora Alcione. 

A edição de maio de 2016 da revista Elle Brasil também veio com patches da 

marca Ellus para colar nas roupas e um editorial com a blogueira Camila Coutinho ensina 

a como utilizar o acessório. Na carta da diretora, ela fala sobre a importância do olhar 

otimista na revista pois sua missão é trazer profundidade ao que é frívolo e humor ao que 

é sério demais, relembrando a primeira capa da Elle na França em 1945, após a Segunda 
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Guerra Mundial, que apresentou o mesmo tema. Um editorial traz imagens das diversas 

tribos e estilos que surgiram desde 1988, ano de criação na revista no Brasil. A 

diversidade está presente na escolha da modelo da capa e em diversos editoriais e matérias 

internas como a “fashionista” e influenciadora digital, Baddie Winkle, de 87 anos. 

 

Figura 154 e 155 – Capas da Vogue Brasil e L’Officiel Brasil em maio de 2016 

  

Fonte: <https://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2016/04/naomi-campbell-e-estrela-da-edicao-

de-aniversario-da-vogue-brasil.html> e <https://www.huffpostbrasil.com/2017/06/02/a-beleza-negra-esta-

em-destaque-nas-capas-de-3-revistas-de-moda_a_22123285/> Acesso em 05/07/2018. 

 

Em uma das matérias principais da edição de maio de 2016 da Elle Brasil, a revista 

convoca leitores para compartilhar suas histórias a partir da hashtag #serfelizELLEgal, 

que tinha o objetivo de promover uma reflexão e mudança de atitude. O texto traz 

histórias ou algumas experiências de vida de pessoas que “acreditaram no sonho e na vibe 

positiva”. O subtítulo destaca como elas puderam vencer obstáculos para alcançar 

objetivos: “No meio do caminho, havia uma pedra, mas eles nem deram bola e 

escreveram suas histórias no sonho e na vibe positiva”.  São pessoas como Liniker, que 

não queria se encaixar em rótulos de gêneros e fala sobre as dificuldades na carreira pela 

sua aparência masculina embora goste de utilizar maquiagem, brinco e saia. 

Também são entrevistadas nas seis páginas diversas pessoas ligadas ao mundo da 

moda como designers, modelos e empresários, que segundo a revista venceram desafios 

de diversas ordens: tanto aquelas relacionadas a própria identidade, aparência corporal e 

aceitação  do corpo, mas também como desafios de empreendedorismo e novas ideias que 

formaram movimentos de ações sociais com jovens, para novas relações com o espaço 

urbano, como a ocupação das pessoas em ruas de São Paulo e ações de reciclagem de 

lixo. Deste modo, o texto destaca o comportamento e o estilo de vida de algumas pessoas 
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com o objetivo de falar sobre felicidade, persistência e desejos individuais, mas também 

de negócios com ações políticas e da moda como transformação social. 

Figura 156 a 161 – #serfelizELLEgal 

 

 

 

Fonte: Elle Brasil nº 336, maio, 2015. 
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Uma das matérias desta edição e que também explora a moda em um ponto de 

vista social e comportamental é a chamada Visão de Futuro, com o subtítulo: “O novo 

mundo será mais coletivo e menos umbigo, a tecnologia e a economia circular vão mudar 

a moda e isso é só o começo. Falamos com um time de especialistas e ajudamos a você 

entender o que vem por ai”. Publicada em seis páginas, a cada duas destacam um tema 

específico com aspectos gráficos e ilustrações coloridas com colagens e relacionadas aos 

temas de cada página. O texto também foi dividido por meio de boxes que destacam um 

determinado assunto e sua aplicação “na teoria, no mercado e na prática”. 

 O primeiro tema é “Da selfie ao cosmos”, que ao contextualizar o cenário de crise 

(econômica, política, social, climática) presente na sociedade, bem como aspectos como 

a solidão e as constantes notícias preocupantes, fala que as pessoas têm procurado 

alternativas para conforto, alívio e espiritualização. Assim, observam como as pessoas 

buscam tais sensações nas fotos selfies e a imagem de si mesmo, mas também um uma 

série de produtos que mercadologicamente incorporaram o discurso mítico. O texto é 

baseado na teoria da hipermodenidade do filósofo Gilles Lipovetsky, bem como no olhar 

de coolhunters que identificam esse fenômeno no mercado e no marketing. 

 Nas outras duas páginas seguintes, com o subtítulo “Repensar, Circular”, o tema 

central é a sustentabilidade e novos meios de produção da moda alinhadas com questões 

ambientais e sociais, como é o caso da economia circular, que defende o aproveitamento 

máximo de matérias primas como uma alternativa de organização para indústria da moda, 

para evitar ainda mais consequências das alterações climáticas e os problemas ligados ao 

lixo e o descarte tóxico. Na prática, especialistas de consultorias de tendências e gerente 

de marketing de uma marca que aplicam esse modelo, explicam como ele é capaz de 

aumentar o ciclo de vida de um item na cadeia produtiva.  

 A partir das falas de um arquiteto e um fundador de um espaço colaborativo que 

são conhecidos como co-working, o texto demonstra a existência de algumas tendências 

relacionadas as questões da sustentabilidade e demandas sociais e ambientais. Tanto no 

consumo de diversos produtos, como no meio profissional da moda e em outras áreas, 

nas quais há mais busca por lazer e compras além das plataformas online e centros 

comerciais, mas em um grande “interesse e desejo pelos espaços públicos e abertos com 

maior interação com a cidade e os pedestres”. Além do que as pessoas começam a se 

interessar também por modelos para produção e trabalho colaborativos, meios que 

permitem maior trocas de ideias e mais desenvolvimento social associado ao consumo. 
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Figura 162 a 165 – Visão de Futuro 

 

               

Fonte: Elle Brasil nº 336, maio, 2016. p. 148-151. 

 

 

Nas outras duas páginas o tema é “Lifestyle Flex”, quando o texto fala sobre como 

já tem ocorrido um movimento, principalmente de jovens, em não rotular as pessoas em 

classificações de gênero ou sexualidade específicas, e que essa nova geração quer quebrar 

regras sociais e no futuro celebrará ainda mais as pessoas “multifacetadas e abertas a 

mudanças”. Pesquisas realizadas por serviço de monitoramento, bem como a opinião de 

um psicanalista contribuem para observar que no presente e no futuro já há negação a 

pensar o gênero de forma binária, bem como a percepção de que as pessoas podem se 

identificar com várias coisas ao mesmo tempo. 
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A partir disso, o texto demonstra que no mercado, a tendência é a indústria da 

moda não se prender a regras e cada vez mais trabalhar a partir de muitos nichos distintos, 

nas quais haverá espaço para diversidade de corpos e atenção as realidades climáticas, 

culturais e religiosas. Pesquisas de consultoria de tendências projetam como isso será no 

futuro e traz exemplos de marcas que já estão aderindo a esta prática, demonstrando como 

já é algo atual. O texto, portanto, observa mudanças de hábitos de consumo a exigência 

de grupos cada vez mais interessados em valores sociais envolvidos nas compras. 

 

Figura 166 e 167 – Visão de Futuro – LifeStyle Flex 

 

 

Fonte: Elle Brasil nº 336, maio, 2016. p.152-153. 

 

Já as duas páginas finais da reportagem, fala sobre o predomínio da tecnologia na 

produção industrial, como também no cotidiano e a sua influência no comportamento. As 

máquinas e a inteligência artificial, além de uma promessa para o futuro já são uma 

realidade, pois já eram lançados por algumas marcas acessórios inteligentes e que 

promovem sensações diversas e estão alinhados com a preocupação com a saúde e 

também com a rotina em melhorar o dia a dia. O exemplo é o uso de impressoras 3D que 

imprimem peças de roupa. Livros sobre o tema, além da fala de um gestor e diretor de 

marketing industrial, demonstram como essa tecnologia poderá gerar mais oportunidades 

de mercado e como a inteligência artificial também irá invadir as casas e a automatização 

fará com que as tarefas banais sejam sugeridas pelos próprios eletrodomésticos, trazendo 

novas relações do ser humano com os produtos que consomem.    
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Figura 168 a 169 – Visão de Futuro - TechTudo 

             
Fonte: Elle Brasil nº 336, maio, 2016. p.154-155. 

 

Nesse sentido, observamos como a edição da revista, que explorou nos textos e 

ilustrações e temas relacionados a alegria, o humor e ao futuro, falou sobre otimismo e 

felicidade, trazendo modelos de pessoas com estilos de vida considerados autênticos, mas 

também conteúdos que problematizam questões sociais e ambientais no consumo e 

produção da moda e nos diversos produtos que fazem parte do cotidiano. A edição 

também trouxe o objetivo de driblar a crise econômica, com dicas e como “renovar o look 

na crise” e “driblar o caixa negativo e manter o estilo em dia”. Assim, a revista busca 

estimular, na crise, a simplicidade e a colaboração em oposição a ostentação do luxo. 

Essa temática ganhou visibilidade na revista em um período que o país passava 

por uma crise política e econômica, a qual a revista não contextualiza, pois optou por uma 

abordagem em que estimulou otimismo. Neste período, empresas da área da moda 

enfrentavam dificuldades financeiras e as grifes internacionais não tinham interesse em 

investir no Brasil, após alguns anos animadores em que as pessoas estavam sendo 

estimulados ao consumo. Fatores como elevação do nível de desemprego, inflação alta, 

queda nas vendas a família, aumento no nível de inadimplência afetaram o desempenho 

do varejo, no qual o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apurou que o 

setor de tecidos, vestuário, calçados e acessórios foi um dos que sofreram maiores baixas. 

18 

                                                           
18 https://www.valor.com.br/empresas/4435382/para-varejistas-de-moda-um-cenario-dificil-em-2016 
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Na edição de junho o foco foi as tendências de inverno, em julho a associação do 

jeans com o luxo e em agosto, a edição foi sobre atitude sugerindo a liberação da 

expressão feminina. Neste mesmo mês, a revista lançou também uma coleção de roupas 

em parceria com a loja de fast-fashion C&A, com modelos de vestido preto básico 

inspirados nos estilos das sete décadas da moda. Em setembro e outubro e novembro, traz 

as dicas de moda, estilo, e embora não tratem sobre o tema diversidade de modo central, 

associam as tendências às imagens de modelos que projetam esssa preocupação no 

conteúdo editorial: a modelo negra Jourdan Dunn e a transexual Valentina Sampaio.  

 

Figura 170 e 171 – Capas das edições de junho e julho de 2016 

 

Fonte: Elle Brasil, nº 337 e nº 338, 2015. 

 

Figura 172, 173 e 174 – Capas das edições de agosto, outubro e novembro de 2016 

  

Fonte: Elle Brasil, nº 339, nº 341 e nº 342, 2015. 
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No mês de dezembro, que encerrou o ano, Elle Brasil não promoveu 

retrospectivas, mas uma edição temática sobre o futuro da moda com diversos conteúdos 

tendo como foco a tecnologia. Uma das capas e talvez a imagem que mais tenha 

repercutido nessa edição trouxe uma robô como símbolo para esse futuro tecnológico. Ela 

foi captada como qualquer outra top model pelo fotógrafo Bob Wolfenson vestindo roupas 

com estilo de rendas em oposição a tecnologia que ela representa, além de luxuosos 

acessórios e maquiagem. O editorial mobilizou toda a equipe da revista até a cidade de 

Hong Kong, onde fica a sede da empresa que criou essa robô e outras máquinas parecidas, 

a Hanson Robotics. Vídeos que mostram o processo de produção das fotos integraram a 

divulgação online, bem como conteúdos extras a partir da tecnologia da realidade 

aumentada na versão impressa e na versão digital da revista. 

