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RESUMO 

A presente pesquisa investiga de que modo foi feita a cobertura de uma fashion 

week através de um portal especializado em moda. Para dar conta, tem como 

eixo teórico central o webjornalismo e suas características, moda e comunicação 

e jornalismo de moda. Utilizou-se a netnografia como metodologia de pesquisa 

para o levantamento de dados das matérias referentes ao evento. Como 

procedimentos, realizou-se a análise a partir de duas categorias, quais sejam: 

linguagem webjornalística (interatividade, hipertextualidade, multimidialidade, 

personalização de conteúdo, memória e atualização contínua) e tipos de matérias 

de moda (tendências, serviço, comportamento, celebridades, cobertura geral, 

bastidores e editorial). Por fim, buscou-se entender como se configurou a 

cobertura do Fashion Rio pelo portal Moda GNT, demonstrando as tendências 

editoriais da cobertura através das categorias de análise. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Moda, Webjornalismo, Jornalismo de Moda, Portais 

Especializados. 

 

 

 

ABSTRACT 

This research investigates how it was made the cover of a fashion week through 

a portal specializing in fashion. To realize, is the central theoretical axis web 

journalism and its features, fashion and fashion journalism and communication. 

We used the netnography as a research methodology for data collection of 

materials relating to the event. As procedure was carried out the analysis from 

two categories, namely: language webjornalística (interactivity, hypertextuality, 

multimidialidade, content personalization, memory and continuous update) and 

types of raw fashion (trends, service, behavior, celebrities, general coverage, 

backstage and editorial). Finally, we sought to understand how to set up the 

coverage of Fashion Rio Fashion Portal by GNT, showing trends in editorial 

coverage through the categories of analysis. 

 

KEYWORDS: Fashion, Web Wournalism, Fashion Journalism, Fashion 

Thematic Websites. 
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1. INTRODUÇÃO 

A internet modificou as práticas jornalísticas ao disponibilizar diversas maneiras 

de acesso e produção da informação. Começou a se configurar nos Estados Unidos 

nos anos 1970, e desde lá, inova e evolui como ambiente de comunicação. Afirma-

se que dos meios de comunicação contemporâneos, foi o que mais cresceu, agindo 

como potencializadora dos meios já existentes (como a televisão e o rádio).  

Por sua vez, a moda veio aos poucos deixando o significado de futilidade, e 

tomando a postura de especialização. Da simples função de vestimenta, passou a 

agir como forma de identificação e aceitação do indivíduo na sociedade, formando 

um mercado de consumo em diferentes setores (do têxtil ao de informação).  

A velocidade com que os dados se propagam na rede pode ser comparada à 

rapidez com que a moda se modifica. São duas facetas que demandam constantes 

estudos por consequência de suas constantes evoluções.  

Incialmente foram feitas pesquisas explorato-observatórias para escolha do 

objeto de estudo. Em decorrência da decisão de aliar a web ao conteúdo de moda, e 

por conta da velocidade de ambos, optou-se por analisar a cobertura jornalística de 

uma semana de moda através de um website com essa temática: o portal Moda GNT, 

com conteúdo especializado e coberturas instantâneas das principais semanas de 

moda do país e do mundo.  

Para o levantamento bibliográfico buscou-se resgatar as implicações de autores 

sobre o ciberespaço e suas características. O primeiro capítulo refere-se ao 

webjornalismo, suas características, gerações e formatos.  

Em razão das características do presente objeto de estudo, foi criado também um 

tópico sobre o Jornalismo de Portal, onde se resgatou características e exemplos 

deste. Em complemento a isso, foi sugerida uma nova categoria para o 

webjornalismo, os Portais Temáticos ou Especializados (no qual o objeto de estudo 

se encaixa).  

A segunda parte desta pesquisa trata de Moda e Comunicação (capítulo 3). Com 

base nas leituras realizadas, afirma-se que a moda nasceu no final da Idade Média e 

com o passar dos tempos, sofreu diversas modificações.  

Ao se desenvolver em categorias distintas da sociedade contemporânea, a moda 

adquiriu visibilidade e circulação em diversos meios de comunicação. Neste caso, a 

mídia fez da moda: produto, estilo de vida e informação, inserindo-a como tema 



popular a todas as classes sociais, enunciando e promovendo-a de modo que se 

tornasse uma especialização do jornalismo.  

Em referência ao Jornalismo de Moda, pode-se dizer que desde os anos 1970, o 

mercado editorial vem se expandindo. Revistas apareceram para agradar aos 

diversificados públicos que emergiam na sociedade, incluindo o público feminino 

interessado em moda. Assim como nas revistas, o universo fashion se popularizou 

também na televisão e no rádio, mas a internet em particular, propicia 

potencialidades que a tornam mais moldada à efemeridade da moda.  

Além disso, destaca-se que foram as fashion weeks que deram maior espaço e 

repercussão ao jornalismo de moda. Por isso, a presente pesquisa realizou estudos 

que levaram a destacar a existência de diferentes tipos de matérias de moda.  

A terceira etapa da pesquisa consistiu na análise do objeto de estudo, o portal 

Moda GNT, que comporta matérias e reportagens online com características 

específicas do webjornalismo, possuindo publicações em diversos formatos de 

notícia.  

Optou-se pela análise das publicações do portal Moda GNT acerca da cobertura 

da 21ª edição da semana de moda do Rio de Janeiro, o Fashion Rio. O evento 

ocorreu de 22 a 26 de Maio de 2012, em referência a temporada Verão 2013.  

Dessa forma, foi possível definir os critérios de análise, partindo dos eixos 

estudados: webjornalismo e jornalismo de moda. Os critérios foram os seguintes: a) 

Linguagens do webjornalismo: interatividade, hipertextualidade, multimidialidade, 

personalização de conteúdo, memória e atualização contínua. b) Tipos de matéria de 

moda: Tendência, Serviço, Comportamento, Celebridade, Cobertura Geral, 

Bastidores e Editorial.  

Por fim, as considerações finais deram conta que, de modo geral, em relação às 

características do webjornalismo, as matérias analisadas apresentam a utilização de 

diversos recursos da web em uma mesma postagem, o que potencializa outras 

mídias e enriquece a informação de moda. No que tange o aspecto temático da 

análise, percebeu-se a maior recorrência de matérias do tipo tendência, 

comportamento e celebridades. A partir disso, foi possível concluir que a intenção 

da cobertura do portal foi, além de referenciar as tendências propostas nos desfiles, 

instigar reflexões acerca dos estilos e do comportamento dos atores sociais (pessoas 

famosas e não famosas). 

 



2. INTERNET E WEBJORNALISMO  

A internet comercial transformou as práticas jornalísticas ao disponibilizar 

diversas maneiras de acesso e produção da informação. Desde seus primórdios 

nos Estados Unidos na década de 1970, inova e evolui como meio de 

comunicação. No Brasil, o Grupo Estado foi quem primeiro operou serviços 

informativos pela web, “Mas o jornal que de fato lançou primeiro a sua edição 

online foi o Jornal do Brasil (www.jb.com.br), em 28 de maio de 1995.” 

(BARBOSA, 2001, p.07) 

Segundo Luciana Moherdaui (2007) seguramente, dos meios de 

comunicação hoje existentes, foi o que mais cresceu, proporcionando ao usuário 

mais riqueza na informação. “O desenvolvimento da World Wide Web permitiu 

que usuários trocassem grande número de informações – textos e imagens 

disponíveis em milhares de sites” (MOHERDAUI, 2007, p.22). 

O webjornalismo - feito na internet ou para a internet - potencializou mídias 

já existentes. Partiu das experiências preexistentes, passou por períodos de 

adaptação até chegar à produção interativa e instantânea.   

Pinho (2003) afirma que assim como o rádio e a televisão, o webjornalismo 

buscou seus moldes no jornalismo impresso, mas se reconfigurou. “Portanto, o 

webjornalismo diferencia-se do jornalismo praticado nos meios de comunicação 

tradicionais pela forma de tratamento dos dados e pelas relações que são 

articuladas com os usuários” (PINHO, 2003, p.58).   

