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RESUMO 

 

O presente trabalho busca elaborar o perfil profissional dos Jornalistas de Moda, a partir 

do fragmento das ideias coletadas de profissionais que atuam na área. O objetivo central 

foi delimitar características, aptidões e competências deste jornalista. Para dar conta 

desta proposta, odotou-se uma matriz metodológica composta por duas técnicas de 

pesquisa: questionário e análise de conteúdo. Trata-se, portanto, de uma pesquisa 

qualitativa de matriz interpretativa. As categorias analisadas foram: motivação, 

cotidiano e perfil. Deste conjunto de dados encaminham um recorte de quais habilidades 

e competências tem um Jornalista de Moda. 

 

Palavras-chave: Jornalismo de Moda, Jornalista, Perfil. 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to develop the professional profile of Journalists of Fashion, from the 

fragment of ideas collected from professionals working in the area. The central 

objective was to define characteristics, skills and this journalist. To account for this 

proposal, odotou a matrix composed of two methodological research techniques: 

questionnaire and content analysis. It is therefore a qualitative interpretation array. The 

categories examined were: motivation, daily life and profile. This data set forward an 

outline of what skills and competencies is a fashion journalist. 

 

Keywords: Fashion Journalism, Journalist, Profile. 
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1 – INTRODUÇÃO  

A moda ocupa hoje um lugar relevante na mídia. Entre os fatores que 

contribuíram para essa realidade podemos citar as evoluções tanto das tecnologias como 

também do mercado da moda e as linhas editoriais que tratam do assunto. As coberturas 

de eventos ligados ao mundo fashion acompanharam a evolução do mercado. Para 

Hinerasky(2010), esse quadro demonstra que a  moda tornou-se de interesse público. 

Ela ainda afirma que o jornalismo brasileiro passou a pautar os assuntos ligados a moda 

o que estabeleceu uma nova especialidade no setor da comunicação, o Jornalismo de 

Moda. Isso porque acompanha não só as transformações do jornalismo como o 

desenvolvimento da indústria de moda no país. 

Aí que reside a importância de estudar a moda. O jornalista especializado é 

aquele que vai além do assunto generalizado. Tavares(2009), defende que o jornalismo 

especializado tem o propósito de uma melhor cobertura do mundo, “mais qualificada” e 

a preocupação com o conteúdo das informações. Sendo assim não será diferente para o 

jornalista de moda que precisa aprofundar-se ao tratar dos assuntos referentes ao mundo 

da moda. Mais do que dar informações ele precisa saber construir um senso crítico ao 

seu público alvo, o que só é possível com o conhecimento considerável sobre as 

temáticas desse campo, no caso a moda. 

Nesse contexto, Joffily(1991) afirma  que a produção de matérias, reportagens, 

ou cadernos específicos, é o momento em que “o jornalista de moda revela, interpreta, 

sugere, aponta para consumidores desses textos tendências e novidades da moda”. 

Nesse contexto surge um questionamento sobre esse profissional jornalista de moda. 

Esta pesquisa tem como objetivo geral, portanto, investigar as características e 

atribuições dos jornalistas de moda nas diferentes mídias em que podem atuar e os 

recursos para exercer a profissão. Especificamente, buscamos identificar os 

conhecimentos que essa categoria de jornalistas precisa agregar à sua formação como 

profissional da comunicação que trabalha com essa temática. Diante desta proposta, os 

resultados apontam para traçar um perfil dos jornalistas especializados em moda 

atuantes hoje no Brasil. Assim, pretende-se descobrir como desenvolve o seu trabalho, 

quais as diferenças nas práticas do ofício, sua formação, que o distinguem dos outros 

jornalistas. Nesse sentido, esta pesquisa sinaliza para o seguinte problema de pesquisa: 
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“Quem são, o que pensam e quais as habilidades dos jornalistas especializados em moda 

que atuam na mídia brasileira”?Ou seja, qual o perfil do jornalista de moda? 

Justifica-se esse estudo, tendo em vista a expressividade do jornalismo de 

moda no atual campo midiático. Consiste aí, portanto, a necessidade de um estudo sobre 

o profissional responsável pelas informações que envolvem as temáticas dessa área. A 

importância dessa pesquisa reside também, nos poucos trabalhos existentes ainda sobre 

esta área dentro do jornalismo, apesar que em todas as mídias encontramos produções 

jornalísticas que abordam a moda como material de trabalho. Mas ainda não existe uma 

definição considerável para esse profissional jornalista especializado nas 

particularidades da moda e com habilidades específicas já bem delimitadas. 