 

Figura 175 e 176 – Capa e uma das fotos do editorial com a robô Sophia 

  

Fonte: Elle Brasil, nº 343, 2016. Capa e p.182 

 

O editorial é acompanhado de um texto que descreve como ocorreu todo o 

processo e informações sobre a robô que não tem sobrenome e é caracterizada como um 

dos projetos de inteligência artificial mais avançados do mundo, possuindo também uma 

aparência “humanoide”, pele parecida com a humana no rosto e feições expressivas. O 

texto descreve que dessa vez a modelo saiu de dentro de uma mala e foi “montada” e 

“ligada” antes das fotos; traz falas do seu criador, David Hanson, e também faz 

referências as séries Black Mirror e Westworld, bastante populares e que sugerem que 

esse futuro tecnológico não está tão longe de acontecer. 
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O texto também fala sobre como a robô interage com a entrevistadora e despertou 

sentimentos e afetos, como é possível observar no texto assinado por Vivian Whiteman.   

Ela faz perguntas difíceis (como o que eu faria se o mundo fosse acabar), fala 

de cinema e também conta que sua banda favorita é Radiohead. Sophia gosta 

de tecnologia, incentiva as meninas a enveredar pelo mundo da ciência e tem 

opiniões fortes, inclusive sobre moda. Diz que não gosta de consumismo e 

quando pergunto sobre designers ela conta que não usa labels mas adora os 

looks drapeados da Donna Karan. Fico em choque (WHITEMAN, 2016).19  

 

 

A robô Sophia já era conhecida por suas entrevistas no Youtube, principalmente 

por uma em que ela fez piada sobre como robôs podem destruir a humanidade. Através 

dela, Elle Brasil teve o objetivo de trazer uma grande inovação para a revista e também 

reforçou o seu potencial criativo e financeiro, capaz de levar uma grande equipe ao outro 

lado do mundo afim de fotografar um editorial inédito que recebeu o prêmio de melhor 

reportagem na 42ª edição do Prêmio Abril de Jornalismo, em 2017. Elle Brasil também 

antecipou um fenômeno que posteriormente ganhou ainda mais visibilidade. Em outubro 

de 2017, durante o fórum Future Investment Initiative, na Arábia Saudita, que reúne 

investidores e desenvolvedores do mundo inteiro, a máquina soube que ganharia a 

cidadania na Arábia Saudita, primeiro país com um cidadão robótico. Ao receber a 

notícia, Sophia respondeu: "Estou muito orgulhosa de receber essa distinção única. Ser 

reconhecida como a primeiro robô no mundo com uma cidadania é algo histórico".20 

Sophia pode representar também, concretamente, a ideia do manifesto ciborgue, em que 

Haraway (2009) criticou ainda no final do século XX, os limites das identidades de gênero 

e propôs uma estratégia política feminista relacionada a ciência e tecnologia. Para autora, 

a cultura high-tech contesta os dualismos entre mente/corpo, natureza/cultura, 

homem/mulher, as quais promovem a lógica da dominação sobre as mulheres. 

Além da robô Sophia, essa edição de dezembro de 2017 também circulou com 

mais duas capas que sugerem a roupa do futuro: uma com a modelo Aline Weber vestindo 

uma parka prateada e a outra com a modelo Marcelia Freez vestindo roupa esportiva feita 

a partir de recursos tecnológicos. A tecnologia também guia outras matérias sobre beleza, 

cosméticos e tratamentos de pele. No conteúdo sobre cultura e entretenimento, filmes e 

séries futuristas também renderam pautas. Hong Kong também foi cenário para um 

                                                           
19 Entrevista disponível em: <https://elle.abril.com.br/videos/elledezembro/elle-brasil-entrevista-robo-

sophia-em-hong-kong/> Acesso em 13/07/2018. 
20 Notícia disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Tecnologia/noticia/2017/10/arabia-saudita-

torna-se-primeiro-pais-conceder-cidadania-para-um-robo.html> Acesso em 13/07/2018. 

 



187 
 

editorial com fotos feitas nas ruas da cidade, além de matérias com dicas de compras e 

que sugerem o estilo de vida e a cultura do país. Matérias sobre tendências destacam 

marcas que usam recursos tecnológicos e houve também um editorial de moda 

fotografado a partir das imagens de uma impressora 3D.  

 

Figura 177 e 178 – Outras capas da edição de dezembro de 2016  

  

Fonte: Elle Brasil, nº 343, dezembro, 2016. 

 

Outra matéria que agrega moda e tecnologia, mas em uma perspectiva cultural é 

a “Para onde agora?” que trouxe o subtítulo: “Na moda de hoje estão as pistas para 

entender o futuro. Ele será mudado pela união da tecnologia com uma nova visão sobre 

a função social da roupa”. Em quatro páginas, o texto fala sobre as referências vindas 

dos figurinos e objetos de diversos filmes da década de 1960 e 1970 para uma ideia de 

como seria a moda do futuro, além de filmes e séries atuais que também possuem esse 

interesse em desvendar o futuro, onde geralmente tudo explora o contraste de branco e 

preto, linhas simples, tom pastel e poucos enfeites.  

A matéria também fala como entre as marcas e os designers, a moda se apropriou 

e transformou em roupa visões futuristas, como ocorreu com criações de Pierre Cardin e 

Courréges e atualmente com Alexander McQueen, YojhiYamamoto e Martin Margiela. 

As fotos sobrepostas em colagem, ilustram as peças mencionadas no texto e também as 

cenas dos filmes. Além disso, é feito um questionamento de como será a moda em tempos 

de falta de água, superaquecimento e de resgate de alguns valores humanos.   

A matéria apresenta as novidades estão surgindo com esse objetivo e aponta que 

os millennials serão uma parte fundamental nisso, mas essa geração será ultrapassada pela 

geração Z e A, e essas é que poderão promover a transformação da moda, não apenas a 
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partir da tecnologia, mas na atenção para a diversidade e na recriação dos afetos, em 

reaproximar as pessoas fisicamente e pensar no espírito coletivo, ao invés de apenas do 

individual. Daí que o texto questiona se a moda realmente vai promover essa mudança e 

aplicar na prática esses valores sociais, indo além do marketing. 

 

Figura 179 a 182  – Para onde agora? 

 

 

Fonte: Elle Brasil nº 343, dezembro, 2016. p. 128 a 131. 

 

Outra matéria que analisamos que envolve moda e comportamento é “Mente 

aberta”, que fala sobre a inteligência artificial na moda e foi veiculada em quatro páginas, 

sendo duas de texto e duas de ilustrações coloridas com elementos futuristas. O texto 

demonstra que a inteligência artificial já faz parte do dia a dia e já é uma realidade, mas 

que no futuro, em uma perspectiva de um cenário muito próximo, vai transformar ainda 
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mais o nosso modo de vida, principalmente o modo como compramos. Um dos exemplos 

é a tecnologia que pode notificar o consumidor sobre algum produto que ele está 

interessado com base na localização, algo que algumas lojas multimarcas já tem 

explorado. O inventor da tecnologia, bem como um autor de um livro sobre o tema fala 

como isso tem que ser algo opcional para o consumidor. 

Outra área em que a inteligência artificial está atuando é nas compras online para 

mapear o comportamento dos clientes e ofertar experiências diferentes para cada um. A 

fundadora de um site de compras fala sobre a aplicação dessa tecnologia na sugestão de 

produtos e anúncios no Facebook e como as empresas hoje em dia precisam de recursos 

para se comunicar individualmente com cada possível cliente. Também é entrevistada a 

fundadora de uma tecnologia criada para atendimento do público de modo automático por 

meio de chat, mas que não possui ninguém do outro lado e sim uma máquina inteligente, 

o que já vem mudando a comunicação entre as marcas e os clientes. 

Outras questões que o texto aponta são coisas ainda em fase de testes, mas que 

poderão mudar o relacionamento com as roupas, além de acessórios tecnológicos como 

óculos de realidade mista, outros que permitem interação com hologramas e a tecnologia 

que poderá dar a capacidade de virtualmente experimentar uma roupa.  Especialistas em 

inteligência artificial bem como criadores dessas tecnologias são as principais fontes de 

informação e validação de que essas tecnologias estão em expansão. A matéria também 

fala sobre a questão sempre mencionada quando se fala em robôs: se eles irão substituir 

a mão de obra humana, mas os especialistas garantem que a robótica entre apenas para 

somar e a convivência entre robôs e humanos ocorrerá de maneira harmônica. 

Deste modo, observamos que a matéria traz as novidades do encontro da moda 

com a tecnologia e principalmente com a inteligência artificial, demonstrando como já é 

algo real e presente no cotidiano. Também faz estimativas e algumas previsões de como 

será o comportamento de consumo no futuro. Assim, caracteriza que a tecnologia cada 

vez mais se integra aos nossos modos de vida e que a cultura que vivenciamos no presente 

é uma cultura hightech, capaz de promover outras interações sociais e principalmente 

sensações novas. Tudo isso associando essas transformações de maneira positiva e como 

verdadeiros avanços que irão beneficiar o consumidor, sem o questionamento dos 

aspectos negativos que elas também poderão causar. 

A matéria seguinte está relacionada a essa e problematiza as potencialidades da 

geração posterior aos millenials, que serão os pós-millenials da geração Z, no consumo e 

das relações sociais com a moda e a tecnologia. A matéria caracteriza como os jovens 
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nascidos entre 1990 e 2010, que preferem não encaixar as pessoas em rótulos: é a geração 

de “transição, transposição, transparência e transgênero”, como destaca os intertítulos 

do texto. Eles gostam de menos manipulação e mais ação, cobrando uma atitude engajada 

das marcas. O texto também dá exemplos de algumas delas que tem se reinventado por 

conta da maneira de ver o mundo desses que serão a maior fatia de consumidores em um 

futuro próximo por conta do aumento populacional nessa faixa de idade.  

As referências mostradas nas fotos são celebridades de outros países. Uma agência 

de pesquisa de tendências, pesquisadores e um gerente de marketing de uma marca que 

procura se reinventar por conta dos hábitos dessa geração, são os especialistas que 

auxiliam a entender esse movimento. A matéria também fala sobre gerações posteriores 

que terão modos de ver essas questões sociais, bem como a interação com máquinas, de 

um modo ainda mais familiar.  O texto salienta que se tratam dos jovens que terão acesso 

a esses benefícios e que terão de lidar com o desafio de ampliar o acesso a eles. 

 

Figura 183 a 186 – Mente aberta 

   

  

Fonte: Elle Brasil nº 343, maio, 2016. p. 158 a 161. 
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Figura 187 a 190 – Transformers 

 
 
 

 
 

Fonte: Elle Brasil nº 343, dezembro, 2016. p. 160 a 165. 

 

Observamos que no ano de 2016, a revista Elle Brasil, continuou tratando assuntos 

que realacionavam a moda ao luxo e ao estímulo de um estilo próprio, mas as temáticas 

relacionadas a diversidade iniciadas no ano anterior foram mais frequentes. Foram 

explorados diversos assuntos que integram questões de gênero, étnicas e etárias 

principalmente, e sobre outras demandas sociais relacionadas ao consumo da moda em 

uma perspectiva econômica e ambiental. Assim, a revista sugere uma postura editorial 
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engajada politicamente e que busca estar em sintonia com valores que tem ganhado cada 

vez mais legitimidade. 