É considerado webjornalismo, portanto, aquele que tem como suporte de 

circulação, as redes telemáticas, assim como qualquer outro meio tecnológico 

em que seja possível transmitir sinais numéricos e que comporte interação entre 

usuários. Ivone de Deus (2005, p.02) acredita que o webjornalismo tenha o 

desafio de buscar uma “linguagem amiga” que adapte a webnotícia as exigências 

do público na rede, aproveitando-se das características potenciais da internet. 

Para Andrade (2007), tais atributos não são exclusivos do webjornalismo, 

“representando mais especificamente continuidades e potencializações do que 

rupturas com relação ao suporte do jornalismo convencional" (ANDRADE, 

2007, p.17). Por sua vez, as características da internet potencializam o 

jornalismo contemporâneo e permite realizar produção de notícias na sua 

complexidade dinâmica e plural. É o que se pode ver a seguir. 

 



 

2.1 CARACTERÍSTICAS DO WEBJORNALISMO 

Muito já foi pesquisado sobre os elementos que compõe o jornalismo na 

web. Em estudo feito por Palacios e Mielniczuk (2003), complementando 

estudos anteriores de Bardoel e Deuze
1
, os autores assinalam a existência de seis 

características para o webjornalismo que são: interatividade, hipertextualidade, 

multimidialidade, personalização de conteúdo, memória e atualização contínua. 

Não por acaso, a interatividade foi a primeira citada pelos estudiosos, 

possivelmente por ser uma grande inovação da comunicação com o surgimento 

da internet. É um dos diferenciais do meio digital, pois é uma possibilidade 

efetiva de interação dos jornalistas com seus leitores. Enquetes e comentários 

complementam as produções online, proporcionando retorno instantâneo do que 

foi recentemente produzido. Ivone de Deus (2005, p.09) afirma que, "é também 

uma maneira da redação ter conhecimento dos impactos que suas notícias estão 

fazendo com o receptor.” 

De acordo com Primo e Träsel (2006), a simples atitude de o usuário navegar 

através das páginas do site, já é considerada um processo interativo. Parte-se do 

princípio que tanto a leitura de um jornal impresso, quanto a audiência de um 

telejornal, são processos interativos. Palacios (2003) adota o termo multi-

interativo para resumir a relação do leitor com o jornal da web. Pode-se afirmar 

que esse processo ocorre de forma mais potencial e efetiva, pois é bidirecional
2
. 

A interatividade pode se dar em diversas formas, envolvendo desde a 

utilização de ferramentas para comunicação com os produtores das 

notícias, como e-mails, fóruns, blogs, chats, dentre outros, que 

também podem ser utilizados para estabelecer interação entre os 

leitores. (ANDRADE, 2007, p.18) 
 

As publicações online ainda permitem ao leitor que escolha exatamente o 

que deseja ler e que caminhos seguir depois de cada leitura. Por isso afirma-se 

que a leitura na web é feita de forma não linear
3
, onde o usuário não segue 

                                                                 
1
 Pesquisadores holandeses que definiram o webjornalismo como network journalism, o jornalismo em 

rede. 
2
 É como se o usuário fizesse parte do processo jornalístico. O jornalista pode enviar algo, possibilitando 

um retorno do usuário.  
3
 “Esta estrutura narrativa exige uma maior concentração do utilizador na notícia, mas esse é 

precisamente o objetivo do webjornalismo: um jornalismo participado por via da interação entre 
emissor e receptor” (FIDALGO; SERRA, 2003, p.71) 



necessariamente a leitura do texto, sendo possível a ele, complementar essa 

leitura com outras informações. 

Essa idéia traz a hipertextualidade como característica que se utiliza da 

ferramenta conhecida por hipertexto
4
, que conecta textos a links

5
 externos a 

página ou a links já publicados por aquele mesmo veículo.  É quando o usuário 

tem a possibilidade de complementar sua leitura através de outros links que são 

hiperligações (PALACIOS, 2003). 

Não menos importante que a interatividade ou a hipertextualidade, a 

multimidialidade, também conhecida como convergência, é outra marca do 

webjornalismo. Ela permite que a publicação comporte texto, imagem, vídeo, 

áudio, reunidos na mesma página. "Talvez esta seja a característica que mais 

atraia o leitor. É muito fascinante estar lendo a notícia e poder ver as imagens 

em tempo real ou ouvi-las. Num jornal impresso não seria possível usufruir 

desta característica" (DEUS, 2005, p.08). Segundo Palacios (2003), trata-se do 

conjunto de vários fatores que identificam os formatos das mídias; isso torna 

possível a sua disponibilização e circulação em diferentes plataformas e 

caracteriza sintoma de agregação e complementaridade.  

A personalização de conteúdo, também chamada de customização ou 

individualização, é a opção que o usuário tem de acessar os conteúdos 

jornalísticos de acordo com seu interesse pessoal. Palácios (2003) afirma que a 

personalização do conteúdo acontece quando os sites permitem a pré-seleção dos 

assuntos assim como permitem que o usuário escolha a forma de apresentação 

visual do conteúdo. 

A memória é caracterizada pelo acúmulo de informações que produz efeitos 

na produção jornalística, fazendo com que essas informações se tornem uma 

memória coletiva e acessível ao longo dos diversos hiperlinks que a compõe. 

“Abre-se a possibilidade de disponibilização online de toda informação 

anteriormente produzida e armazenada” (PALACIOS, 2003). Segundo Primo e 

Träsel, há muita informação que circula na rede criando mais a necessidade de 

avaliação, do que a necessidade de descarte. “Não é mais preciso rejeitar notícias 

                                                                 
4
 “Permite ao utilizador definir os percursos de leitura em função dos seus interesses pessoais pelo que 

a redação da notícia deve ter em conta esse fator.” (CANAVILLAS, 2007, p.25) 
5
 Segundo Mielniczuk (2005) é o principal elemento do hipertexto e possibilita estruturação na narrativa 

multilinear. 



devido à falta de espaço, porque pode-se publicá-las todas” (PRIMO; TRÄSEL, 

2006, p.45) 

Poder armazenar dados e publicações, hiperligá-las através de links 

interativos e multimídia e agregar os acessos por interesse do usuário são 

características que se potencializam, finalmente, com a atualização contínua. 

Essa é a característica que demonstra o imediatismo e instantaneidade do 

webjornalismo. Exemplificadas por Primo e Träsel (2006), que comparam os 

eventuais erros em mídias impressas, com os erros na mídia online. Nesse caso 

os autores afirmam que no impresso, esses erros só podem ser corrigidos em 

uma próxima publicação. No caso do webjornalismo, com a instantaneidade a 

seu favor, a correção é feita na hora e no local em que foi publicado, sendo 

possível até a exclusão da matéria, por exemplo. “Uma informação equivocada 

em uma revista mensal só poderá ser corrigida na edição do mês seguinte. Essas 

erratas, normalmente, não têm destaque e não ocupam o mesmo espaço da 

matéria original” (PRIMO; TRÄSEL, 2006, p.45). Vale ressaltar que as 

possibilidades do potencial foram sendo incorporadas na prática ao longo dos 

anos de acordo com as tecnologias e o desenvolvimento profissional. 

 

 

2.2 GERAÇÕES DO WEBJORNALISMO 

Como já foi destacado, foi um processo de adaptação. Não se trata de uma 

divisão engessada, com exatidão em datas, mas pesquisadores estabeleceram em 

primeira instancia, que o webjornalismo possui três gerações.  

A primeira geração é a fase da reprodução do modelo impresso para os 

meios digitais. As notícias eram apenas transposições dos jornais impressos, 

seguindo seu padrão exato de texto e diagramação (PRIMO; TRÄSEL, 2006), 

agregando poucos recursos para interação com o leitor. “Os produtos dessa fase, 

em sua maioria, são simplesmente cópias para a web, do conteúdo de jornais 

existentes no papel” (MIELNICZUK, 2003, p.48). A autora ainda resume a 

primeira geração, como a fase onde o jornalismo ocupa um espaço sem explorá-

lo.  