Estrutura-se este estudo em três blocos: Inicialmente um capítulo de revisão de 

literatura sobre o tema, com ênfase nos principais conceitos que norteiam o jornalismo 

especializado em moda. 

Depois busca-se, na metodologia, clarear o percurso metodológico escolhido 

para interpretar as coletas de dados da pesquisa. Deste conjunto de material constrói-se 

o capítulo de discussão de dados, que remete para a estruturação de um perfil do 

jornalista de moda. 
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2 – FUNDAMENTAÇÃO TEORICA  

2.1 – JORNALISMO ESPECIALIZADO 

De acordo com Tavares (2009, p.2), a Espanha encontra-se na vanguarda nas 

reflexões sobre o jornalismo especializado desde a década de 1970. Já no Brasil existem 

poucas publicações sobre o assunto. O autor afirma também que a especialização no 

jornalismo surge historicamente ligada à evolução tecnológica dos meios de 

comunicação e às exigências do público cada vez mais segmentado. 

Para Abiahy (2000) a especialização refere-se às temáticas e ao público a que 

destina-se a produção. “A especialização destina-se tanto ao tema, quanto ao perfil do 

receptor que se pretende atingir”. (ABIAHY, 2000, p. 16). Seguindo a linha de 

pensamento que relaciona a especialização aos públicos, podemos dizer que essa 

categoria de jornalistas precisa atender às necessidades e interesses dos grupos sociais 

com as suas respectivas exigências. Esse profissional precisa trabalhar com informação 

personalizada.  

Ainda de acordo com Abiahy (2000), para que os jornalistas possam atingir a 

profundidade em determinados temas é fundamental especializar-se nessas áreas. Caso 

contrário, irão tratar os assuntos de forma generalizada. Cada veículo tem a sua 

linguagem com as suas particularidades. No rádio as mensagens são elaboradas para 

aguçar a imaginação por meio de recursos auditivos. Na televisão existe a imagem como 

diferencial, estabelecendo assim outro tipo de diálogo com os telespectadores. Mas além 

dessas diferenças entre os veículos, ainda existe a variedade dos conteúdos, 

independente do suporte midiático.  

Nesse estágio em que as escolhas individuais 

prevalecem sobre o engajamento com a 

coletividade, faz sentido que a informação procure 

atender às especificidades ao se dirigir aos 

públicos diferenciados. (ABIAHY, 2000, p.5) 

 

Referindo-se às afirmações que Abihay (2000), faz sobre os conteúdos, 

podemos dizer que o profissional especializado tem o caráter de ir além do superficial. 

Assim como os setores das redações são divididos em editorias, esses jornalistas são 

especialistas em campos do conhecimento. Tradutores que trazem para o senso comum 

os conhecimentos específicos de determinados setores da vida social.  
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No ponto de vista de Tavares (2007,p.7), caminhamos para uma idéia da 

existência de uma cultura de mídia, que influencia e participa diretamente da vida 

cotidiana promovendo a criação e identificação dos sujeitos. Sua abordagem sobre a 

sociedade midiática vai de encontro com pensamento de Kellner (2001). Este diz que 

por meio de certos produtos midiáticos é possível compreender o que está acontecendo 

nas sociedades e nas culturas contemporâneas. Sob tal ponto de vista podemos dizer que 

temos produtos culturais voltados para segmentos específicos de publico, ou seja, uma 

comunicação mais direcionada que busca suprir as necessidades de certas identidades. 

Conforme esse contexto histórico Tavares (2007, p.12) chama atenção para a 

transitoriedade do mundo moderno. Quando nada é definitivo, desde as produções 

tecnológicas ou a própria sociedade que forma nichos com identidades específicas. As 

transformações sociais também atingem a mídia, bem como o jornalismo que encontra 

na especialização o caminho para atender de forma qualificada a segmentação dos 

públicos. 