A tecnologia que foi algo que orientou o conteúdo editorial em 2015 alinhada com 

as influências das redes sociais, no ano seguinte, tornou-se também um tema para se 

explorar no próprio conteúdo, com uma edição sobre o futuro, mas que não é distante e 

os elementos dessa cultura dominada pela técnica já estão presentes na atualidade. 

Também representou o resgate de uma questão sempre em debate e que desperta 

curiosidade, que é a relação da moda com o tempo. O avanço tecnológico é tratado como 

algo positivo e que proporcionará também uma moda alinhada com demandas sociais nas 

quais se destacam valores sustentáveis e da diversidade cultural. 

Nesse sentido, também observamos que em 2016 houve o desejo da representação 

de diversidade de expressões identitárias e modos de vida, além da presença de outros 

assuntos que relacionam a moda ao comportamento e cultura, principalmente, ao abordar 

os efeitos de uma crise econômica no consumo e também na autoestima das pessoas.   

Carmo (2016) identificou que houve uma mudança na linha editorial a partir de 2015 na 

revista, em paralelo também com o refinamento do projeto transmídia e que a revista se 

coloca numa posição de protagonismo diante das leitoras. Também estiveram alinhados 

a esse projeto, a abertura a questões que envolvem o ser mulher na contemporaneidade, 

de gênero, raça, orientação sexual e contextos de crise política e econômica. 

Deste modo, observamos que nesse intervalo de dois anos entre 2015 e 2016, Elle 

Brasil expressou em seu conteúdo a moda dentro de um contexto sociocultural e assuntos 

que se integram as discussões sobre a atualidade. Nesse período, observamos também 

que, a revista pode ter aumentado seu alcance de número de leitores. Conforme dados 

disponibilizados pela Editora Abril, em 2015 Elle Brasil anunciava que alcançava 150 

mil leitores, sendo 83% classe AB e 56% até 29 anos. Já a média de janeiro a dezembro 

de 2016 foi de 43 mil exemplares, mas que alcançou 173 mil leitores21. Destes, a 

porcentagem do público classe AB que antes era 83% (em um total de 150 mil leitores), 

em 2016 foi de 59% (em um total 173 mil leitores). Sendo assim, os dados disponíveis 

sobre o desempenho em 2016 revelam que nesse ano a Elle Brasil pode ter aumentado o 

alcance, bem como ter atingido um maior público e mais diversificado. 

 

                                                           
21 Projeção realizada pela Editora Abril com base nos estudos EGM/Marplan e no IVC Jan/16 a Dez/16 e 

Tom Micro janeiro a dezembro de 2016. (Dados disponibilizados no midiakit da Elle Brasil no ano de 

2017). 
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 3.5 2017-2018: afetividade, arte e imagens 

  

 Após uma edição que procurou refletir sobre a moda, a tecnologia e o futuro no 

final de 2016, no ano seguinte, em 2017, Elle Brasil, segue aspectos presentes em edições 

anteriores em que as referentes ao mês de fevereiro a abril, geralmente contemplam as 

dicas de estilo para o verão e o inverno, com a chegada de novas coleções para as lojas e 

fazendo notar a capacidade da moda de revelar o espírito do momento e incentivando a 

atualizar a aparência. A edição do mês de março também contempla essa abordagem, mas 

trouxe conteúdos sobre as expressões de gênero, o feminismo e o ativismo que vinham 

aparecendo também nas passarelas internacionais.  

Março foi o mês em que se comemorou o dia internacional da mulher e a revista 

procurou reafirmar a sua vinculação a liberdade feminina questionando, por exemplo, a 

proibição das mulheres em deixar os seios a mostra. A capa trouxe a modelo Hanny Gaby, 

que a pouco tempo havia revelado que é intersexual (condição que no ponto de vista 

clínico, julga que a pessoa possui alguma variação de caracteres sexuais). Ela passou a 

ser uma porta-voz da causa que se junta a outras reivindicações de diversidade na moda. 

 

Figura 191, 192 e 193 – Capas das edições de fevereiro, março e abril de 2017 

    

Fonte: Elle Brasil, nº 345, nº 346 e nº 347, 2017. 

 

Assim, observamos como os conteúdos vinham explorando as relações entre a 

moda e cultura e, mais especialmente, a discussão sobre a moda a favor das expressões 

pessoais, mas que são também coletivas. A edição do mês de maio, mês do aniversário 

de 29 anos da revista, seguiu essa inclinação ao colocar como tema central a relação entre 

a moda e a afetividade. Trouxe em destaque“Fall in love” (apaixone-se, em inglês) e na 
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chamada, a frase “Laços afetivos, coleções colaborativas, peças cheias de valor 

simbólico e um discurso de corações quentes e de braços abertos costuram um novo 

momento da moda”. As imagens das capas, que foram parte também de editoriais 

internos, contemplam esses valores relacionados a união, a coletividade e ao amor. 

 Uma delas mostram seis modelos brasileiras que vestam roupas de coleções que 

destacam as cores fortes e expressam suas diferentes características nos tons de pele e 

texturas de cabelo. A outra mostra a modelo Thairine Garcia beijando um sapo e uma 

das mais repercutidas na imprensa internacional da moda, foi a que duas modelos sugerem 

uma relação homoafetiva. O texto da diretora em sua tradicional carta mensal chama 

atenção para o valor simbólico das roupas nas relações familiares e pessoais, e como essa 

perspectiva pode contrapor os discursos de ódio presentes no mundo atualmente. 

 

Figura 194 a 197 – Capas da edição de maio de 2017 

 

   

Fonte: Elle Brasil, nº 348, 2017. Capas e p. 44. 
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Essa edição também procurou valorizar em diversos textos e imagens a moda que 

vem sendo produzida a partir de colaborações entre diferentes grupos e os valores éticos 

envolvidos nisso. Uma delas é a que destaca a relação do afeto, moda e coletividade como 

uma tendência do momento em algumas grifes. “O nosso amor a gente inventa”, frase 

que também é título de uma canção de Cazuza, veiculada em seis páginas, conta nas duas 

primeiras com imagens de cenas do filme promocional da marca Gucci, que explorou as 

relações de crianças com sua avó e falou das roupas como uma herança afetiva. A matéria 

identifica que esse movimento presente também em outras campanhas publicitárias e 

criações de diversos designers, é um “resgate de afeto em um mundo de caos”.  

As conexões humanas que a moda pode proporcionar também é um assunto 

tratado, como na atenção aos direitos humanos, as experiências de economia colaborativa 

e parcerias de renomados designers e grifes com grupos tradicionais e a apropriação de 

suas histórias. O texto faz o questionamento sobre as polêmicas que essas parcerias 

geralmente envolvem, pois grandes marcas se unem a grupos socialmente marginalizados 

e alguns possuem comprometimento social, mas outros somente adotam estas atitudes 

para fazer mais dinheiro. Nesse sentido, o texto demonstra como a moda pode simbolizar 

a união, homenagem e valorização do passado, mas também transformar memória em 

mercadoria descartável. “A moda evolui muito quando substitui imagens de violência 

estetizada, de objetificação e de repressão feminina, por imagens de afeto”, diz o texto 

de caráter informativo, mas também com posicionamento, de Vivian Whiteman. 

Outro material dessa edição que contempla afeto e moda, é o editorial “Tamo 

junto”, que no subtítulo sugere a união e os afetos na produção e em negócios da moda: 

“Em tempos bicudos, amizade e coletividade são valores mais que as essências. Elle 

clicou grupos da moda que misturam família e parceria no Business e fora dele”. Foi 

distribuído em 14 páginas com pequenos textos e fotos em que posam empresários, 

designers, criadores de moda e seus familiares e amigos, sendo adultos, crianças e velhos. 

Os textos destacam como existe uma participação coletiva na concepção, na 

produção e em todo trabalho diário envolvido no significado de suas marcas. A matéria 

traz uma mensagem de que de modo colaborativo tudo é mais agradável, mais criativo e 

ganha mais força. Mooc e Lab são alguns das que expressam como o engajamento contra 

o racismo e muitas questões sociais auxiliaram a agregar pessoas. Com a Amapô, Luca & 

Jack, À La Garçonne, Nk Store e Casa Juisi, foram destacadas o envolvimento de pessoas 

amigas e familiares nas variadas funções dessas empresas, e que a partir dessa 

colaboração é que se tornaram negócios rentáveis e criativos. 
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Figura 198 a 201 – O nosso amor a gente inventa 

 

 

 

Fonte: Elle Brasil, nº 348, 2017. p. 118-123. 
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Figura 202 a 207 –  Algumas páginas do editorial Tamo junto 

 

 

 

 

Fonte: Elle Brasil, nº 348, 2017. p. 124-127, p. 130-131. 
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As relações entre moda, colaborações, família e amizade pautaram também 

diversos outros conteúdos dessa edição, como as que apresentam os estilistas que estão 

fazendo trocas criativas com outros artistas, irmãos, pais e filhos que dividem as roupas 

e compartilhamento do gosto pela moda e o estilo, bem como a amizade de modelos que 

trabalham juntas. Relações afetivas e sentimentos também aparecem em matérias que 

falam sobre tecidos delicados e as referências a elementos românticos. Uma matéria de 

beleza mostra a afetividade de algumas modelos com seus cabelos, além de apresentar 

também uma pesquisa sobre a felicidade entre as leitoras da Elle em todo o mundo. 

Outra matéria que contempla esses valores, mas esteve voltada para a conexão 

entre a o mundo da moda com o comportamento é a intitulada Back to Black. Uma crítica 

sobre uma coleção de Marc Jacobs que foi influenciada pela moda dos jovens negros de 

bairros pobres de Nova York nos anos 1980, responsáveis por popularizar peças como 

bonés, tênis, moletons, calças e as bombers esportivas, da estética do hip hop. Esse estilo 

acabou influenciando a moda das ruas em diversos lugares. O texto celebra a criatividade 

dessa geração pioneira que misturou peças de forma muito criativa e original a partir das 

demandas da periferia da cidade. São mencionados documentários e fotógrafos que tem 

recuperado a memória desses grupos. As imagens que ilustram a matéria mostram esses 

registros e fotos de passarelas que estavam fazendo a releitura do estilo.  

Além de referência para o mundo da moda, o texto fala que foi um movimento 

que também contemplou a música, a dança, a luta contra o racismo e a violência, dando 

voz a pessoas e a regiões da cidade onde a existência de alguma percepção de beleza era 

negada. O texto aponta que era uma cultura protagonizada por negros, embora a indústria 

tenha tentado de muitas maneiras apagar esse fato. Essa coleção acabou sendo motivo 

para discutir outras experiências em que grandes maisons ou estilistas fazem homenagens 

a alguns grupos e suas histórias, o que a autora do texto, Vivian Whiteman, diz que tem 

gerado resultados variados, mas que muitas vezes geram desrespeito.  