Aqui no Brasil, o webjornalismo apareceu em meados dos anos 1990, com o 

site do Jornal do Brasil
6
. Após essa data, outros jornais digitalizaram suas 

publicações. No caso do Rio Grande do Sul, a Zero Hora foi pioneira, 

atualizando semanalmente suas notícias no meio online. 

Após esse primeiro momento, onde o webjornalismo é apresentado ao 

usuário apenas como ferramenta substituta ao jornalismo impresso, pode-se 

perceber uma evolução no modo de se fazer notícia na internet com a segunda 

geração. “Nesta fase o jornal impresso é utilizado como metáfora para a 

elaboração das interfaces dos produtos” (MIELNICZUK, 2003, p.49). É como 

se as produções de conteúdos para a web fossem apenas ancoradas no jornalismo 

impresso, porém, explorando os novos recursos do ambiente online, ou como 

produzir conteúdos originais dentro dos padrões de produção convencionais.  

A principal característica desta fase é a ausência de sistemas próprios 

de apuração, produção e circulação dos conteúdos compatíveis com o 

ciberespaço. Existe uma pequena diferenciação de funções entre os 

profissionais envolvidos no sistema de produção e o usuário pouco 

contribui para diversificar os conteúdos publicados” (MACHADO; 

BORGES; MIRANDA, 2003, p.129) 
 

Logo após a segunda fase, o webjornalismo alcançou o patamar onde se 

produz conteúdo original em formato multimídia e com a participação do 

usuário. Essa fase é chamada de terceira geração e consiste no momento em que 

se reconhece a web como meio de comunicação, disponibilizando mais do que 

somente o óbvio. É nessa ocasião que o jornalismo é enriquecido com a 

exploração das potencialidades oferecidas pela internet. 

Ou seja, uma etapa em que os sites jornalísticos já extrapolaram a 

ideia de uma versão para a web de um jornal impresso previamente 

existente; passaram a incorporar o uso de blogs em seus produtos; 

apresentam recursos multimídia, como sons, animações, infográficos 

interativos, entre outros, para a construção das peças informativas e 

para o enriquecimento da narrativa jornalística. (BARBOSA, 2007, 

p.02) 
 

Mas a evolução rápida do webjornalismo provou que os recursos poderiam 

ser ainda mais explorados. Enquanto tudo isso era novidade para muitos, outros 

estudiosos já percebiam mais inovação no meio online. De acordo com os 

últimos estudos feitos sobre a evolução da internet, pode-se incluir uma quarta 

geração no webjornalismo que é identificada, segundo as autoras Barbosa, 

                                                                 
6
 http://www.jb.com.br 

http://www.jb.com.br/


Mielniczuk e Larrondo (2008), pela especialização das equipes que atuam nos 

cibermeios, resultando em trabalhos de nível mais elevado e multidisciplinar.  

O aumento da utilização de plataformas móveis
7
, a consolidação dos blogs

8
, 

os diversos recursos da web 2.0
9
, dinamismo, narrativas multimídia, utilização 

do recurso RSS
10

, assim como o uso do podcasting
11

, são algumas características 

que as autoras referenciam às produções da quarta geração do jornalismo na 

web, assim como os três pressupostos : 

1) o ciberjornalismo encontra-se num quarto estágio de 

desenvolvimento, no qual as atividades e os produtos são 

estruturados em base de dados; 2) a utilização das bases de 

dados apresenta a convergência, como uma das suas 

características importantes para a discussão das narrativas; 3) 

as inovações tecnológicas tanto na produção quanto na 

disseminação das informações jornalísticas, mais 

especificamente o surgimento de formatos textuais próprios 

do meio digital, trazem as marcas e a influência dos suportes 

analógicos, e por isso não podemos desconsiderar os estudos 

sobre gêneros jornalísticos realizados no passado se 

quisermos estudar os formatos e/ou gêneros emergentes 

próprios do meio digital” (LARRONDO; MIELNICZUK; 

BARBOSA, 2008, p.02) 

 

      Esse processo de evolução gerou modificações no ciberespaço, 

disponibilizando diversos formatos de notícia na web assim como uma 

diversidade de espaços no fazer webjornalístico. A seguir, exemplifica-se alguns 

formatos noticiosos dentro da web e, logo após, conceitua-se o Jornalismo de 

Portal, relevante para a presente pesquisa. 

 

 

                                                                 
7
 Segundo Natansohn e Cunha (2010), são exemplos de plataformas móveis: os e-readers (aparelhos 

específicos para leitura de e-livros, os conhecidos e-books), tablets, smartphones, iPads e iPhone. 
8
 “Em termos gerais, consideramos que blog é um novo mecanismo de produção e divulgação de 

conteúdos na web que gera um modelo específico de site.” (ESCOBAR, 2007, p.03)  
9
 “O termo, que faz um trocadilho com o tipo de notação em informática que indica a verão de um 

software, foi popularizado pela O’Reilly Media e pela MediaLive International como denominação de 
uma série de conferências que tiveram início em outubro de 2004 (O’Reilly, 2005). Web 2.0 pode 
referir-se a uma combinação de técnicas informáticas.” (PRIMO, 2006, p.01) 
10

 Segundo Larrondo, Mielniczuk e Barbosa (2008), é um recurso utilizado para recolher, difundir e 
compartilhar conteúdos. Macello Medeiros (2005) complementa com o conceito de que “o Really Simple 
Syndication permite a busca automática de arquivos que são de interesse do usuário criando uma 
espécie de ‘personalização de conteúdos’. Essa tecnologia é muito utilizada para a distribuição de 
notícias em portais de jornalismo on-line.” (MEDEIROS, 2005, p.02) 
11

 Segundo Medeiros (2005), é um fenômeno de transmissão sonora digital com produção 
descentralizada. Essa tecnologia é muito utilizada para a distribuição de notícias em portais de 
jornalismo on-line. 



2.3 A NOTÍCIA NA WEB, DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS AOS PORTAIS 

Depois do breve histórico sobre webjornalismo e da compreensão das 

características que potencializam a informação no meio online, vale destacar que 

existem diversas maneiras de se fazer jornalismo dentro da web.  

A autora Luciana Mielniczuk, em meados de 2003, propôs uma divisão de 

formatos em: últimas notícias, cobertura cotidiana e especiais. As últimas 

notícias, ou plantão (termo utilizado aqui no Brasil) são as conhecidas Breaking 

News, sempre em primeiro plano ou com destaque nos sites de notícias. As 

coberturas cotidianas são as matérias do dia a dia, onde são utilizadas 

fotografias e, algumas delas possuem ainda, links para vídeos ou áudio. As 

notícias especiais geralmente possuem material mais extenso, que necessitam de 

maior tempo para elaboração e produção. Em sua maioria são reportagens em 

seções específicas do veículo.  

Tais conteúdos podem ser publicados em sites de notícias especializados, 

blogs noticiosos, sites de jornais e também em portais. Significa dizer que para 

além do webjornalismo noticioso com suas versões online de veículos 

impressos, há o webjornalismo de portal. 

Pode-se considerar que os portais emitem uma grande quantidade de 

conteúdo e através deles, o jornalismo é fonte de acesso à informação. A autora 

Suzana Barbosa destaca que “no geral, eles abarcam as edições online dos 

grandes jornais (nacionais e internacionais até), além de garantirem conteúdo 

próprio produzido por equipes de jornalistas, muitos dos quais trazidos da mídia 

impressa.” (BARBOSA, 2001, p.09) 

 Ainda segundo a autora, na época em que foram definidos, os portais 

criaram uma grande diferenciação no jornalismo em razão de suas 

características, portanto portais são:  

Páginas que centralizam informações gerais e especializadas, serviços 

de e-mail, canais de chat e relacionamento, shoppings virtuais, 

mecanismos de busca na Web, entre outros, e cuja intenção é ser a 

porta principal de acesso a orientar a navegação do usuário pela 

WWW (BARBOSA, 2001, pg.08) 

 

São divididos em canais, como se fossem as editorias do jornalismo 

impresso, e muitas vezes, incorporam tanto as transposições dos respectivos 

impressos, quanto as produções feitas especificamente para o meio digital, 

tamanho é seu poder de agrupamento de informações. Dessa forma, os portais 



podem ser vistos como seletores, agindo como filtros, que permitem ao usuário 

buscar e encontrar o que lhe interessa. 