Para Fonseca (2010), o jornalismo especializado cumpre o papel de agregar 

indivíduos de acordo com as suas afinidades ao invés de visualizar a sociedade como 

um padrão médio de interesses, que não atende à especificidade de cada grupo. Ainda 

de acordo com essa visão sobre o jornalismo é possível dizer que entre as 

especializações do jornalismo, estão: Jornalismo Político, Econômico, Esportivo, 

Cultural, Científico, Sindical, Ambiental, Policial, de Variedades, Literário, 

Especializado em Educação e Especializado em Saúde. 

Entre as especializações podemos citar ainda o jornalismo de moda, tendo em 

vista a expressividade do setor no mundo. Para Palomino (2006, p.4), a moda é um 

sistema que acompanha o vestuário e o tempo, que integra o simples uso das roupas no 

dia-a-dia a um contexto maior, político, social e sociológico. Ela ressalta que a moda vai 

além das passarelas e aborda a importância no contexto sócio-econômico mundial. 

Assim a autora fala sobre a história da moda em várias épocas e podemos compreender 

os conflitos das sociedades por meio do vestuário. É a historia mundial na leitura feita 

sob o olhar da moda. 
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2.1.2 – JORNALISMO DE MODA 

Sobre a moda em termos globais Cidreira(2007), salienta que falando-se em 

Europa, “as primeiras manifestações impressas com temáticas fashion datam do início 

do sec. XIII, sendo que a partir desse momento começa um processo de “valorização da 

moda”. 

 

Entre 1710 e 1750, o jornalismo de moda 

circula estritamente na França. Todavia, em 

pouco tempo há uma difusão para além das 

fronteiras do reino, contribuindo para remodelar 

o hábito, o comportamento e a cultura das elites 

da Europa, à imagem das sensibilidades 

mundanas vindas da França.(CIDREIRA, 2007, 

p2) 

 

Cidreira (2007) ainda faz uma analise sobre as abordagens que o jornalismo 

europeu fazia sobre a moda nessa fase da história. Para ela o periódico La Quintesse des 

Nouvelles, apresenta uma formula original coerente ao expressar uma visão crítica do 

mundo parisiense, “mostra ao universo fashion a importância de um veículo de 

comunicação para propagar as últimas tendências, trabalhando com o desejo e a vontade 

de posse dos consumidores potenciais, ao mesmo tempo em que investe numa redação 

mais crítica e intelectual da moda, atendendo, assim, a um outro público mais sedento 

de saber”. (CIDREIRA, 2007, p.2) 

Os periódicos mais importantes e de vida mais 

longa nesse período são: La Quintesse des 

Nouvelles, Le Nouveau Magasin Français, Le 

Journal de Monsieur, Le Corrier Lyrique, 

Journal des Dames e Le Cabinet dês Modes. 

Entre eles, o Journal des Dames e o Le Cabinet 

des Modes se destacam. (CIDREIRA, 2007, 

p.2) 

  

Por meio das escolhas de estilo, ao vestir-se as pessoas passam mensagens do 

que elas querem dizer ao mundo, a sua classe social, estado de espírito, juventude, poder 

ou até mesmo demonstram pertencer a determinado nicho. Com essas afirmações ela 

aponta também que é possível perceber uma intensa aproximação entre moda e 
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jornalismo, através de matérias, reportagens, e inclusive cadernos específicos de moda. 

Os jornalistas que trabalham com essa temática revelam, interpretam, criticam, falam 

das novidades e tendências da moda. 

Quanto às matérias no jornalismo de moda existem três tipos segundo 

Joffily(1991), que são: tendência, serviço e comportamento. A autora acrescenta que a 

cada um desses tipos de matérias corresponde a um enfoque, mas na maioria das vezes 

esses tipos de matérias se misturam. 

Quando se têm pautas sobre uma nova 

tendência,     seja ela de cor, estampa forma ou 

material, geralmente reúnem-se várias peças 

que a exemplifiquem e trabalha-se com a 

composição da imagem de todas elas para que 

fique bem ilustrada sua aplicação. (JOFFILY, 

1991) 

 

O objetivo, ainda seguindo essa linha de raciocínio, é informar à leitora os 

critérios a serem utilizados na renovação do guarda-roupa.       O que vai entrar em voga 

é a notícia, e a leitora precisa ser informada, completa Joffily (1991) é informar à leitora 

os critérios a serem utilizados na renovação do guarda-roupa. O que vai entrar em voga 

é a notícia, e a leitora precisa ser informada.  