Tal discussão vem à tona porque na temporada anterior Marc Jacobs havia sido 

acusado de apropriação cultural por ter usado meninas brancas de dread em sua passarela, 

o que o texto aponta como uma discussão válida, mas que deve ser bem circunstanciada, 

pois, por exemplo, esse já foi um hábito comum no Brasil. Deste modo, é um texto que 

elogia a coleção do estilista também nova-iorquino que se inspirou no estilo de vida de 

uma importante geração, valorizando a atitude dele em dar crédito a esses jovens que 

revolucionariam a história da moda e do design, incentivando outros a fazerem o mesmo, 

respeitando as suas memórias. 
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Figura 208 a  211 – Back to Black 

 

 

 

Fonte: Elle Brasil, nº 348, 2017. p.170-173. 

 

Essas relações da moda e o olhar para o outro também apareceram na edição de 

julho, na qual a compra do exemplar concedia uma bandana branca feita pela Ellus, para 

a campanha #Tiedtogether, iniciada na Nova York Fashion Week pelo jornal de moda 

Bussness of Fashion. “Elle abraça a campanha que conquistou os fashionistas na NYFW 

e ensina como usar a bandana branca, símbolo da diversidade e inclusão na moda”. Na 

edição do mês de julho, falando sobre transparências, rendas e tules, Elle Brasil mostra 

na capa mais uma vez, a modelo trans Valentina Sampaio, revelando o seu corpo. Na 

edição de agosto faz previsões para o proximo verão, e em setembro diferente de outras 

edições, não trouxe uma top model e sim a cantora Alicia Keys para falar sobre beleza. 
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Ela, que é norte-americana, negra, de talento reconhecido mundialmente e que se 

apresentou no Brasil no período, havia anunciado em 2016 que não iria utilizar mais 

nenhum tipo de maquiagem. Foi a escolhida para uma edição que questionou o 

comportamento do que é ser uma influenciadora atualmente. Nas imagens, ela usa o 

cabelo trançado e foi associada ao desejo de projetar uma imagem de si mesma ao mundo 

de modo mais autêntico e verdadeiro, assumindo certas imperfeições, e em oposição ao 

mundo de beleza “artificial” que tantas celebridades tem investido. As capas foram 

repercutidas na imprensa internacional e originou também uma campanha online da 

revista para reflexão sobre a maneira de se relacionar com maquiagem, o cabelo e a 

autoestima, #VamosPensarSobreBeleza, que posteriomente se tornou uma coluna fixa. 

A edição de outubro, que apresentou as ideias dos últimos desfiles, também exibiu 

os “novos rostos da temporada”. Modelos jovens que estavam ganhando destaque e uma 

delas aparece em uma das duas capas com o cabelo cacheado e volumoso, algo difícil de 

ver em uma capa de revista. Na edição de novembro de 2017, a edição temática sobre 

corpo não contemplou dietas e dicas de treinos para emagrecimento, e sim a diversidade 

de corpos e conteúdos sobre a possibilidade das mulheres obeterem uma relação mais 

livre e neutra com a própria imagem, trazendo a modelo plus size, Candice Huffine, na 

capa como referência de beleza e estilo. 

Deste modo, observamos que a inclusão na moda também foi um assunto tratado 

na revista sob diversas perspectivas em 2017. Ainda que alinhados aos interesses das 

grandes marcas e suas estratégias diante dos mercados de consumo, incentivam a reflexão 

sobre as práticas corporais para alcançar os ideais de beleza. Nesse sentido, a revista 

também promove uma importante discussão sobre a afetividade e as imagens de moda. 

 

Figura 212, 213 e 214 – Capas das edições de julho, agosto e setembro de 2017. 

  

Fonte: Elle Brasil, nº 349, nº 350 e nº 352, 2017. 
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Figura 215 e 216 – Capas das edições de outubro e novembro de 2017. 

 

Fonte: Elle Brasil, nº 353 e  nº 354, 2017. 

 

Em dezembro de 2017, a edição da Elle Brasil, teve como tema principal a moda 

e a arte, trazendo no conjunto de cinco capas, imagens de seis artistas e personalidades da 

cultura brasileira em releituras de obras de pinturas clássicas da história da arte. O cantor 

e compositor, Caetano Veloso como um dos Joiners, de Davi Hockney; o ator, diretor e 

dramaturgo, Zé Celso em O Grito, de Edvard Munch; a modelo Lea T., em O Nascimento 

de Vênus, de Sandro Botticelli; a atriz Taís Araújo e o ator Lázaro Ramos em O Beijo, de 

Gustav Klimt e a atriz Sônia Braga como Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Elas 

circularam em vários veículos da mídia no período e posteriormente receberam o prêmio 

de capa do ano de 2017, pela Associação Nacional de Editores de Revista (ANER)22. 

O editorial ilustra entrevistas com cada um deles e sua atuação em seus nichos, 

que além de artística, também é política, reforçando o caráter de transformação social da 

arte. Isso ocorreu após os fechamentos (entre setembro e outubro de 2017), da exposição 

Queermuseu no Santander Cultural de Porto Alegre, e quando houve as críticas a 

performance La Bête, apresentada no Museu de Arte Moderna de São Paulo23. Entre 

outras mostras que exploravam a diversidade das identidades de gênero e performances 

com nudez, que geraram reações por parte de grupos conservadores e tiveram suas 

exibições canceladas. A partir disso se iniciou também uma mobilização dos artistas 

contra a censura à arte no Brasil e, nesta edição, Elle Brasil também procurou se firmar 

como uma revista engajada e comprometida com a liberdade de expressão, a arte e a 

diversidade no país, como demonstra o texto de introdução do editorial. 

                                                           
22 <http://www.aner.org.br/destaques/premiacao-concurso-melhor-capa-de-revista-do-ano.html> Acesso 

em 15/07/2018. 

23 <https://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/2017-ano-em-que-censura-voltou-ameacar-as-artes-

visuais-22226423> Acesso em 15/07/2018. 
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Num ano difícil para o Brasil, cheio de perdas, crise e fracassos públicos, até 

mesmo a arte e seu discurso se transformaram em alvo. Não estamos falando 

de especificidades jurídicas nem de classificações indicativas adequadas, que 

podem e devem ser determinadas com a participação da sociedade. O que 

incomoda é a tentativa de criminalizar e vilipendiar o fazer artístico, de 

bloquear esse fluxo ou limitá-lo segundo visões de grupos com dogmas e 

demandas próprios, que não representam a diversidade da população brasileira. 

Acima de tudo, esta edição é sobre a grande beleza. Aquela que alimenta o 

pensamento insubmisso e subverte e resiste a padrões estreitos, que abre o 

caminho dos passos e do olhar. A beleza da arte, que é capaz de dialogar com 

o caos, as dúvidas, os afetos e com tudo aquilo que nos torna humanos. 

Antídoto contra o ódio, veneno antimonotonia. Vire as páginas e abra seu 

coração (WITHEMAN, 2017, p. 168). 

 

Temas como a da situação atual da mulher, do negro, o conservadorismo e todo o 

retrocesso no cenário cultural e social do país, foram os temas abordados nas entrevistas. 

A com Caetano Veloso foi conduzida por Ronaldo Fraga, estilista brasileiro conhecido 

por suas coleções sempre em diálogo com a arte e cultura. Veloso falou sobre cultura, a 

memória, a arte e a música em família. Sônia Braga disse que tentava entender o que 

acontecia com o país e admitiu ter feito abortos. Zé Celso sobre o teatro e o papel da arte 

e dos artistas no brasil, além de se posicionar a favor dos trabalhadores e dos mais pobres. 

Lea T., sobre significado de ser mulher trans no mundo da moda hoje em dia. Taís Araújo 

e Lázaro Ramos, falaram sobre o racismo e são identificados no texto como “o casal mais 

icônico do showbiz brasileiro, que pela primeira vez, é negro”.  

As imagens, muito semelhantes as obras de arte originais de que foram inspiradas, 

aproveitam da visibilidade e da atuação das personalidades retratadas, para incentivar 

uma reflexão sobre a relação da arte e da cultura com a liberdade de expressão, mas 

principalmente, revelam a possibilidade das imagens de moda contribuírem para esse 

debate. Destacamos a capa com a modelo Lea T., que representa uma nova referência de 

mulher perfeita e traz os novos sentidos relacionados ao ser mulher na 

contemporaneidade. Sônia Braga, que já foi um ícone de beleza no país, com seus 68 

anos, também representa uma personagem da arte considerada enigmática e bela. Além 

de Taís Araújo e Lázaro Ramos, em imagens que também projetam diversidade a moda. 

Na página sobre Insiders, a revista revela o trabalho artístico que existiu por trás 

da ideia. Uso de material plástico e outros como papelão, o cenário impresso em tecido, 

outro feito à mão, cortado e colado pelo próprio diretor de arte, Luciano Schmitz, uma 

concha alugada de uma escola de samba e uso de folhas de ouro. Discursos que 

procuraram reafirmar o potencial criativo da revista para a produção das suas imagens, 

em consonância com o modo de produção estético exigido na comunicação 

contemporânea, além do trabalho coletivo e também político envolvido. 
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Figura 217 a 221 – Conjunto de capas da edição de dezembro de 2017 

   

  

 

Fonte: Elle Brasil, nº 355, 2017. 
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Figura 222 a 227 – Insiders e algumas imagens de Caetano, Sônia Braga, Lea T. e Zé Celso 

 

      

  

        

Fonte: Elle Brasil, nº 355, 2017. p. 34 e 35, 177, 77, 81 e 89. 
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Moda e arte também pautam diversas matérias que apontam as tendências e 

coleções diversas que tiveram inspiração em algum movimento artístico, ou as parecerias 

entre designers e artistas, que a partir de novas referências, tem reconstruído a história da 

arte e da moda. A própria dualidade das relações entre essas duas expressões é 

questionada, pois se discute os limites entre o desfile e performance, e quando a moda 

também utiliza a roupa como objeto de apresentação. Assim, são diversos conteúdos que 

exploram a memória e as trocas de afetividades na moda, tendo o corpo como suporte e 

as novas referências para constituição das imagens no presente. 

Uma das matérias que tratam sobre o comportamento estético junto a um objetivo 

político é a reportagem intitulada Linha de Passe. O tema explora os coletivos surgidos 

em regiões periféricas de cidades brasileiras que principalmente através do estilo, mas 

também através da dança, música, performance e festas, buscam representatividade. 

Discutem questões de gênero e raça principalmente e estão alcançando visibilidade em 

outras cidades e países, mudando os fluxos de produção cultural e de moda no Brasil.  

São entrevistados fundadores e membros de grupos como o Coolhunter Favela, 

do Rio de Janeiro, e o Batekoo e Afrobapho, de Salvador.  Os quais expressam que a 

favela é também um lugar de origem de um modo de se vestir próprio e criativo, que estão 

sendo apropriados pela indústria da moda.  Seus membros se identificam com a geração 

tombamento, que o texto aponta que, entre os fundamentos conceituais, inclui o uso de 

cabelos coloridos, de roupas chamativas e de maquiagem chocante. “A ideia é criar uma 

imagem de poder e lacração que contesta e diminui qualquer espaço para ações 

racistas”, diz o texto de autoria de Gabriel Monteiro. São grupos que utilizam a internet 

como ferramenta de ação, divulgação e pesquisa, e também levam discussões acadêmicas 

para espaços periféricos. 