Pode-se afirmar que os portais formam uma diversidade de canais 

noticiosos vindos de fontes diversas, reunidos em um só lugar. Isso quer dizer 

que os serviços oferecidos por um portal nem sempre possuem caráter 

especificamente jornalístico, mas o simples fato de fornecer conteúdos diversos 

num mesmo provedor de acesso caracteriza a informação como jornalística. 

Segundo Barbosa, o portal jornalístico possui como características 

principais, a interatividade e multimidialidade. Criaram grande impacto 

formando essa categoria do webjornalismo: o Jornalismo de Portal. Esse modelo 

de jornalismo “é uma das maiores fontes de geração de tráfego e acesso” 

(BARBOSA, 2001, p.09).  

Em meados de 2001, destaca-se o surgimento dos Mega Portais
12

, que 

deram origem á outras categorias como os Portais Locais
13

 e os Portais 

Temáticos ou Especializados, como é o caso do Moda GNT, objeto desta 

pesquisa.  

 

 

2.4 PORTAIS TEMÁTICOS OU ESPECIALIZADOS 

 

Alguns portais atuais publicam suas informações concentradas em temas 

como: esportes, animais de estimação, decoração, saúde, música, moda e 

comportamento, dentre tantos outros assuntos. Os portais especializados é uma 

recente categoria no webjornalismo. Cada vez mais comuns, eles comportam 

todas, ou grande parte das características dos portais locais, porém não possuem 

a preocupação com a localização geográfica, e sim, preocupação com o tema.  
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 “Nos chamados mega portais ou portais genéricos que oferecem uma variedade de serviços casados 
com informação jornalística (no Brasil, exemplos deles são o UOL, iG – que tem no jornalístico Último 
segundo sua principal vitrine – Terra), o jornalismo é mais um produto e enquanto tal disputa a atenção 
do usuário, que a esta altura já se habituou a procurar e a ler notícias nesses sites” (BARBOSA, 2001, pg 
09) 
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 Como nos exemplos dados por Barbosa (2001), os sites de conteúdo local não competem com os 
mega portais e algumas vezes até contribuem com conteúdo específico para complementar suas 
postagens. Com linguagem híbrida possui seções dividas em editorias ou canais contendo informações 
culturais, informações sobre esporte e lazer, política e economia, entre outras. As matérias variam 
quanto ao número de linhas, assim como variam na utilização de itens disponíveis no meio online, por 
exemplo, hipertextos, comentários e links. Produtos e serviços oferecidos como email gratuito e salas de 
bate-papo também, podem ou não, aparecer nos portais locais. (BARBOSA, 2001) 



Como sugerimos há pouco, jornalismo de portal divide os assuntos em 

editorias ou canais (herança do jornalismo impresso) e abriga as características 

do webjornalismo, também citadas anteriormente neste trabalho. Interatividade, 

hipertextualidade, multimidialidade, customização de conteúdo e atualização 

constante são características presentes nos portais especializados. 

 Assim como nos mega portais, os portais especializados também 

oferecem uma variedade de serviços aliados à informação jornalística, unindo 

informação jornalística com serviços e produtos. É essa oferta de banco de 

dados, hipertextos, áudio, vídeo, serviços e produtos concentrados em um só 

lugar que chama atenção do usuário, o que aumenta o número de acessos e por 

conseqüência da sua popularidade. 

É uma alternativa para o acúmulo de informações de temas variados, o 

que ocorre nos mega portais e atuam como selecionadores, tornando possível 

que um único usuário, seja informado sobre todas as ramificações do seu tema 

preferido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MODA E COMUNICAÇÃO 

A questão moda se desenvolve em categorias distintas da sociedade 

contemporânea e sua expansão resultou em uma ampla circulação em diversos 

meios, dando a ela, visibilidade e movimentação. Isso graças à mídia, que fez da 

moda: produto, estilo de vida e informação, inserindo-a como tema popular a 

todas as classes sociais.  

Vale ressaltar que o simples ato de se vestir, partiu da necessidade do 

homem proteger o corpo do frio e da chuva, época em que a vestimenta tinha um 

papel mais importante e funcional do que de adereço. Nesta época, a vestimenta 

idealizava a distinção entre homens e mulheres, e demonstrava a força e a 

coragem de quem a vestia, de forma a destacar o caçador ou dominante. 

Com base em Gilles Lipovetsky (1987, p.23), “a moda nasceu no final da 

Idade Média, onde se reconheceu moda como sistema, com suas metamorfoses, 

movimentos e extravagancias.”. Muito mudou daquela época aos dias atuais, e 

assim como a história do Homem, a moda também foi „escrita‟ com as 

mudanças sociais e evolução dos tempos.  

Segundo Denise Pollini (2007), a maneira como as pessoas escolhiam 

suas vestes em diferentes épocas, está ligada aos aspectos sociais e culturais 

daquele tempo. Ruth Joffily (1999) concorda ao afirmar que a moda manifesta 

as condutas de homens e mulheres de cada época. “Como a moda é um 

fenômeno social e cultural, cabe a ela refletir o gosto de uma época, de uma 

década ou, melhor dizendo, de um determinado período histórico.” (JOFFILY, 

1999, p.28). 

Atualmente, o homem ocidental
14

 necessita definir sua identidade, se 

encaixar em um grupo para ser aceito pela sociedade e se sentir reconhecido. A 

vestimenta é uma ferramenta utilizada para alcançar esses objetivos sob o ponto 

de vista estético. De acordo com Barnard (2003), as pessoas querem ser 

sociáveis e definir suas individualidades. A moda e a indumentária fazem esse 

desejo possível. Além disso, cita três motivos pelos quais acredita que moda não 
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 De acordo com Barnard (2003), ainda existem sociedades ‘simples’ que não enxergam a vestimenta 
como forma de ganho de visibilidade ou distinção social como se vê em sociedades mais complexas. 
Segundo pesquisas do autor, existem dois tipos de indumentárias: a vestimenta fixa, que muda 
vagarosamente com o passar dos tempos, e o traje elegante que muda rapidamente (predominante do 
mundo ocidental).  “Assim, as sociedades que estão fora da influencia da civilização ocidental não usam 
a moda, mas uma indumentária fixa.” (BARNARD, 2003, p.30). 



seja algo trivial: moda decorre da realidade socioeconômica mundial, moda é um 

fenômeno cultural e moda é ornamentação.  

Pollini (2007) destaca que, a partir do século XIV, o elemento que 

diferenciava as vestes dos indivíduos, já não era mais de importância funcional e 

sim de competição social. “Ao redor da idéia de competição social, formou-se a 

teoria que afirma que o elemento gerador das constantes mudanças na moda é o 

desejo de imitação movido pela busca de distinção social.” (POLLINI, 2007, 

p.19) 

Mais do que isso, é possível afirmar que o vestuário é a primeira 

impressão passada a outro individuo, sendo assim, sua escolha é a maneira de se 

mostrar a outras pessoas e se comunicar com elas. Barnard (2003) diz que, uma 

vez que não se use palavra falada ou escrita, o jeito que a moda comunica por 

meio de um indivíduo, é como o envio de uma mensagem que resulta em uma 

forma de comunicação não verbal e indica a que grupo ou cultura o indivíduo 

participa ou pertence. 

Por décadas restrita à alta-costura, começou a ganhar circulação com a 

popularização das roupas para as classes com menor poder aquisitivo (POLLINI, 

2007). Contudo, essa não era a forma que o processo se apresentava há mais de 

vinte anos. Nos anos 1980, a moda era limitada a pequenas seções de algumas 

revistas. 