O autor acrescenta ao propor que não existem somente essas formas de 

produzir matérias sobre moda, mas afirma que houve uma aproximação entre moda e as 

produções jornalísticas. Inclusive com espaços específicos para a temática, como os 

cadernos de moda. Essas produções apresentam ao público material que sugere, 

interpreta e aponta aos consumidores as novidades e tendências da moda revelando a 

importância desse mercado. Para esse trabalho é evidente a necessidade de um 

conhecimento especifico que só é possível com a especialização por parte do jornalista 

nessa área que aborda temáticas do mundo fashion. 

 As matérias de serviço informam à leitora como colocar a tendência na prática 

do seu cotidiano: o que combina com o que, quais as peças mais versáteis – para pesar 

menos no bolso. A tendência em si não define que roupa a leitora vai vestir – é preciso 

adaptála às suas necessidades, limitações de poder aquisitivo, características de tipo 

físico. Ainda sobre as matérias, Joffily (1991), discorre que: 
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A matéria de comportamento envolve, por 

exemplo, mudanças de hábito de consumo. 

Perfis de estilistas e a apresentação das 

propostas que desenvolveram ao longo da sua 

carreira também são matérias de 

comportamento. (JOFFILY, 1991, p.99). 

 

Cidreira (2007) define a relação entre jornalismo, moda e sociedade quando 

afirma que “através de uma linguagem crítica, que associa envolvimento estético e 

avaliam o jornalismo de moda propicia a emergência de uma cultura da feminilidade, 

provocando uma transformação eficaz das relações sociais. Mais diretamente sobre a 

moda a autora afirma que Jogando simultaneamente com os valores da moral e do 

utilitarismo econômico, a moda promove a necessidade do consumo como uma 

categoria essencial da existência. 

Para Hinerasky (2007), a consolidação das semanas de outono e inverno, ao 

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

econômicos, de outro, propiciou o surgimento de um cenário na sua relação com os 

veículos e a cobertura jornalística. Tornaram-se eventos midiáticos e midiatizados, que só 

existem se visíbilizados e publicitados.  

Nesse contexto da moda atuam profissionais como fotógrafos, editores e 

jornalistas que convivem com o estigma da futilidade e do preconceito que ainda 

persistem em torno das pessoas que trabalham no mundo fashion.  

Atualmente já há nomes consagrados neste campo, que são reconhecidos tanto 

pelo mercado de trabalho, quanto pelas suas reflexões sobre estas práticas profissionais. 

Dentre vários citamos três que têm maior influência no mundo da moda: 

Angela Valiera é coordenadora do curso de jornalismo de moda na Escola de 

Empreendedores En Moda. Jornalista, publicitária, especialista em moda e 

comunicação, Valiera aponta algumas das atribuições do jornalista especializado em 

moda: “O Jornalista de Moda atua como repórter, produtor jornalístico, editor de moda, 

crítico de moda em veículos de comunicação como revistas, jornais, internet e rádio. Ele 

pode também atuar como Assessor de Imprensa para empresas de todos os elos da 

cadeia têxtil - da fiação e tecelagem ao varejo, passando pela confecção e empresas de 

beneficiamento. O Assessor de Imprensa é o profissional que faz a ponte de 

informações entre a empresa que o contrata e a mídia, elaborando press releases, 

encaminhando peças de seus clientes para a produção de editoriais de moda, 
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organizando entrevistas e fazendo a atendimento à imprensa em desfiles e eventos de 

moda”. (site da Escola de Empreendedores En Moda http://migre.me/4BevK).  

A jornalista Nereide Michel na entrevista para a En Moda, destacou que o 

papel do jornalista de moda “é divulgar com seriedade e responsabilidade o que 

acontece no setor de sua especialidade”. Nesse ponto não difere das características do 

trabalho jornalístico, tendo como referencia os princípios da ética profissional. 

Sobre a formação do jornalista especializado nessa área, Nereide diz que “O 

jornalista, independente de especialização, tem que ter conteúdo para passar junto à 

informação. Tem que ser curioso, pesquisar, não se contentar com fórmulas ou respostas 

prontas. No caso do Jornalismo de Moda – e com o dinamismo que a moda implica, 

pois ela reflete comportamentos e preferências – o profissional precisa estar com 

antenas ligadas ao que acontece dentro e além das passarelas”. De acordo com os 

apontamentos que ela faz na entrevista podemos ter uma idéia sobre as particularidades 

dessa personalidade relevante no ambiente fashion que é o jornalista especializado. Ela 

situa o profissional dentro do contexto da moda ao exercer a profissão de jornalista. 