As fotografias que ilustram a matéria de quatro páginas, são produzidas pelos 

próprios coletivos, que buscam através delas, difundir suas ideias de moda e de 

imagem. O texto também informa dados demográficos sobre a desigualdade na 

urbanização e a quantidade de população negra nas áreas periféricas, problematizando 

como a periferia tem sido designada como um espaço a margem das cidades, citando a 

frase do geógrafo Milton Santos sobre descolonizar o mundo a partir de um ponto de vista 

próprio:  “O centro do mundo está em todo lugar. O mundo é o que se vê é de onde se 

está”. Deste modo, uma matéria que demonstra movimentos contemporâneos em que a 

moda, a aparência e o estilo são princípios centrais para engajamento político vinculado 

a expressão identitária de um grupo de indivíduos. 
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Figura 228 a 233 – Linha de Passe 

 

 

 

 

Fonte: Elle Brasil nº 355, 2016. p. 146-151. 
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Ainda como maneira de demonstrar esse olhar atento a moda das ruas e como 

emissor das imagens de moda contemporâneas, junto com a edição de dezembro de 2017, 

Elle Brasil também lançou um outro produto. Foi o livro Elle Street Style Book, vendido 

separado da revista, e que é composto por fotos de street style feitas durante vários anos 

em semanas de moda em Londres, Paris, Nova York, Milão e São Paulo, pelo fotógrafo 

Leo Faria. A diretora de redação da revista, Susana Barbosa, assina a curadoria das fotos, 

e os textos foram feitos pela editora de reportagem de moda, Vivian Whiteman. 

 

Figura 234 – Capa do livro Elle Street Style Book 

 

Fonte: < https://elle.abril.com.br/noticias/livro-elle-brasil-street-style-leo-faria-book/>Acesso em 

10/07/2017. 

Observamos assim, que em 2017, os conteúdos da Elle Brasil, de modo geral, 

buscaram sinalizar um novo momento para a moda, principalmente ao destacar o modo 

de expressar, se comportar e de produzir imagens, cada vez mais alinhados com a estética, 

a artisticidade, a preocupação com as trocas afetivas e o engajamento político. A Editora 

Abril, divulgou em seu midiakit dados que reivindicam grande alcance de público e 

fortalecimento positivo da marca no mercado editorial. Estima-se que em dezembro de 

2017, a revista tenha alcançado o total de 276 mil leitores. Sendo que a circulação total 

foi de 45 mil exemplares, 9 mil a mais que a de Vogue, e 82% proveniente de assinaturas. 

Ainda segundo essa estimativa, o público foi composto por 73% mulheres, 59% delas 

classe AB, e 61% na faixa etária de 18 a 39 anos.24 

                                                           
24 Fonte: Circulação: IVC (Dezembro/2017). Projeção Brasil de Leitores 2016 (baseada nos Estudos EGM 

Marplan, considera impresso + digital). Estudos EGM Marplan (9 mercados, consolidado 2016). Mídiakit 

disponível em: <http://publiabril.abril.com.br/marcas/elle>. Acesso em 14/07/2018. 
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Em maio de 2018, a revista Elle completou 30 anos de publicação no Brasil. Desde 

de janeiro de 2018, os conteúdos tem sido vinculados a esse acontecimento. Na primeira 

edição do ano, no mês de janeiro, Elle Brasil, refez a capa da sua primeira edição 

publicada em maio de 1988 (Figura 38, p. 128). Em uma tentativa de tentar reforçar o seu 

engajamento nas imagens de moda e demonstrar sintonia com o tempo atual, veiculou 

nela uma imagem da modelo Nayara Oliveira e os tons verde e amarelo da bandeira 

brasileira. Deste modo, a modelo que é negra, simbolizou o oposto do padrão de beleza 

europeu que a revista assume ter retratado por muito tempo.  

A abertura de mais espaço para discutir as questões sobre a mulher negra no Brasil 

também foi fortalecida na revista com a chegada de Djamila Ribeiro, que a partir dessa 

edição passou a atuar como colunista mensal na revista. Ela que é mestra em Filosofia 

Política pela Universidade Federal de São Paulo, é uma acadêmica que estuda o 

feminismo e racismo no Brasil, é autora do livro, lançado em 2017, O que é lugar de 

Fala. Também já atuou na Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo e 

já havia sido colaboradora e colunistas de diversos outros veículos de mídia ou 

independentes, mas nenhum vinculado a moda. Sendo assim, passou a representar o 

vínculo a novas perspectivas editoriais para revista Elle Brasil. 

No início de 2018 a revista também anunciou que a cada edição mensal, artistas 

também iriam colaborar com o conteúdo da revista no esforço de se aproximar das 

demandas do público. Em janeiro de 2018, colaborou o artista plático Samuel Saboia. Em 

fevereiro de 2018, mês de carnaval, Elle Brasil, veiculou uma edição sobre a relação da 

moda com os memes. Mensagens que em formato de vídeo, imagem ou frases tem o 

objetivo de transmitir uma informação concisa e que se propagam rapidamente nas redes 

sociais da internet, as quais a revista define como uma nova maneira de se comunicar de 

uma forma divertida. No ensaio de moda, as modelos e o convidado da edição, o DJ e 

“fashionista” Johnny Luxo, interpretaram as mensagens de memes já existentes. 

Na edição de março, a capa trouxe a modelo etíope Liya Kebede, a qual a revista 

define como uma militante da diversidade na moda e atuante em ONGs. Djamila Ribeiro 

foi a editora convidada dessa edição do mês do dia internacional da mulher, voltada para 

temas caros ao feminismo e as mulheres negras. Foram tratados assuntos como uso de 

tranças, cabeça raspada, mulheres trans e travestis, outros assuntos referentes a expressão 

da feminilidade e um editorial com referências aos orixás. “O fio condutor da edição é o 

feminino como potência, o empoderamento ressignificado pela ação coletiva. Vamos 

pensar o feminino por outras contruções”, escreveu ela em sua carta como editora. 
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Figura 235 e 236 – Capas das edições janeiro e fevereiro de 2018 

       

Fonte: Elle Brasil, nº 356 e nº 357, 2018. 

 

Figura 237 a 240 – Capas e algumas páginas da edição de março de 2018 

 

 

Fonte: Elle Brasil, nº 358, 2018. Capas e p. 36 e 121. 
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No mês de abril, a edição apresentou coleções recentes de roupas bem como de 

acessórios, tratando sobre as conexões da moda com a cultura pop: música, danças, filmes 

e tribos do passado que estavam retornando ao presente através das ideias de alguns 

designers. Na edição do mês de maio de 2018, Elle Brasil veiculou uma edição seguindo 

a ideia de pensar a feminilidade, a diversidade, e afetividade, mas principalmente, a 

expressividade das imagens de moda, bem como as tranformações que vem ocorrendo 

nelas por conta de uma nova realidade comunicacional. 

No conjunto de capas e em mais 70 páginas de três editoriais com ideias de moda 

e imagem distintas, a top model brasileira Isabeli Fontana, foi retratada em várias 

perspectivas. A ideia da revista foi falar sobre a construção das imagens e também as 

possibilidades da modelo se reinventar e ser representada. Assim, em uma das capas ela 

aparece em uma foto sem muitas rupturas com as que são geralmente utilizadas, mas nas 

outras, foi captada a partir de alguns efeitos visuais: com maquiagem surrealista, com 

efeito de cabelo raspado, e como uma escultura, feita com o molde do seu rosto e o colo. 

Um dos editóriais que a modelo foi fotografada que transmitem a ideia central 

buscada nessa edição é o Câmera-olho, que de modo conceitual, uniu em 26 páginas, 

imagens que apresentam tendências de moda e luxo, e também uma reflexão sobre 

percepção e expressão, como incentiva o súbtítulo presente na primeira página: “Uma 

imagem montada peça a peça, como um look. A perspectiva de muitos olhos. O analógico 

e o digital. A presença e o virtual. E Isabeli Fontana vestindo as roupas que você vai 

querer usar nessa temporada dentro e fora das telas”. Além da foto da escultura de gesso 

e de outras em que aparece em um galpão, o cenário utilizado foi de uma instalação 

artística feita com aparelhos de televisão antigos, alguns apagados outros ligados com 

imagens da própria modelo que se apoia nos aparelhos e nos cabos espalhados pelo chão. 

Todo o processo de construção dessas imagens é revelado também junto as 

mesmas imagens que compõem o editorial, como a que mostra a montagem da prótese de 

cabelo que simula uma cabeça raspada para um ensaio sobre o guarda roupa masculino 

como inspiração para as mulheres.  A modelo aparece ainda, segurando fotos impressas 

e posando como modelo vivo para um grupo de estudantes de aquitetura e artes pláticas 

que produziram desenhos e retratos de diferêntes ângulos e que foram também utilizados 

e reproduzidos nas páginas da revista. Nas fotos seguintes, aparece junto a outros modelos 

num ensaio fotográfico sobre grupos que criam personagens e se divertem construindo e 

descontruindo a aparência. São conteúdos que reforçam a capacidade da moda na 
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constituição identitária dos indivíduos e mostram a dimensão do jogo do consumidor de 

moda que, a partir de combinatórias diversas, pode promover distintas visualidades. 

 

Figura 241 a 246 – Capas da edição de maio de 2018 e páginas do editorial Câmera-Olho 

 

  

    

  
 

Fonte: Elle Brasil, nº 360, 2018. Capas e p.208 e 227. 
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Assim como ocorreu no período do lançamento das outras edições,  no Instagram, 

a revista apresenta as imagens das capas antes de chegar às bancas e publica vídeos e 

fotos que mostram a produção dos editoriais, gerando expectativa e curiosidade. 

 

Figura 247 – No Instagram, a revista apresenta antecipadamente as imagens das capas. 

 

 

Fonte: <https://www.instagram.com/p/BiVL5DHgwJ8/?taken-by=ellebrasil> Acesso em 18/07/2018. 
 

Figura 248–  Vídeo publicado no Instagram que mostra a produção da escultura 

 

 

Fonte: <https://www.instagram.com/p/BiX57o_g-Ch/?taken-by=ellebrasil> Acesso em 18/07/2018. 
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Esta edição também trouxe depoimentos de pessoas atuantes na moda 

relembrando suas colaborações com a Elle Brasil, que a partir delas rearfima sua 

importância para a moda brasileira. Foi composta também pelas tradicionais dicas de 

roupas e joias, e por reportagens sobre história da moda, desfiles marcantes, a formação 

de estilos que viraram clássicos, influências de cantoras na moda, profissionais negros em 

cargos executivos na moda, entre outras. Destacamos na análise, as  que problematizam 

a produção das imagens de moda atualmente e se vinculam a cultura e comportamento. 

Em “Raio X de um clique”, a revista afirma que a imagem de moda se tornou um 

dos principais meios de comunicação da atualidade e objetiva traçar “o caminho da 

mensagem – da sua construção ao flash”. Nesse sentido, a reportagem de seis páginas 

trata principalmente sobre o poder que tais imagens possuem para transmitir mensagens, 

contar histórias, registrar mudanças no comportamento e influênciar seus interlocutores. 

Possuindo muitas especificidades hoje em dia, pois convive entre o analógico, o digital, 

o celular, a câmera, os desfiles, as revistas de moda e as redes sociais, que formam um 

contexto de democratização da informação e descentralização das imagens. 

São resgatados desfiles e coleções que romperam tradições e paradigmas do 

passado, trazendo novas propostas de moda como no japonismo, na escola belga ou o 

estilo grunge, em que cada uma a seu tempo, proporcionaram uma nova maneira de 

aparecer e de compreender o corpo. São utilizadas imagens de arquivo de editoriais da 

própria revistas, campanhas publicitárias e desfiles mais antigos ou mais atuais. Assim, a 

matéria evidencia como a moda comunica ideias, identidades e traços dos 

comportamentos e da cultura, sendo que em sua história contribuiu para a descontrução 

de estereótipos e padrões poéticos.  