 

 

3.1 JORNALISMO DE MODA, DOS IMPRESSOS À WEB  

Foi a mídia que a partir da institucionalização do ciclo da moda, 

enunciou e promoveu o universo fashion. Atualmente, pode-se ver moda em 

jornais diários, em revistas, televisão, cinema e internet. 

É a popular “lei da oferta e procura”, que quando cresce a demanda de 

produtos, cresce a procura, e por conseqüência, cresce o número de 

consumidores. Nesse caso, a grande busca de informação de moda, garante a 

presença dela na mídia, e com o desenvolvimento da indústria ao longo das 

décadas, vieram à tona os desfiles de estilistas renomados e a antecipação de 

tendências. 

Neste momento, a moda passou de seção ou editoria, para segmentação 

ou especialidade. Foi então, que os jornalistas passaram a mediar o mundo 



fashion com o público interessado em moda, tendo como principal função: 

transcrever as idéias dos estilistas em editoriais e matérias, de modo a criar 

identificação com a vida do leitor. Pode-se dizer que o papel de quem comunica, 

é expor a moda e fazê-la compreensível.  

A velocidade do fluxo, tanto em informações quanto em mercadorias, aliado 

aos rápidos lançamentos de coleções, torna o mercado mais exigente: tanto o 

mercado da comunicação quanto a indústria e os produtores de moda. Isso causa 

a migração de estilistas de todo o mundo para o meio online onde passaram a 

divulgar e até vender seus produtos através de sites. Mas essa foi uma mudança 

progressiva, visto que antes da internet, a moda era veiculada em outros suportes 

midiáticos.  

Existem várias diferenças entre revistas, jornais e programas de televisão ou 

rádio - tanto na produção quanto na veiculação - porém a revista estreou a moda 

para o público feminino. Com base na leitura de Scalzo (2004), os primórdios da 

imprensa de revista foi na Europa e o material tinha cara e jeito de livro, porém 

foi considerada revista por ter a proposta de ser periódica.  

Aqui no Brasil elas chegaram junto dos portugueses, que fugiam da guerra 

de Napoleão, e em 1827 surgiu a primeira revista feminina nacional chamada 

Espelho Diamantino. Desde essa época, surgiram muitas revistas voltadas ao 

público feminino. Nos anos 1950, o gênero que atingiu em cheio as mulheres foi 

a revista de fotonovela, momento em que a mulher passou a ser tratada como 

mercado consumidor.  

Segundo Scalzo (2004), em 1959 surgiu a primeira revista brasileira 

especializada em moda, a Manequim; em 1961 surgiu a revista Claudia, mas foi 

em 1970 com a inserção da mulher no mercado de trabalho que a produção de 

revistas voltadas ao público feminino cresceu.  Nos anos 1990, uma das 

tendências no mercado de revistas foi a discussão da questão “Como chegar a 

cada indivíduo?”. Por isso surgiu a preocupação com a segmentação das 

revistas, para que todos os públicos fossem atendidos. 

 Dentro dessas grandes segmentações, pode-se afirmar que também existe a 

“segmentação da segmentação”, como acontece com as revistas femininas. 

Scalzo (2004) afirma que as mulheres formavam o segmento com maior fatia no 

mercado das revistas, por isso passou-se a afunilar os temas de interesses 

diversos do público feminino como, filhos, saúde, culinária, decoração e a moda. 



Desde então, o jornalismo se especializou em cada um desses segmentos e 

outros veículos de comunicação também passaram a tratar a moda como foco 

principal. Na TV se popularizou através dos telejornais, dos canais de TV à cabo 

e muito fortemente nas novelas.  

De acordo com Hinerasky (2006), nos telejornais, pode-se observar o 

espaço que as coberturas de moda ganharam. São produzidas matérias cotidianas 

na ocorrência de eventos de moda do país, ou quando há noticias relevantes 

sobre estilistas, modelos e ícones do mundo fashion. Noticiários dão espaço 

principalmente às semanas de moda nacionais. 

Nas novelas e minisséries, nota-se a presença freqüente de agências de 

modelos, ateliês de alta-costura, grandes grifes e nomes que representam a 

moda. Ainda na televisão, é possível perceber, cada vez mais, a segmentação dos 

programas de variedades, que tem a moda como conteúdo e tema central. 

No setor audiovisual, há programas segmentados por assunto e tipo de 

público – característica própria da televisão – produzidos em canais a 

cabo (GNT Fashion, por exemplo) e quadros fixos em programas de 

entretenimento e variedade, em diversas emissoras – MTV, Multishow, 

GNT, People & Arts, TV COM etc. Nas redes de TV aberta, já desde 

os anos 80, alguns estilistas famosos e desfiles de moda participavam 

de quadros específicos em programas femininos. (HINERASKY, 

2006, p.13) 

   

Através das investigações desta pesquisa observa-se que, principalmente 

as mídias impressas e a televisão possuem espaços direcionados à moda. Porém 

as características da internet propiciam e tornam o suporte mais moldado à 

efemeridade da moda.  

A Internet tornou-se um centro de referência do setor, não apenas com 

as versões online dos veículos de comunicação, especialmente os 

jornais e revistas, mas com os portais e sites especializados no 

assunto, ou voltados para informações precisas sobre o mercado, 

produção, tendências, estilo, cursos (normalmente mantidos por 

empresas interessadas), sites de estilistas, especialistas, jornalistas ou 

consultores de moda e até figuras conhecidas da área no país. 

(HINERASKY, 2006, p.12) 
   

Ainda segundo a autora existem também as homepages dos eventos e 

sites pessoais. Foram criados também os blogs, chamados de Fashionlogies que 

criticam os desfiles, dão dicas e conselhos sobre o que comprar, disponibilizando 

tudo isso aliado a links como recurso de enriquecimento da informação. Isso faz 

do universo fashion, assunto constante o ano todo. 



Porém é nas semanas de moda que os veículos informam em fluxo 

constante, sobre tudo o que envolve produtores e consumidores do ramo. No 

Brasil, a moda se difundiu primeiramente com a Rhodia, nos anos 1960, com o 

surgimento dos desfiles-shows da Fenit em São Paulo. Ao longo dos anos e com 

a consolidação do calendário das fashion weeks nacionais, o Brasil entrou no 

circuito fashion mundial, dando origem assim, as fashion weeks brasileiras, a 

SPFW (São Paulo Fashion Week) e o Fashion Rio.  

Segundo Hinerasky (2008), o ano 2000 foi marcado pela euforia do setor, 

época em que as modelos brasileiras caíram nas graças do mercado mundial da 

moda, onde se destacou também a indústria têxtil e de confecção, sendo esse o 

momento que reuniu jovens e renomados estilistas. 

Ao mesmo tempo em que, de um lado, o setor de negócios da moda 

prosperou em termos econômicos; de outro, houve um cenário  de 

crescente interesse de cobertura jornalística. As semanas de moda 

tornaram-se eventos midiáticos e midiatizados, os quais só existem se 

“visibilizados” e “publicizados”. Fatos jornalísticos que mobilizam 

equipes de repórteres e fotógrafos de diversos veículos para registrá-

las em clima de show business. (HINERASKY, 2008, p.72) 
 

Pode-se afirmar então que, a partir do grande volume de informações 

publicadas já no inicio da década de 2000, foi possível democratizar as fashion 

weeks, deixando de lado a idéia de que moda só é assunto de elite. Em se 

tratando de fashion weeks, percebe-se algumas particularidades em suas 

coberturas. Isso quer dizer que existem diversas formas e linguagens de se passar 

a informação de moda ao leitor. 

De acordo com Joffily (1991), com relação ao conteúdo das coberturas 

de moda é possível perceber a existência de três tipos de matérias existentes: 

tendência, serviço e comportamento. Hinerasky (2008) verificou também, a 

incidência de publicações voltadas ao entretenimento e com recorrência em 

assuntos voltados aos famosos. Assim, apontou mais quatro tipos de matérias 

comuns às semanas de moda: Celebridades, Cobertura Geral, Bastidores e 

Editorial. 