Carla Palmieri, jornalista e apresentadora do programa Closet, afirma em 

entrevista ao site Brasil Profissões que “O Jornalista de Moda basicamente acompanha 

de perto as temporadas de moda e lançamentos, indo além das meras descrições das 

tendências e estilos. Cerca de 20 anos atrás, o jornalismo de moda se resumia aos 

editoriais de revistas femininas. Hoje, a imprensa está mais preparada para entender e 

discutir moda. O jornalista de moda existe porque precisamos de profissionais que 

tenham conhecimento para abordar a questão e cobrir os eventos de forma mais 

profunda”. (site Brasil Profissões http://migre.me/4CvO0 ). Dessa forma ela chama a 

atenção para a necessidade da especialização, referindo-se ainda ao diferencial que eles 

representam em relação aos profissionais que tratam das temáticas fashion de forma 

generalizada. É o jornalista especializado em prol da informação qualificada. 

 

 

 

 

 

http://migre.me/4BevK
http://migre.me/4CvO0
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2.2 – A MODA NA MÍDIA 

Para Kegler, (2008), o acesso a informação, ultimamente, tem sido facilitado, 

principalmente, pelo fato de que os textos são publicados em diversos lugares e 

formatos, oportunizando assim, aos receptores a chance de conhecerem/reconhecerem 

realidades e temáticas variadas. A facilidade na produção e na divulgação de mensagens 

permite que um número cada vez maior de pessoas possa ter contato com essas 

informações, permitindo que tais textos não fiquem restritos a determinados espaços, 

mas, ao contrário explorem os limites territoriais, gerando também conhecimento.  

O autor, com essas afirmações aponta para as possibilidades de espaço que a 

moda pode ocupar hoje na mídia, sendo de fácil acesso às informações e apresenta-se 

em diversos formatos, Dessa forma, ele reforça a idéia de que em todos os veículos o 

assunto moda pode estar presente. A moda estabelece processos de comunicação com 

públicos distintos promovendo assim a construção do saber. 

Kegler, (2008), afirma ainda que “os trajes podem ser considerados textos, 

constituídos pela linguagem não-verbal das roupas e acessórios. A elaboração de um 

figurino para determinada situação institui-se como um texto, o qual é carregado de 

significações”. Esses textos podem refletir grupos sociais ou traços de períodos 

históricos, que são interpretados pelos receptores dessas mensagens compostas pelo 

vestuário. Essa forma de comunicação está presente nas telenovelas, no cinema e no 

teatro onde o figurino também funciona como texto. 

“... A mídia é a mensagem, a mensagem dessa mídia é universal, ou a 

sistematicidade transparente e ilimitada”. (LÉVY, 2008 p.113). Essa afirmação do autor 

define o ato da comunicação na mídia dentro de um contexto tecnológico, como é o 

caso do ciberespaço e a disseminação dos blogs. Nesse suporte os grupos formam redes 

sociais segundo os seus interesses e no caso da moda não é diferente. Os blogs são 

ambientes na Internet onde a moda se propaga com expressividade. Encontramos todos 

os tipos de profissionais da moda utilizando-se dessa ferramenta, inclusive os 

jornalistas. 

Lipovetsky (1989, p.9) em seu livro, O Império do Efêmero, enfatiza que “a 

questão da moda não se faz furor no mundo intelectual”, mas contrapondo a isso, afirma 

que essa “opacidade do fenômeno, sua estranheza, sua originalidade histórica são 
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consideráveis”, e por isso, capazes de produzir conhecimento e envolvimento científico 

em muitos âmbitos relacionais (BORTOLUZZI, Carolina Seguer, 2008, p.14). 

Ao analisar as aparências superficiais das relações no ciberespaço, 

Mafesoli(1999), fala sobre o universo dos blogs de moda e destaca que a Internet 

promove a cibersocialidade. Bortoluzzi, (2009), aponta que “Esses novos espaços de 

interação vieram para estabelecer laços ao manter conectadas pessoas que possuem 

alguma coisa em comum, por meio de um coletivo umas com as outras, sem deixar de 

estabelecer relações profissionais ou afetivas de todos os modos”.  