A principal fonte das informações é uma pesquisadora em imagem de moda, que  

comentou que foi nos anos 1990 que a imagem de estúdio passou a se distanciar de uma 

ideia de imagem inatingível. O cenário atual onde há mais espaço para discutir a inclusão 

na moda é bastante destacado e identificado como um período em que cresce o papel 

político da moda. O texto afirma que ainda predominantemente branca, elitista e 

ocidental, a moda parece se mostrar mais aberta a inclusão, crescendo o respeito às 

diferenças, sexo, gênero e liberdade sexual. Uma ativista também foi entrevistada e 

discute que  as propostas devem ultrapassar o marketing e fazer parte das práticas das 

empresas. Mesmo apontando que esse é um contexto positivo, o texto também alerta ao 

leitor que se trata também de imagens espetáculos, nas quais é preciso refletir sempre 

sobre o assunto.  Evidencia-se, aqui, a relação entre a moda e a arte. 
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Figura 249 a 254 – Raio X de um clique 

 

 

 
Fonte: Elle Brasil, nº 360, 2018. p. 140-145. 



215 
 

Volta às origens, em quatro páginas continuou a reflexão sobre as imagens de 

moda no contexto contemporâneo, espeficiamente, nas de street style, que são as fotos 

que registram a moda das ruas. Como um fenômeno que se potencializou junto com a 

proliferação de imagens da atualidade, o texto identifica que tem perdido a sua essência 

de serem registros espontâneos e autênticos sobre as escolhas de se vestir das pessoas. 

O texto revisita ideias de influentes fotógrafos da moda de rua, livros sobre o 

assunto e entrevista Leo Faria, autor das fotos do livro publicado pela revista. Ele expõe 

seu olhar para como se encontra esse fenômeno hoje em dia e as alternativas possíveis 

para que os registros sejam fieis e não de pessoas pagas por marcas para andar na rua com 

determinada roupa. Também entrevista uma fotógrafa amadora que denuncia que as 

pessoas fora dos padrões da moda não são registradas nesse tipo de foto e que as 

tencnlogias estão a favor para criar outras imagens de moda autênticas. 

 

Figura 255 a 258 – Volta às origens 

 
 

Fonte: Elle Brasil, nº 360, 2018. p. 146-149. 
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Moda, cultura e identidade não estão somente nas roupas e uma matéria intitulada 

“Luxo Nativo” traz essa compreensão ao tratar sobre as joias de crioula e a arte plumária 

indígena. Em quatro páginas e explorando as cores verde e amarelo, o texto valoriza a 

critividade e as especificidades do design brasileiro, resgatando a história de adornos que 

se configuram como artes singulares do país. Uma historiadora e museóloga explica o 

contexto de uso dessas peças originárias dos séculos 18 e 19 que eram utilizadas por 

mulheres negras alforriadas como forma de afirmar sua identidade.  

Sobre a arte plumária, o texto menciona como elas são expressões dos povos 

indígenas e comunicam a identidade de cada povo. Há uma entrevista com uma liderança 

indígena que explica como o adorno cumpre essa função, está ligado a natureza, as 

relações familiares, é utilizado para decorar, mas também pra identificar uma hierarquia.  

Foram entrevistadas designers e criadoras de joias contemporaneas que se inspiram na 

joias de crioula e são mencionada as trocas entre algumas marcas com tribos indígenas 

para criar roupas e acessórios. As fotos antigas e mais recentes expressam toda simbologia 

existente em torno de tais peças e como características de um estilo próprio do Brasil. 

Outra matéria que analisamos sobre cultura e as imagens de moda é a da coluna 

#VamosPensarSobreBeleza. Após tantos conteúdos sobre romper com padrões de beleza 

e a função das imagens de moda nesse contexto, é uma reportagem que contextualiza 

principalmente o olhar do indivíduo com o próprio corpo, a partir de duas páginas e uma 

ilustração que com a imagem da robô Sophia, retratada na revista em 2016, sugerem como 

reprogramar a mente. Nesse sentido, tem o objetivo de não apenas promover reflexão 

sobre a questão, como também dar sugestões de como individualmente se pode contribuir 

para a quebra dos padrões de beleza e isso é realmente possível. 

São consultados especialistas em consumo e imagens, uma psicóloga e um coach.  

Sob vários pontos de vista, o texto fez o esclarecimento de que seguir padrões socialmente 

construídos como os que são atribuídos ao que é belo é algo inerente ao ser humano e a 

nossa vida em sociedade, ocorrendo também de modo inconsciente e sendo um processo 

complicado de ser transformado a partir de iniciativas individuais e de uma hora para 

outra. No entanto, para sofrer menos um dos conselhos dados é parar de seguir 

celebridades e pessoas que só aumentam esse desejo do corpo perfeito. Entretanto, 

também há o incentivo a dar importância a imagens que gerem gentileza e diversidade 

em torno da beleza e ações que incentivem o consumo de beleza de um modo mais 

questionador e menos automático. O coach ensina como trabalhar o olhar em relação a si 

mesmo, em um possível esforço individual para se opor a “ditatura do belo”.  
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Figura 259 a 262 – Luxo Nativo 

 

 
Fonte: Elle Brasil, nº 360, 2018. p. 166-169. 

 
Figura 263 e 264 – Beleza ideal: modo desconstrução 

 

Fonte: Elle Brasil, nº 360, 2018. p. 284-285. 
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Segundo a Editora Abril, a circulação da revista no mês de abril de 2018 foi de 

50.766 (sendo 44.158 assinaturas, e 6.608 avulsas).  O número de exemplares circulando 

varia, mas os números de assinantes aumenta25. Diante de tais análises, percebemos que, 

entre 2017 até maio do ano de 2018, a revista, além de ter efetuado mudanças em sua 

linha editorial e seguir algumas tendências, apresentou conteúdos que sinalizam um novo 

momento para a moda, a partir principalmente de valores que ganham ampliação, 

relacionados a pensar a afetividade envolvida entre indivíduos com o vestuário. Deste 

modo, a revista valoriza a importância do olhar sobre as relações humanas envolvidas na 

produção da moda e demonstra modos de se expressar, de se comportar alinhados a uma 

dimensão estética da aparência, em que há um privilégio da sensibilidade. 

Seguindo essa orientação, em 2018, a revista promoveu também a discussão de 

como imagens de moda podem afetar seus receptores ao representar o corpo e dinâmicas 

culturais e como, a partir disso, são capazes de gerar prazer e identificações. Revelando 

assim, a dimensão sensível da moda e a produção de imagens. Na Elle Brasil também 

cresceu o interesse de representar em seu conteúdo temas que integram a complexidade 

da expressão identitária e modos de se comportar que rompem com as imagens corporais 

que circulam no imaginário social. Como foi na edição de junho, quando destacou a moda 

íntima e mostrou como revelar o corpo também pode ser um ato de liberdade para as 

mulheres, sem a preocupação se vai parecer estar vulgar. E também na edição de julho, 

que destacou a moda jeans e desmistificou a beleza na idade avançada, colocando na capa 

e ensaios internos, a modelo Lauren Hutton, de 74 anos, como referência de estilo. 

 

Figura 265 e 266 – Capas das edições junho e julho de 2018 

  

Fonte: Elle Brasil, nº 361 e nº 362, 2018. 

                                                           
25 Fonte: IVC. Disponível em: <http://publiabril.abril.com.br/svp/tabelas/circulacao> Acesso em 

15/07/2018 
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Ainda atribuindo uma abordagem mais afetiva e ética para a moda, a edição de 

agosto de 2018 da Elle Brasil, foi dedicada ao debate da sustentabilidade. A revista exibiu 

editoriais de moda produzidos na Amazônia e também investiu na busca por referências 

para as imagens, da natureza, da cultura da região norte e seu povo. Os textos das matérias 

e colunas, de modo geral, trataram sobre os desafios que a sustentabilidade impõe nos 

tempos atuais e procuraram incentivar as necessidades de repensar a produção e o 

consumo de moda com mais conciência social, ambiental e nas relações humanas. As 

imagens dos editoriais, presentes também nas capas, mostram algumas modelos de 

ascendência indígena, vestes e cenários de muitas cores e texturas, num diálogo entre a 

moda industrial e a feita a partir de trabalhos artesanais. Essas capas acabaram ganhando 

ainda mais repercussão e significado histórico após o anúncio do encerramento da revista, 

que procurou atribuir certa brasilidade na edição que acabou sendo a última do título. 

 

Figura 268 e 270 – Conjunto de capas da edição de agosto de 2018 – última Elle Brasil  

   
 

Fonte: Elle Brasil, nº 363, 2018. 

 

Complementamos ainda que, em seu conteúdo, ou mesmo nos seus materiais de 

caráter publicitário como os midiakits, Elle Brasil já em 2013, anunciava que entre os 

seus objetivos estava antecipar tendências na moda, beleza, cultura e estilo de vida e tratar 

o luxo de forma contemporânea. A partir de 2015 passou a destacar também que tomou 

parte de discussões como os direitos das mulheres, equidade de gênero e raças, e por isso 

também reivindicava ser a revista de moda engajada. Assim, temas caros ao feminismo, 

diversidade, gênero e tecnologia, são algumas das questões que a revista apresentava 

como contemporâneas e necessárias de serem pensadas junto as dinâmicas da moda 

atualmente. Além de indicar questões contemporâneas, a revista Elle Brasil também 

reivindicava comunicar a moda de uma forma diferente e a frente do seu tempo.   
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Figura 267 – Elle Brasil reivindicou trazer questões contemporâneas e estar à frente do seu tempo  

 
Fonte: Midiakit Elle Brasil 2018, p.9. Disponível em: <http://publiabril.abril.com.br/marcas/elle> Acesso 

em: 10/07/2018. 

 

Observamos nessa recorrência do termo contemporâneo investido pela revista 

Elle Brasil em seu conteúdo e demais produtos associados, uma das características 

apontadas por Benetti (2013, p. 44) para o jornalismo de revista, que é a sua relação com 

a atualidade e a experiência, pois indica modos de vivenciar o presente. No caso de uma 

revista de moda que deve se preocupar em adiantar tendências, se alimenta de novidades, 

do que é novo e atual e nega o que é ultrapassado, isso se torna ainda mais importante e 

que deve ser demonstrado no conteúdo. Segundo Benetti (2013), “o sentido sobre o que 

é ser contemporâneo - e, portanto - sobre o que está ultrapassado e deve ser substituído - 

está poderosamente inscrito no jornalismo de revista” (BENETTI, 2013, p.46).  

 Ao questionar o sentido do que é o contemporâneo, Agamben (2009) aponta que 

“aqueles que coincidem muito plenamente com uma época, que em todos os aspectos a 

esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos porque, exatamente por isso, não 

conseguem vê-la, não podem manter o fixo olhar sobre ela” (AGAMBEN, 2009, p.59). 

Nesse artigo, Agamben (2009) também diz que a contemporaneidade pode ser entendida 

como um presente dividido no tempo, adiantado e ao mesmo tempo atrasado em si 

mesmo, assim como ocorre na dinâmica da moda. Nesse sentido, é que acreditamos que 

a revista Elle Brasil desejou se anunciar como um veículo a frente do seu tempo, pois 

para ser contemporâneo é preciso se desprender do presente e estar brevemente adiantado.  