Geralmente compostas de fotos e textos-legendas, as matérias de 

tendência abordam “o que estará se usando na estação seguinte: quais as peças, 

comprimentos, materiais e cores que „estão na moda‟. O objetivo é informar à 

leitora os critérios a serem utilizados na renovação do guarda-roupa.” 

(JOFFILY, 1997, p.96). 



O segundo tipo de matéria de moda é aquele que informa e apresenta às 

leitoras formas cotidianas de se colocar em prática as tendências. “As matérias 

de serviço procuram adaptar a pauta de tendência a partir da realidade do público 

do veículo.” (HINERASKY, 2008, p.79). Isso não quer dizer que uma matéria 

de serviço impõe à leitora um gosto, ou até mesmo a roupa que deve usar. 

Funciona como uma vitrine, onde são publicados nomes de lojas e muitas vezes 

até os preços, o que facilita no momento da compra. Joffily (1997) alerta que 

dificilmente será possível encontrar uma matéria de serviço em seu estado puro e 

exemplifica: 

Uma matéria que ensina como usar um blazer de seis maneiras 

diferentes é uma matéria de serviço, mas pode ser também de 

tendência. Uma matéria que procure resgatar estilo para as „gordinhas‟ 

é de serviço e, ás vezes, mas não obrigatoriamente, também de 

tendência. Neste caso especifico, podem estar incluídas características, 

inclusive, de comportamento, dado o preconceito contra as ditas 

gordinhas, que são leitoras com direitos iguais a qualquer outra. 

(JOFFILY, 1997, p.97) 

 

No caso das matérias de Comportamento, a resposta é mais ampla e a 

questão envolvida não se restringe à moda como vestuário. São abordadas 

questões ligadas ao ciclo da moda dentro da sociedade, de modo que as pautas 

não sigam uma ordem de rigidez em sua produção e, segundo a autora, ainda por 

cima, interessa a um público maior do que somente os interessados em moda. 

Pode-se afirmar que as publicações desse tipo utilizam sempre a moda como 

gancho, atualizam a moda nas correntes sociais e culturais, resgatam-na como 

uma dessas correntes, abordando sua história, preocupação estética e simetria 

com os fatos. Além disso, inclui assuntos como mudanças de hábito de consumo 

e perfis dos estilistas. 

Em pesquisa realizada por Hinerasky (2008), assinala-se a existência de 

mais tipos de matérias comuns às semanas de moda que, resumidamente são 

destacadas em: 

cobertura geral (assuntos factuais relativos ao evento), bastidores 

(aquilo que acontece atrás das passarelas/backstage e nos corredores, 

lounges/estandes), editorial (artigo opinativo de editor/jornalista do 

veículo com fotos de desfiles), celebridades, perfil dos atores sociais 

(biografia/trajetória de estilistas, modelos e outros profissionais 

ligados ao evento), tendências (temas relativos aos direcionamentos de 

roupa/moda, incluindo beleza, comportamento, atitude, estilo de vida, 

etc.)” (HINERASKY, 2008, p.75) 
   



Nessa perspectiva, no que se relaciona ao conteúdo e linguagem das 

matérias de moda, serão utilizadas 7 categorias para a análise do objeto de 

estudo, que são os seguintes tipos de matérias de moda: Tendência, Serviço, 

Comportamento, Celebridades, Cobertura Geral, Bastidores e Editorial. 

 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A presente pesquisa quanti-qualitativa consiste na análise das 

publicações do portal Moda GNT acerca da cobertura da 21ª edição da semana 

de moda do Rio de Janeiro, o Fashion Rio. A metodologia é contemplada em 

quatro etapas descritas ao longo deste capítulo. 

Primeiramente houve um levantamento bibliográfico para dar conta do 

que se refere à internet e suas abordagens. Nesse caso, os autores Luciana 

Mielniczuk, Marcos Palacios e Suzana Barbosa formaram a base desta pesquisa. 

Por sua vez, investigaram-se moda e comunicação principalmente através das 

leituras de Malcom Barnard e Gilles Lipovetsky, acrescentados às leituras de 

Marilia Scalzo e Daniela Hinerasky que contribuíram para elucidar conceitos 

sobre jornalismo de moda. 

Definidas as passagens teóricas, partiu-se para o segundo momento: a 

definição do corpus, delimitando a análise do objeto de estudo aos dias em que o 

21° Fashion Rio ocorreu, de 22 a 26 de Maio de 2012 (o que somou um total de 

105 matérias).  

A terceira etapa consiste na coleta dos dados para análise. Nesse terceiro 

momento foi utilizada a netnografia, que consiste em uma etnografia realizada 

no espaço virtual, usada como ferramenta metodológica para estudar 

comunidades no meio online. Em termos de neologismo, Adriana Braga (2007) 

conta que: 

“netnografia” (nethnography = net + ethnography) foi 

originalmente cunhado por um grupo de pesquisadores/as norte 

americanos/as, Bishop, Star, Neumann, Ignacio, Sandusky & Schatz, 

em 1995, para descrever um desafio metodológico: preservar os 

detalhes ricos da observação em campo etnográfico usando o meio 

eletrônico para “seguir os atores” (BRAGA, 2007, p. 05) 

 

Esse conceito partiu da concepção de etnografia que, segundo Montardo 

e Passerino (2006), consiste em uma metodologia de pesquisa de origem 

antropológica, relacionada ao conceito de cultura, onde o etnógrafo atua com 

observação direta, participante e crítica. As autoras ainda acreditam ser essa, a 

melhor técnica para se obter dados detalhados e para explorar o objeto com 

profundidade, tornando o resultado valioso. No quarto e último momento, foram 

definidos os critérios de análise, partindo dos estudos de webjornalismo e 

jornalismo de moda. Explicitamente, os critérios são os seguintes:  



a) Linguagem do webjornalismo que, segundo Mielniczuk (2003) são: 

interatividade, hipertextualidade, multimidialidade, personalização de 

conteúdo, memória e atualização contínua.  

b) Conteúdo e temática da cobertura do Fashion Rio através do portal Moda 

GNT com observação e ênfase na regularidade dos assuntos abordados em 

matérias, títulos e legendas. Nesse caso, segundo estudos de Jofilly (1999) e 

Hinerasky (2008), foi possível classificar as publicações em 7 tipos de 

matérias: tendência, serviço, comportamento, celebridades, cobertura geral, 

bastidores e editorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DO OBJETO DE ESTUDO 

O objeto de estudo desta pesquisa é o portal Moda GNT
15

, um portal 

especializado em jornalismo de moda que faz parte do Portal GNT
16

. Segundo 

informações divulgadas no link “Imprensa”
17

, o canal Globosat News Television foi 

fundado em 1991 e possuía conteúdo jornalístico variado. Depois da criação do 

canal Globo News, passou a veicular programas com temática voltada ao 

comportamento e reduziu seu nome à sigla GNT. Teve como primeira produção o 

“Modos, Modas & Manias”, um programa de variedades produzido pelo próprio 

canal, mas com material internacional. Em 1995 esse programa mudou o nome para 

GNT Fashion, com apresentação de Betty Lago (que permaneceu até o ano 2000). 

No ano de 2001, o canal ganhou seu primeiro site com conteúdo 

complementar à sua grade de programação, como fotos, entrevistas e 

curiosidades. Em 2002 o GNT Fashion cobriu a SPFW (São Paulo Fashion 

Week), norteando o canal a fazer algumas mudanças editoriais. Por isso em 

2003, a grade programação se voltou totalmente ao universo feminino, fazendo 

da mulher, espectadora central de todas as suas produções. 

Ainda em 2003, as mudanças na grade de programação exigiram 

atualizações também no site, que se incorporou ao mega portal do grupo Globo 

SAT. O endereço que antes abrigava somente publicações dos bastidores da TV 

foi modificado e subdividido. Desde lá, cada tema da grade de programação, 

passou a ter uma pagina (que através de suas características pode-se descrevê-la 

como portal), como por exemplo o GNT culinária, o GNT Saúde e no caso da 

atual pesquisa, o Moda GNT – atualmente todas as temáticas reúnem produções 

da televisão com produções especialmente feitas pra o ambiente web.  