Assim explica-se o que representam os blogs no espaço virtual e o potencial de 

interação e construção de conhecimento para profissionais especializados nas temáticas 

do mundo fashion, bem como de outras áreas do saber. Ela diz também que “Lipovetsky 

detém os conhecimentos mais indispensáveis ao estudo dos blogs. Nessa questão os 

estudos do autor pretendem identificar “qual a cultura assola as redes sociais, dos blogs 

de moda, relacionando-o com os estímulos de informalidade, multiplicidade e 

efemeridade contida em ambos os elementos de estudo”. Essas palavras de Bortoluzzi, 

(2009), caracterizam os espaços virtuais denominados blogs. 

Lipovestky (1989) destaca que o individualismo da moda “serve de ferramenta 

para reconhecer uma unidade particular, individual”. Significa que, assim como os blogs 

de moda apresentam características peculiares, a própria moda também leva as mesmas 

características na sua bagagem. Sobre esse ponto de vista o autor afirma: “A moda não 

se identifica de modo algum a um neototalitarismo suave, mas permite, bem ao 

contrário, a ampliação do questionamento público, a maior automização das idéias e das 

existências subjetivas; é o agente supremo da dinâmica individualista sem suas diversas 

manifestações”. (LIPOVESTSKY, 1989, p.16) 

O autor refere-se ao potencial que a moda apresenta enquanto assunto de 

discussão, disseminada de forma democrática na mídia atual dentro da realidade 

brasileira. Encontramos hoje moda nas novelas, que são grandes vitrines para o público 

leigo e que influenciam a sociedade. Nessa linha ainda destaca-se, segundo Bortoluzzi 

(2009), que “a moda na contemporaneidade é inspiração, é prestigiosa e, 

principalmente, está valorizando artistas brasileiros como nunca valorizou”. A autora 

assim ressalta a importância do mercado da moda no atual contexto social e midiático 
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em que estamos inseridos enquanto jornalistas e como componentes da sociedade da 

informação. 

A mídia é um dos maiores articuladores das 

tendências da moda, não só por meio da 

publicidade e propaganda, mas também pelas 

coberturas jornalísticas de grandes eventos 

políticos e artísticos. (FREITAS, 2005). 

O autor continua sua linha de pensamento ao abordar sobre o papel 

preponderante da mídia no contexto da moda, seja nas telas do cinema, da televisão, dos 

computadores ou dos outdoors. Ele afirma que hoje a moda é, sobretudo, consumo, seja 

de objetos ou de ideias. Dessa forma deve-se considerar não somente os aspectos 

comerciais, mas “todos os aparatos ideológicos que são produzidos ou apropriados 

pelos meios de comunicação de massa” (FREITAS, 2005). Mais do que a presença da 

moda na mídia, essa perspectiva é uma discussão sobre a representação da temática nos 

meios de comunicação e a sua relevância no contexto social. 

De acordo com Buest, (2005), a cobertura de moda na mídia só perde para o 

futebol. O São Paulo Fashion Week, evento já citado nessa pesquisa, gera cerca de R$ 

300 milhões em mídia, mais de cinco mil páginas em jornais, revistas e quase seiscentas 

horas em TV, entre canais abertos e por assinatura. É importante mencionar também as 

transmissões ao vivo dos desfiles pela Internet, que da mesma forma, só perdem para os 

jogos de futebol com maior relevância, como é o caso da copa do mundo. 

Uma perspectiva baseada na estrutura de 

classes não consegue explicar a ampla gama de 

estilos que estão simultaneamente disponíveis 

em nossa sociedade. Os consumidores 

modernos tem um grau muito maior de escolha 

individualizada do que os do passado devido 

aos avanços da tecnologia. (SOLOMON, 2008) 

Dessa forma pode-se verificar o contexto social em que estamos inseridos e a 

mídia exercendo influência por meio dos avanços tecnológicos e no caso da moda temos 

a expansão do mercado como fator fundamental. Mas o autor chama atenção para a 

segregação de públicos movidos por interesses comuns. No caso de moda são os estilos 

que formam uma espécie de tribos urbanas. É a moda e a construção de sentidos, a 
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expressão de ideais por meio do vestuário, como propulsora desses nichos temos a 

mídia e a evolução das tecnologias proliferando espaços cada vez mais ricos de 

novidades no que diz respeito às temáticas do mundo fashion. 