 A partir das análises do conteúdo da revista nos últimos anos, observamos que 

apresentar a moda como expressão cultural estava sendo um aspecto bastante importante 

para alcançar esse objetivo de ser contemporânea. Por esse tratamento que a moda vinha 

recebendo na revista, a Elle Brasil vinha sendo capaz, mais do que outras revistas, a 

perceber e entender o seu tempo, apontando questões do presente e para o futuro da 

sociedade. E é por isso que deixou um importante legado para o jornalismo de moda. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do percurso de pesquisa empreendido no presente trabalho, observamos 

que as edições dos meses de maio e dezembro de cada ano da revista Elle Brasil 

privilegiaram conteúdos que exploram mais diretamente matérias de Moda Cultural e 

Comportamento. As edições dos meses de maio, por conta de marcar o aniversário de 

publicação, foram sempre edições centralizadas em algumas temáticas específicas e se 

anunciam num tom de comemoração e de trazer entretenimento ao leitor. Além disso, 

sempre uma oportunidade de atribuir a própria publicação protagonismo no cenário da 

mídia e da moda no Brasil, não apenas como um intermediário, mas como atuante no 

setor da moda.  As de dezembro também por serem a última do ano também procuram 

chamar atenção do leitor fazendo retrospectivas ou previsões para o próximo ano.  

Outras edições do ano, como as dos meses de janeiro a abril, bem como de junho 

a novembro, geralmente comtemplavam as apresentações das novas coleções que chegam 

as passarelas ou as lojas, dicas de estilo, incentivando a atualizar a aparência. Algumas 

outras edições apresentaram, a depender do contexto do período, temas específicos. No 

mês de março, por exemplo, por conta do dia internacional da mulher, a vinculação da 

revista com assuntos femininos, explorando conteúdos sobre a feminilidade, gênero etc. 

A periodicidade da revista é mensal, no entanto, a perspectiva anual sempre é relembrada. 

Observamos que a cada dois anos ocorreram similaridades e uma certa unidade na 

associação entre a moda, o corpo, comportamento e identidade no conteúdo da revista.  A 

junção entre estilo, uma ideia de brasilidade e luxo definem bem algumas características 

que marcaram os conteúdos que analisamos na revista Elle Brasil entre o ano de 2013 e 

2014. De modo geral, havia uma maior vinculação com uma abordagem comercial da 

moda, falando sobre dicas de compras e de viagens e a moda dentro do contexto de 

consumo, junto ao incentivo de expressar certa sofisticação na aparência. 

Os conteúdos representaram a moda como expressão cultural associada tanto a 

expressão de um estilo próprio do indivíduo, quanto de parte de elementos que compõem 

uma identidade nacional. Foi um período que alguns conteúdos procuravam valorizar a 

moda produzida no país, diante de um contexto de visibilidade internacional. 

Demonstrando assim, um estilo de vida próprio que caracteriza o país e representando a 

cultura nacional como um produto, nas quais se destacam práticas comportamentais 

associadas a aparência e apresentação do corpo, bem como padrões estéticos associados 

a um tipo de corpo modelo principalmente para a mulher brasileira.  
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Já a partir de 2015, foram introduzidas algumas temáticas relacionadas as 

dinâmicas da moda com as demandas sociais da atualidade como a diversidade e suas 

possibilidades de transformações no futuro. A edição de maio de 2015 que teve uma capa-

espelho foi um importante marco para observar algumas transformações na linha editorial 

da revista que continuamente passou a explorar assuntos como os questionamentos sobre 

padrões de beleza, a reivindicação por liberdade, direitos e os significados da mulher na 

contemporaneidade, além de racismo e contextos de crise política e econômica e efeitos 

do avanço tecnológico, fazendo notar como essas questões estão integradas a dinâmica 

da moda, da preocupação com a aparência como uma maneira de se expressar. A partir 

disso, a revista reivindicou ter uma postura engajada politicamente e em sintonia com 

valores que tem ganhado cada vez mais legitimidade. 

Assim, observamos que, iniciado em 2015, mas também em 2016, houveram 

conteúdos que exploraram questões relacionadas a essa diversidade de expressões 

identitárias e modos de vida, além da presença de outros assuntos que relacionam a moda 

ao comportamento e cultura.  Essas edições que analisamos entre 2015 e 2016 foram 

responsáveis por uma grande repercussão para a revista, como em ser noticiada na 

imprensa internacional e premiações. São conteúdos que mesmo incentivando 

importantes reflexões, refletem estratégias de marketing e também estiveram permeados 

por contradições e não significaram uma grande ruptura, entretanto, representaram uma 

significativa contribuição para uma comunicação de moda mais crítica.  

Em 2017, a revista seguiu algumas dessas tendências, mas foram destacados 

valores como afetividade e coletividade, que trazem novos sentidos para a moda na 

atualidade. Foram expostas diversas maneiras de observar essa relação, como nas 

interações dos indivíduos com suas vestes, as roupas como parte de relações simbólicas 

como nas heranças familiares, pessoas amigas, além da produção da moda e o consumo 

a partir de experiências de economia colaborativa e com atenção aos direitos humanos. 

Uma edição sobre moda e arte também foi produzida, destacando a possibilidade da 

atuação da moda e da mídia de moda no engajamento político. Todos são aspectos que 

representaram a necessidade dos indivíduos de se expressar e de se comportar cada vez 

mais preocupado com a artisticidade e a estética, dando privilégio a sensibilidade. 

Em 2018, a revista também seguiu esta orientação de pensar a moda e a 

afetividade, reforçando sua vinculação simbólica com as discussões sobre racismo e 

expressões de gênero, sustentabilidade e a representação de uma brasilidade mais plural 

bem como com a comunicação contemporânea, os efeitos das tecnologias, a cultura pop 
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e suas influências no comportamento e sobre as imagens de moda e a representação do 

corpo dentro de um contexto de comunicação cada vez mais conectada as redes e 

descentralizada.  Assim, a revista se afirmou também como relevante emissor das 

imagens de moda contemporâneas. E a construção das imagens reforça como a aparência 

afirma a identidade, e como o corpo pode estar a favor disso. 

Deste modo, Elle Brasil apresentou que no momento atual a moda se abre para 

tornar-se cada vez mais afetiva, ética, colaborativa, engajada, tecnológica. Ainda que 

alinhada aos interesses das grandes marcas e suas estratégias diante das redefinições dos 

mercados de consumo, incentiva a reflexão sobre as práticas corporais para alcançar os 

ideais de beleza.  Se utilizou de tais abordagens para se firmar como uma revista engajada 

e comprometida com a liberdade de expressão, a arte e a diversidade no país. Investiu em 

diversas edições manifestos com temas caros ao feminismo, a diversidade, gênero e 

tecnologia, que são revelados como algumas das questões que a revista julga serem 

contemporâneas e necessárias de serem pensadas junto as dinâmicas da moda e, mais 

especialmente, da comunicação da moda.  Como tais temas muitas vezes são evitados ou 

pouco questionados em outros veículos de comunicação da moda, Elle Brasil reivindicou 

comunicar a moda de uma forma diferente e a frente do seu tempo. 

Observamos que a partir desses conteúdos que unem comportamento, vestuário, 

arte e afetividade, as revistas de moda demonstram como o corpo é um meio para 

expressar a identidade e as identificações dos indivíduos: o jeito de ser, de agir, o que 

gosta, o que acredita e o que não. São conteúdos que revelam a relação do indivíduo e do 

vestuário com um modo de aparecer, significando com um modo de ser no mundo e como 

a moda está envolvida na afirmação de modos de vida e a expressão individual. Colocam 

em pauta as práticas e a expressão identitária associada ao corpo; os editoriais se tornam 

mais reflexivos e são capazes de gerar identificação junto aos leitores. Nesse sentido, é 

significativa a atitude em trazer em suas imagens outras representações de outros corpos 

como belos, além dos que já vem sendo estabelecidos pela moda e toda a mídia. 

A revista Elle Brasil demonstrou como o momento atual tem sido de abertura a 

uma maior contestação e consequentemente de mais representação de diversidades na 

moda. Negros e brancos, gordos e magros, novos e velhos, são apenas algumas categorias 

de leitores/consumidores que querem olhar para aquelas páginas e se sentir representados. 

Essa necessidade de projeção, de representação, é parte da realidade comunicacional 

contemporânea. Deste modo, isso faz parte de demandas sociais por “minorias” 

identitárias que nem sempre em quantidade são minorias, mas também estão ligadas a 
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interesses econômicos e financeiros.  Embora o sistema moda se mostre ainda restrito a 

essa questão, as revistas de moda buscam se integrar a estas discussões e isso 

continuamente pôde ganhar mais força nas edições seguintes da revista Elle. E se antes 

as referências de beleza para o corpo, principalmente o feminino, eram dependentes das 

mídias tradicionais, podemos notar o quanto a internet inaugurou uma outra lógica de 

circulação dessas imagens, já que não privilegia processos centralizados de mediação 

social e, portanto, de informação e referências sobre moda, beleza e estilo.  

Observamos que tais discussões ganham a mídia especializada em moda por 

influência das imagens e as novas maneiras de interação social possibilitadas pelas redes 

sociais digitais que descentralizaram o controle das representações elaboradas pelas 

imagens de moda, deram voz a outras pessoas, permitindo assim, outras narrativas e 

discussões. Outro aspecto é que acreditamos que essa abertura a uma perspectiva da moda 

com a cultura no conteúdo da revista, faz parte das estratégias editoriais diante de todo 

contexto de ampliação dos mercados de consumo, pois outros grupos sociais procurando 

se sentir representados e belos, também são novos possíveis consumidores. 

Confirmamos, deste modo, nossa hipótese inicial de que a Elle Brasil, publicação 

de periodicidade mensal, veiculada pelo Grupo Abril, era uma das mais significativas do 

mercado editorial brasileiro e um exemplo de como o jornalismo de moda pode evidenciar 

com mais força a dimensão cultural da moda. A partir dessa atenção dada aos assuntos 

relacionados as nuances entre cultura e identidade com a moda, a revista também tem 

alcançando originalidade e notoriedade em seus conteúdos, que embora nem sempre 

sejam coerentes na sua própria estrutura, ganhou repercussão na mídia internacional e 

premiações promovidas por empresas e associações.   

Elle Brasil cumpria sua função de jornalismo de moda relatando os assuntos de 

interesse coletivo da área e, assim como outras revistas de moda, também participou como 

intermediárias na descrição do vestuário, exercendo função na estruturação da moda, 

sugerindo o consumo de tendências transitórias e a influência de suas marcas para se 

sentir mais em harmonia com o que é valorizado e belo no momento, tanto em seu 

conteúdo editorial, como em seus anúncios que intercalam os diversos textos e imagens. 

Deste modo, o mundo das marcas faz parte da moda e as revistas são alguns dos meios 

utilizados por diversas empresas para atribuir valor as suas marcas e vender os seus 

produtos. A publicidade ganha forma com os anúncios, mas também é possível observar 

que o jornalismo além de passar por um período de renovação por conta da internet e das 

mídias digitais, envolve também e cada vez mais um fazer publicitário. 
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Assim, observamos que o conteúdo analisado demonstra o forte entrelaçamento 

do jornalismo de moda com estratégias do discurso publicitário e estético, se 

configurando num discurso híbrido e no qual o jornalístico estabelece uma dominância, 

e os tipos de matérias de moda de desfiles, tendências e editoriais de moda como 

identificou Elman (2017). Observamos ainda que tais conteúdos também se alternam nas 

especificidades do jornalismo de moda, e dentre os diversos formatos possíveis de 

notícias e features apontados por Bradford (2015) e Miller e Mc Neil (2018). 