Nesse momento de mudanças, Lilian Pacce entrou como uma guia de 

moda para o canal, levando para a televisão, todo seu conhecimento e 

experiência com o mundo da moda frente à apresentação do GNT Fashion. 

A partir disso, moda passou a ser um dos assuntos mais tratados pelo 

canal e consequentemente pelo site. O Moda GNT (Figura 1) comporta matérias 
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 http://gnt.globo.com/moda/  
16

 http://gnt.globo.com/ Destinado ao canal de TV à cabo que existe há 21 anos e pertence à Globo SAT 
(das Organizações Globo)  
17

 Este link encontra-se se sessão “Sobre o GNT” situada ao final da página do site http://globosat-
extra.dyndns.org/actionpack/  

http://gnt.globo.com/moda/
http://gnt.globo.com/
http://globosat-extra.dyndns.org/actionpack/
http://globosat-extra.dyndns.org/actionpack/


e reportagens online com características específicas do webjornalismo, 

concentrando assuntos do universo da moda e de interesse feminino.  

 

 

 

Figura 1 
 

No topo da página inicial se encontra o cabeçalho superior do próprio 

mega portal da Globo (Figura 2).  

 

 

Figura 2 

 
 

 

Logo abaixo, existe a logomarca do Moda GNT, que divide espaço com o 

anunciante principal (Figura 3).  

 

 

Figura 3 

 



Em seguida, avista-se o menu geral do portal GNT (Figura 4), que indica 

suas subdivisões
18

 como Beleza, Noivas, Casa, Receitas.  

 

 

Figura 4 
 

 

Basta mais uma rolagem para que o conteúdo do portal seja realmente 

acessado. Abaixo do cabeçalho do canal GNT existe uma barra de pesquisa 

(Figura 5), ao lado de um menu “Em Alta” (Figura 6), que destaca as novidades 

do momento. Neste caso os destaques ficam com: “Colunistas”, “Carreira e 

Trabalho”, “Dietas” e “Sexo”.  

 

 

Figura 5 

 

 

 

             
Figura 6 

 

O site tem como manchete (Figura 7), uma caixa central com fotos em 

flash, que mudam automaticamente e fazem parte das notícias que estão em 

destaque.  
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 Em épocas de semanas de moda a grandes eventos da área, o site disponibiliza um link destacado ao 
lado desses outros assuntos, neste caso “Fashion Rio”. 



 

Figura 7 

 

 

Logo abaixo à esquerda, encontra-se o acesso à sessão “Moda para Noivas” 

(Figura 8) e ao lado dessa sessão, aparece uma publicação patrocinada “Moda e 

Tecnologia” (Figura 9), quase ao centro da pagina.  

 

Figura 8 

 

 



   
Figura 9 

 

À direita disso, são destacadas as novidades do canal na sessão “Moda na 

TV” (Figura 10), com chamadas para a programação da semana.  

 

 

Figura 10 
 

Abaixo é possível conferir a sessão de “Vídeos” (Figura 11), ao lado de 

publicidade e “Top Assuntos” (Figura 12).  



 

Figura 11 

   

   
Figura 12 

 

 

 

Mais abaixo, percebe-se a lista com as últimas notícias publicadas, esse 

setor é chamado de “Últimas de Moda” (Figura 13). 

 



 

Figura 13 
 

Logo ao lado, pode-se perceber o link para o aplicativo “Looks 

fashion.me” (Figura 14). Essa é uma forma de interação do portal com suas 

leitoras que podem escolher suas próprias combinações de looks e „brincar‟ de 

personal stylist.  

 

Figura 14 
 

 

Abaixo do fashion.me, aparecem os “Parceiros GNT” (Figura 15), com 

sites colaboradores de informação, e o “GNT por aí” (Figura 16), com links 

diretos para as redes sociais do site.  



 

Figura 15 

 

   
Figura 16 

 

Ao final da página, o site conta com uma barra que destaca tudo sobre o 

Canal GNT (Figura 17), os assuntos tratados pelas equipes de TV e internet, 

colunas, top assuntos e sites relacionados. 

 

Figura 17 



5.1 COBERTURA DA 21ª EDIÇÃO DO FASHION RIO PELO PORTAL 

MODA GNT 

O evento aconteceu de 22 a 26 de Maio de 2012, no Jockey Club do Rio de 

Janeiro, em referência a temporada verão 2013. Foram 29 desfiles em 5 tardes, 

somando muitas horas de passarela ativa e muita gente circulando nos bastidores. 

Através da presente análise foi possível observar todas as publicações do portal 

acerca da cobertura do Fashion Rio, totalizando 105 matérias sobre o evento. 

Com vocabulário simples e textos curtos, as 105 matérias mostraram fotos, 

tendências dos desfiles, bastidores, celebridades, opinião dos jornalistas e tudo o que 

rolou dentro e fora das passarelas. Mesmo com variação das temáticas e da 

recorrência dos diferentes tipos de matérias de moda, percebeu-se uma padronização 

estética de cores, posição das figuras e teor dos textos e legendas. É importante 

relembrar que a presente pesquisa possui dois aspectos como categorias de análise: 

a) Linguagens do webjornalismo e b) Tipos de matérias de moda comuns às 

coberturas de moda.  

A começar pelo ponto de vista da linguagem webjornalística, percebeu-se nas 

105 matérias analisadas, a presença constante de 5 características do webjornalismo: 

a interatividade, a hipertextualidade, a multimidialidade, a memória e a atualização 

contínua, estando ausente apenas a personalização de conteúdo. 

A começar pela interatividade, pode-se afirmar que ela aparece de três maneiras: 

em primeiro lugar, observa-se ao final de cada página, a recorrência da sessão 

“comentários” (Figura 18), onde os leitores podem interagir entre si – não foram 

detectadas interações entre leitor e jornalista em nenhuma das matérias. 

 

Figura 18 

 



 Em segundo lugar, destaca-se a barra de compartilhamento (Figura 18), 

localizada no final de cada matéria – recorrente em todas as publicações - que 

possibilita ao usuário tweetar, curtir e compartilhar o conteúdo em qualquer rede social. 

 
Figura 19 

  

 O último exemplo de interatividade observado se dá através das matérias da 

sessão “Looks” como se pode ver no exemplo da Figura 20. O título “Avalie os looks do 

penúltimo dia do Fashion Rio Verão 2013” já convida o usuário a participar e interagir. 

A matéria, que é composta de fotos de pessoas que circulavam pelo evento, conta com 

espaço destinado ao leitor votar nos looks dizendo se os “usaria!” ou “não usaria!”. 

 

Figura 20 
 

 



A hipertextualidade pode ser exemplificada através da Figura 21, onde links 

como “Veja tudo de Fashion Rio no site do GNT” e “Blue Man relembrou no 

Fashion Rio alguns clássicos da moda brasileira. Das praias do Rio, trouxe de volta 

o estilo asa-delta” redirecionam o leitor para outras publicações. 

 

 

Figura 21 
 

A multimidialidade também pode ser vista em todas as publicações. Toma-se 

como exemplo a matéria de título “Desfile Reserva no Fashion Rio (Verão 2013)” 

(Figura 22), que comporta em uma mesma postagem: textos, fotos e vídeo, variando 

na ordem e na quantidade desses elementos (sendo possíveis publicações apenas 

com vídeo e texto, ou então somente com fotos e texto). 

 



 

 

Figura 22 
 

 

 

 



No caso da memória, foi possível perceber sua recorrência de duas maneiras: 

primeiramente, através de links que redirecionam o leitor para publicações passadas 

como, por exemplo, nos três links da Figura 23: “Confira o line up completo do 

Fashion Rio Verão 2013”, onde o leitor volta à uma publicação do dia 21 de Maio 

de 2012 (dia anterior ao início do evento), no qual pode acessar todas as 

informações e horários do Fashion Rio; no link “Tops dos anos 2000, como 

Mariana Weickert, ganham homenagem virando estampa de maiô”, o leitor também 

é redirecionado a uma postagem anterior; o ultimo link que consta na Figura 22 é 

“Veja como foi o desfile da Blue Man no Fashion Rio Verão 2012”. Neste caso, é 

possível que o usuário volte a ler uma matéria publicada há duas edições do evento, 

anteriores a esta. 