As palavras do autor expressam de forma clara essa realidade quando ele 

afirma: “Assim como uma adolescente [...] fica quase instantaneamente sabendo das 

últimas tendências de estilo assistindo à MTV, a moda de massa substituiu amplamente 

a moda de elite, porque a exposição na mídia permite que muitos grupos conheçam um 

estilo ao mesmo tempo” (SOLOMON, 2008, pg614). 

Para Hachmann (2009), em pesquisa sobre a influência da mídia e a moda no 

público jovem afirma que o mercado da moda chega até esse público por meio das 

mídias, distribuindo a informação utilizando-se dos canais de maior acesso, como a 

televisão, o cinema, a internet e as revistas. Pode-se perceber que os veículos de 

comunicação em todos os campos da mídia trabalham em prol de novos consumidores, 

no caso os jovens. 

É, portanto, através destes meios, que o público 

juvenil passa a tomar conhecimento da moda e 

de tudo que ela pode oferecer para a construção 

de sua identidade. A construção dá suporte 

necessário para criar e disseminar o desejo. 

(HACHMANN, 2009). 

Sob essa perspectiva a autora esclarece que o sistema da moda funciona 

conforme as necessidades vão sendo criadas e propagadas. Mesmo sendo um trabalho 

focado ao público jovem, o consumismo é um fator preponderante em todas as faixas 

etárias e a mídia trabalha para atender as expectativas do público, principalmente nessa 

área que trata do belo, da vaidade e do glamour que ainda envolve o estereotipo do 

mundo da moda. 

“Como mídia secundária, a moda é um instrumento poderoso de inserção 

humana no contexto cultural. Tornando-se ela, um sujeito ativo que detém o poder para 

agir de diferentes formas e processos comunicacionais”. (Garcia e Miranda, 2009, pg 

103). As palavras da autora reforçam a influência que a moda exerce sobre as 

sociedades ao utilizar-se dos suportes midiáticos que dispomos hoje, criando uma 
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espécie de “mídia secundaria”, tamanha é a expressividade desse mercado que está 

presente em todos os veículos de comunicação. 

 

Esse lado dominante da moda, muitas vezes é 

fruto de um cuidadoso processo de 

investimentos para seduzir e possibilitar o 

consumo. Um estímulo produzido por uma 

poderosa estrutura de marketing, presente em 

quase todas as estruturas que produzem moda. 

(Nunes, 2004). 

 

Perante a relação entre a moda e a mídia, o autor discorre sobre os interesses 

que promovem a ascensão do mercado da moda e os veículos de comunicação. Estes 

precisam atender os públicos diferenciados para garantir a sua credibilidade. Nunes, 

(2004), também afirma que “Numa sociedade de consumo, onde os padrões de gosto 

muitas vezes passam a ser estimulados e induzidos pela mídia, a moda ganha uma 

fenomenal importância no âmbito das relações enquanto códigos e signos visuais”. 

Assim ele aborda a produção de sentidos que é o efeito da relação entre o mercado da 

moda e a mídia. 

Sobre os espaços que a moda ocupa na mídia, Nunes (2004), defende que o 

meio impresso é o mais utilizado para divulgar os produtos. As revistas, também 

denominados periódicos, ganham relevância pela sua eficácia enquanto abrangência de 

público. 

“Na moda a mídia é o primeiro poder, tal a 

força institucional e a capacidade de determinar 

tendências dos grandes meios de comunicação”. 

(CALDAS, Dario, 1999, p.51). 

Ainda sobre os periódicos, Nunes (2004), chama atenção para a qualidade na 

produção desses veículos de comunicação, como é o caso das revistas de moda. 

São revistas amplas, com lindas imagens, feitas 

em bom papel e com excelentes recursos 
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gráficos. É direcionada para um público 

específico, servindo de veículo de informação à 

sociedade. (NUNES,  2004). 

O autor discorre também sobre o conteúdo das revistas, que abordam beleza, 

comportamento, política, economia, entre outras temáticas ligadas à moda. De forma a 

analisar a revista como um todo, um material de qualidade em termos editoriais e de 

produção diferenciada dos jornais, até mesmo porque esse é um tipo de produção que 

busca públicos diferenciados. 