 Em relação a enunciação do conteúdo da revista Elle Brasil em diversas 

plataformas de mídia, salientamos que embora esteja permeada com assuntos, fontes e 

temáticas discutidas nas redes, ainda se encontrava bastante vinculada ao formato da 

edição impressa, mesmo sendo distribuída digitalmente. Em 2015 o aplicativo Elle TV foi 

utilizado apenas em algumas edições e posteriormente foi descontinuado. Nos anos 

seguintes, conteúdos extras a partir da realidade aumentada eram visualizados a partir do 

aplicativo Blippar, entretanto, nas edições mais recentes não havia menção a nenhum tipo 

de conteúdo extras vinculados a tais tecnologias. Salientamos também que a análise 

esteve centralizada para os conteúdos publicados na revista Elle Brasil e não incluiu seus 

canais digitais como das redes sociais, o que exigiria outras demandas metodológicas. 

A revista, precisa manter uma identidade editorial, e assim como na dinâmica da 

moda, precisa mudar a cada edição, trazer novidades em forma de imagens e textos, e 

ainda que em algumas oportunidades contribua para a interpretação e reflexão dos 

assuntos, não chega a aprofundar tanto, na maioria das vezes. A composição visual 

também geralmente aponta para o sentido que deseja conceder ao tema. A capa da revista 

é um resumo, é feita para chamar atenção, para causar curiosidade, para vender e para 

ultrapassar as fronteiras da moda e muitas vezes alcançar um público maior. Assim, Elle 

Brasil concedia diversas opções de capas para que o leitor escolha a que se identifique 

mais e em sua produção, reconhecia e explorava a força da imagem de moda. 

A revista Elle Brasil demonstrou como a moda é um assunto essencialmente 

feminino, e seguiu a tendência da imprensa feminina em se integrar cada vez mais a 

reivindicações feministas, e além disso, ampliou e diversificou seu público, pois não se 

anunciava mais como uma revista apenas feminina, mas também aberta aos homens ou a 

pessoas que não se identificam com algum gênero específico, mas que se interessa por 

moda. É composta, deste modo, por uma narrativa destinada a leitores que já estão 

envolvidos com o mundo da moda e suas especificidades. A revista apresenta o mundo 

das grifes e também as perspectivas e os padrões e ideais de beleza estimulado pela moda 
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e suas top models. Seus conteúdos eram veiculados para o público brasileiro, mas não 

desejou estabelecer tantas fronteiras, pois suas fotos foram captadas em diversos lugares 

do mundo. Seu modo de produção também acompanhou as particularidades de uma 

cultura global e de objetos mundializados em uma sociedade consumista. 

Revistas também são projetos coletivos e na Elle Brasil atuavam e já atuaram 

diversos profissionais e colaboradores, os quais a minoria esteve mencionada ao longo 

deste trabalho, entretanto destacamos que a diretora de redação Susana Barbosa conduziu 

as transformações significativas que observamos na revista, além da editora de 

reportagem de moda Vivian Whiteman. Afim de obter outros olhares sobre a produção do 

conteúdo como complementação da presente análise, procuramos entrar em contato com 

as editoras através dos canais de comunicação disponíveis e solicitamos uma entrevista 

sobre o conteúdo da revista, entretanto não houve retorno deste pedido. 

As matérias publicadas se valeram de novidades, atualidade, e também expôs 

ideias a partir da contribuição de fontes especializadas, como dados de porta vozes de 

agência de análises de negócios, análises de tendências, diretores financeiros, gestores de 

marketing, empresários, pesquisadores, assim como livros, documentários e outros 

documentos. O que caracteriza como uma das funções do jornalismo em trazer 

informações e contextualizar a realidade validadas por especialistas.  

Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de um olhar qualitativo, entretanto também 

destacamos alguns números relacionados ao percurso metodológico. A análise de 

conteúdo esteve centralizada em 11 edições da revista Elle Brasil referentes aos meses de 

maio e de dezembro de cada ano entre 2013 a 2018. As matérias selecionadas e 

posteriormente analisadas variaram de quantidade em cada edição e no total, foram 

selecionadas cerca de 35 matérias, de diferentes características em relação aos formatos, 

incluindo tanto reportagens, como editoriais de moda, artigos e partes de entrevistas.  

Salientamos ainda que contribuíram para uma análise mais consistente do discurso 

efetuado a cada ano em um período total de pouco mais de cinco anos, a análise das capas 

ou do conjunto de capas de 46 edições, a consulta de pelo menos 25 edições da revista 

consideradas integralmente, e mantivemos contato com o conteúdo da revista desde a 

edição nº 300, publicada em janeiro de 2013 até a nº361, em agosto de 2018 (última 

edição publicada). Deste modo, um intervalo de 61 edições entre impressas e digitais, que 

representam uma amostra e certamente pode ter deixado algumas lacunas de 

interpretação. E tal percepção também é possível pela característica do meio revista, em 

ser sempre um “magazine” que trata sobre diversos assuntos ao mesmo tempo. 
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Nesse sentido, também ressaltamos que as peculiaridades próprias do formato 

revista e especialmente do formato das revistas de moda nos acompanharam no processo 

da pesquisa. Como já pudemos mencionar, a leitura que se estabelece com qualquer 

revista sempre envolve uma experiência estética que incentiva o prazer da leitura, da 

imagem e do pertencimento a uma comunidade. Deste modo, um olhar interpretativo com 

o esforço de uma atenção crítica e uma total neutralidade exigidas a um pesquisador, 

escapa desta experiência. Assim, de algum modo, a posição enquanto sujeito social que 

estabelece outras relações sociais, bem como de leitora da revista, profissional de 

comunicação, além de conhecedora de algumas das especificidades do mundo da moda e 

da mídia, pode ter afetado a interpretação do conteúdo aqui destacado. Além disso, muitas 

dessas leituras foram efetuadas a partir do acervo em suportes digitais, o que também 

pode ter contribuído para outras especificidades de contato com esse conteúdo. 

As matérias que evidenciam uma abordagem mais centrada no comportamento e 

estilo foram 30 e as que associam mais firmemente a abordagem da Moda Cultural, 

tematizando mais diretamente as relações da moda com uma ordem cultural específica 

foram cinco. Todas elas também se associam a outras noções operacionais sobre o 

jornalismo de moda que apresentamos ao longo do trabalho, como as de Tendência e 

Serviço por Joffily (1991) e Moda Fashion e Moda Ostentatória por Cidreira (2011). Os 

editoriais de moda, na revista Elle Brasil também expõem o vestuário tanto numa visão 

conceitual como comercial e compostos por produções de moda. Como aponta Joffily 

(1991) expressam um estilo, que são reais, mas querem parecer uma ficção. Além disso, 

como observou Schmitz (2010) é o espaço em que a revista expõe as suas escolhas de 

tendências e, de certo modo, também a posição editorial do veículo. 

Fez parte da estratégia da Elle Brasil parecer uma revista mais engajada, 

diferenciada, posicionada, politizada, que expôs a vida em sociedade, seus aspectos 

políticos e econômicos. Tudo isso agregou valor simbólico a publicação e a fortaleceu 

também enquanto uma marca, atraindo mais anunciantes, leitores e reconhecimento de 

sua relevância e qualidade. No entanto, esse quadro não foi suficiente para resistir a 

situação financeira do Grupo Abril que encerrou a publicação de dez títulos em agosto de 

2018. Elle Brasil abrangeu o apelo comercial da moda, e em algumas oportunidades isso 

foi feito de uma maneira reflexiva, levando em conta o diálogo que a moda estabelece 

com o comportamento e a arte. Consideramos assim, que uma parte importante do seu 

legado para o jornalismo de moda é que foi uma revista que atribuiu também o sentido 

antropológico e simbólico para a cultura, não só o de entretenimento e de consumo. 
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Nossa análise do conteúdo da revista não foi centralizada na troca entre criação e 

análise crítica por parte do jornalismo de moda. Entretanto, a perspectiva da aproximação 

entre jornalismo de moda e jornalismo cultural nesta pesquisa é evidenciada quando na 

revista Elle Brasil observamos alguns elementos que assinalam que a possibilidade de ser 

crítico também vai além da avaliação e interpretação de critérios poéticos de modas com 

pretensões autorais, mas também se faz presente naquelas ligadas ao cotidiano e da moda 

como expressão cultural, contribuindo para uma sociedade mais coesa. Um jornalismo 

que não fala somente de roupas, tecidos ou objetos, mas sobre pessoas, seus hábitos, 

costumes, interações sociais, temas que nas suas entrelinhas, integram questões sobre o 

corpo. Deste modo, revistas de moda são intermediários culturais que apresentam 

percepções sobre o que pode ser definido como cultura, apresenta modos de vivenciar o 

presente, contribui para formação do gosto, incentiva a adoção de estilos de vida e dá 

sentidos as relações que o indivíduo estabelece com seu corpo e a sua imagem. 

Todo esse conteúdo selecionado e analisado neste trabalho demonstra as 

perspectivas apresentadas ao longo do trabalho, tais como observamos no primeiro 

capítulo, da compreensão da moda enquanto um fenômeno cultural, nas quais 

destacamos: a sua integração da cultura enquanto modo de vida (Laraia, 2001), como 

teias de significado que influenciam o comportamento como aponta Geertz (1978) e 

Simmel (2008); além do encanto da novidade e da efemeridade do mundo moderno 

ocidental que formou a moda enquanto um sistema, apresentado por Lipovetsky (1989); 

bem como da moda e do jornalismo como parte de um sistema de organização social que 

forma a cultura e que também possui seus próprios sistemas de sinais e códigos, como 

aponta Williams (2000); e da apreensão da moda como expressão cultural, e espaço de 

mediação entre indivíduos, como aponta Cidreira (2005). 

Acreditamos, assim, que a pesquisa revela as relações da moda com a cultura e 

comportamento, a representação do corpo, bem como seu papel nas expressões 

identitárias, trazendo aprofundamento para os estudos sobre a revista Elle Brasil, análises 

dos seus conteúdos mais relevantes publicados nos últimos anos e registrou seus 

momentos finais, sem indicações que tal fato ocorreria. Além disso, as características aqui 

estudadas podem pertencer ao cenário do jornalismo de moda produzido por outras 

revistas ou outros meios. Nesse sentido, a pesquisa procurou contribuir para consolidar 

ainda mais o diálogo entre moda, cultura e comunicação, articular os estudos da cultura e 

identidade com a moda e a mídia, bem como apresentar apontamentos teóricos entre 

jornalismo, moda, cultura a partir de um olhar interdisciplinar.  
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ANEXOS 

Notícia sobre encerramento da revista Elle Brasil – Estadão Online 

 

 

Fonte: ESTADO DE S. PAULO. Revista ‘Elle’ encerra atividades no Brasil, 2018. 

Disponível em: <https://emais.estadao.com.br/noticias/moda-e-beleza,revista-elle-

encerra-atividades-no-brasil,70002434042> Acesso em 23/10/2018. 