 

 

Figura 23 
 

 

 

 



A atualização contínua pôde ser observada, principalmente nas publicações de 

desfiles, como o exemplo da Figura 24. Percebe-se que o horário da postagem é 

17:17. De acordo com informações do site oficial do Fashion Rio, o desfile da Blue 

Man, que deveria ter início às 16h do dia 22 de Maio, começou com atraso de mais 

de uma hora. Significa então, que a postagem foi feita durante o desfile e não depois 

do seu término, atualizando e acrescentando continuamente as informações que 

surgiam. 

 

 

 

Figura 24 
 

Como dito anteriormente sobre a personalização de conteúdo, não foi encontrada 

nenhuma recorrência nas matérias analisadas, pois não é possível ao usuário que se 

customize a página ou elenque assuntos e matérias de seu gosto e interesse. 

No que se refere à categoria tipos de matérias comuns às semanas de moda 

(Tendências, Serviço, Comportamento, Celebridades, Cobertura Geral, Bastidores e 

Editorial), foi possível perceber que: das 105 publicações analisadas, todas as 

matérias se encaixam em Cobertura Geral, pois abordam um evento que está em 

acontecimento; 36 delas classificam-se em matérias de Tendências, 20 publicações 



foram classificadas como matérias de Comportamento, 20 como matérias de 

Celebridades, 15 de Bastidores, 10 de Editorial e 4 de Serviço.  

As postagens que se enquadram na categoria Tendência possuem duas variações. 

Dá-se como primeiro exemplo a matéria de título “Desfile Poko Pano no Fashion 

Rio (Verão 2013)” (Figura 25) – todas as matérias de desfiles se enquadram nessa 

categoria. Neste caso, a cobertura do desfile é completa, passando detalhadamente 

em “ficha técnica” todas as tendências presentes no desfile como: cores, estampas, 

acessórios e modelagens. 



 

 

Figura 25 
 



O segundo exemplo é uma matéria composta por texto e slides de fotos, sob o 

título de “Tendências do Fashion Rio Verão 2013” (Figura 26), onde a jornalista 

Flávia Motta faz um levantamento de tudo o que foi mostrado no evento, 

selecionando as tendências que mais se repetiram nos desfiles.  

 

 

 

Figura 26 
 

O segundo tipo de matéria mais recorrente foram as matérias de 

Comportamento. Neste caso exemplifica-se pela postagem de título “Sneackers são 

febre nos pés de quem circula pelo Fashion Rio Verão 2013” (Figura 27). A matéria 

se encaixa nesta categoria, pois mostra como as pessoas que circulam pelo evento se 

vestem (neste caso, calçam), caracterizando isso como escolha e preocupação 

estética do indivíduo (pessoa que está usando o calçado).  

 

 



 

Figura 27 
 

O terceiro tipo de matéria de moda que foi destacado na cobertura do Fashion 

Rio pelo portal Moda GNT, foram as matérias de Celebridades. Neste caso foram 

observadas duas variações: as publicações em que o assunto central da matéria era o 

que a celebridade vestia no evento, e as postagens em que as celebridades dão dicas 

e sugestões, ou contam seus segredos de preparação para a próxima estação. Temos 

como primeiro exemplo a matéria “Famosas exibem looks estilosos na primeira fila 

de desfile” (Figura 28), em que Juliana Didone e Fernanda Rodrigues são clicadas 

mostrando ao leitor o que estão vestindo.  

 

 



 

Figura 278 
 

 

O segundo exemplo de matéria do tipo Celebridades é a publicação de título 

“Paolla Oliveira sobre o verão: „Primeira coisa que a gente prepara é o 

corpinho‟” (Figura 29). Nesta situação, o foco da matéria não é o que a famosa 

veste, mas sim o que ela faz para se preparar para a próxima estação. 

 

 



 

Figura 28 

 

Como matéria de Bastidores, exemplifica-se através da publicação de título 

“Maquiador deixa de lado a sombra e usa tinta para pintar olhos de modelos” 

(Figura 30) onde se percebe que é mostrado o que acontece no backstage do desfile 

da grife Triya. 

 



 

Figura 30 

 

Como último exemplo da categoria tipos de matérias de moda, exemplifica-se a 

temática Editorial através da matéria da Figura 31,“GNT curtiu no Fashion Rio 

Verão 2012: último dia”. As matérias com temática editorial contam com a opinião 

do jornalista, geralmente acompanhadas de fotos do desfile. 

 

 



 

Figura 31 

 

As matérias do tipo Serviço são aquelas publicações que informam às leitoras, 

formas cotidianas de se colocar em prática as tendências, como por exemplo, na 

figura abaixo - Rolinho banana-duplo e topete: aprenda a fazer penteado de 

desfile”. A matéria ensina o passo a passo de como fazer em casa um penteado 

utilizado no desfile da marca Andrea Marques. 

 

 



 

Figura 32 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa buscou compreender como se configura a cobertura online de uma 

fashion week – no caso o Fashion Rio Verão 2013 - através da imprensa especializada 

em moda. Constatou-se que o objeto de estudo, o portal Moda GNT, é um portal 

especializado em moda e com caraterísticas que o situam na quarta geração do 

webjornalismo, que ainda esta em processo de evolução (como vimos no capítulo 2).  

De modo geral, as matérias analisadas possuem linguagem de fácil entendimento 

ao leitor, sem a necessidade do conhecimento aprofundado sobre o tema moda. Com 

pouca utilização de termos técnicos ou em inglês, traduz claramente a informação ao 

leitor que seja minimamente interessado por moda. As fotos são posicionadas, em sua 

maioria, na vertical e sempre acompanhadas de textos ou legendas. Vídeos são 

incorporados às matérias como complemento, ou também como peça-central da 

publicação, sendo muitas vezes, conteúdo provindo dos programas produzidos para o 

canal GNT
19

. 

No que tange o eixo das características do webjornalismo, destacou-se a 

presença de interatividade, multimidialidade, hipertextualidade, memória e atualização 

contínua. Foi observada também, a falta de suporte para que o leitor pudesse customizar 

a página e elencar informações de acordo com seu interesse, por isso a não recorrência 

da característica personalização de conteúdo. Sendo assim, foi possível perceber que o 

objeto analisado apresenta a utilização de diversos recursos da web em uma mesma 

postagem.  

Em relação aos tipos de matérias de moda, verificou-se maior recorrência de 

publicações do tipo Tendência, justamente pelo fato de uma fashion week ser 

responsável pela antecipação das tendências da próxima estação. Observou-se também a 

recorrência das matérias do tipo Comportamento e Celebridades, onde foram abordadas 

tanto as preocupações estéticas de quem participou do evento, como as relações dos 

famosos com a moda. em resumo, pode-se dizer que a maioria das matérias retrataram 

as tendências (com foco nos desfiles), os bastidores (que retratavam os backstages) e as 

celebridades (que viraram atração tanto quanto os próprios desfiles).  

Finalmente, é possível concluir que a mídia online, mais precisamente o objeto 

de estudo analisado, provou que a internet potencializa os outros meios de comunicação 

existentes, ao mesmo tempo em que produz conteúdo próprio e especializado. Sobre a 
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 Situação em que se constroem matérias multimídia, incorporando vídeos dos programas passados no 
canal GNT. 



cobertura em si, observou-se que o portal Moda GNT transpôs as tendências e relatou o 

que envolve uma cobertura de moda, principalmente através do entretenimento. Mostrar 

como os artistas se vestem ou o que foi interessante fora das passarelas e ensinar truques 

de “como fazer em casa”, são maneiras de situar, aproximar e causar identificação no 

leitor. Conclui-se então, que a intenção da cobertura analisada foi além de referenciar as 

tendências propostas pelos estilistas, mas sim, principalmente instigar reflexões acerca 

dos estilos e do comportamento dos atores sociais (pessoas famosas e não famosas). 
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