 Ao falar sobre a relação das revistas com o seu público o autor afirma que “O 

valor editorial dessas revistas está em manter o público/leitor atualizado em relação aos 

lançamentos dos criadores de moda e as tendências de moda para a estação, prestando, 

também serviços ao leitor no sentido de adequar os desejos do público consumidor à 

realidade do seu cotidiano”. 

 Nesse sentido ele fala das relações entre os profissionais jornalistas de moda 

nas revistas e o mercado da moda. Ressalta o trabalho dos editores dos periódicos, que 

para Nunes (2004), utilizam-se do das suas decisões e seu poder de persuasão sobre o 

que se transformará ou não em matérias nas revistas e isso acaba conquistando status e 

fama dos criadores de moda. Os editores, dessa forma influenciam não só leitores e 

consumidores, mas a indústria, o varejo e tudo que envolve esse processo no mercado 

da moda. 

Soares (2009) defende que nos editoriais de moda é onde os jornalistas 

cultivam novas interpretações para a moda e as destina ao leitor. Outra afirmação 

reforça essa tese “De fato, os editores graças ao poder de força dos meios para os quais 

trabalham, acabaram conquistando o mesmo status dos criadores de moda”. (CALDAS, 

1999, p.52). 

A mídia atua arquitetando novas e particulares 

feições da moda, do desfile, do estilista. Por 

meio do texto jornalístico, a autoridade 

conferida ao jornalista de moda, incide na 

valorização – ou desvalorização do modelista. 

(NUNES, 2004). 
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Sobre o jornalista nesse processo, Nunes (2004) defende que “Nesse sentido, o 

jornalista de moda assume o papel de um apontador de tendências, (...) que dita a 

palavra de ordem para a estação de atitude visionária e descolada, mas que com 

autoridade lança as últimas tendências da moda”. Claro que essa é a característica de um 

profissional que já conquistou seu espaço no mercado, mas pode-se perceber com a 

afirmação do autor a expressividade o jornalismo de moda na mídia, bem como os 

profissionais qualificados. 
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3 – METODOLOGIA 

Neste cenário teórico apresentado pode-se configurar o problema da pesquisa, 

que remete a seguinte questão: como pode-se identificar o perfil dos profissionais 

jornalistas que trabalham com o campo da moda a partir de um mapeamento de suas 

rotinas, fazeres e pensamentos da profissão?Optou-se assim por entender esta questão 

num panorama de reflexões com profissionais que atuam no campo da moda em todo o 

Pais. 

3.1 – NATUREZA QUALITATIVA 

Por tratar-se de uma pesquisa interpretativa, de caráter subjetivo, a natureza 

desta pesquisa é classificada como qualitativa, interpretativa analítica, pois é 

caracterizada pela interpretação dos dados, considerando que há uma relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e 

a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números (MINAYO, 2007). 

Minato (1994) ainda coloca que “A pesquisa qualitativa responde a questões 

muito particulares”. Ela se preocupa com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado. Ou seja, “a principal característica das pesquisas qualitativas é o fato de 

que estas seguem a tradição „compreensiva‟ ou „interpretativa‟. (Paton, 1986). 

 A metodologia qualitativa de pesquisa é resultante de um movimento que irá 

avaliar e criticar o método científico. Essa proposta exige do pesquisador coerência e 

consistência, sobretudo, uma atitude crítica e ética frente ao conhecimento e aos 

envolvidos a que pertence. 

A pesquisa qualitativa é considerada essencialmente de campo, porquanto nas 

ciências sociais a maioria dos estudos está relacionada a fenômenos de grupos ou 

sociedades, razão pela qual o investigador deve atuar onde se desenvolve o objeto de 

estudo.  

Araújo e Oliveira sintetizam a pesquisa qualitativa como um estudo que (1997, 

p. 11): (...) se desenvolve numa situação natural, é rico em dados descritivos, obtidos no 

contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que 

o produto se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes, tem um plano aberto e 

flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada. 

Assim, a produção de conhecimento científico no contexto da pesquisa 

qualitativa, visa não apenas à descrição dos fenômenos, mas, principalmente, à 

compreensão e interpretação da realidade pesquisada. 
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Este método tem um papel preponderante ao trabalho de pesquisa, pois irá 

contribuir para a um melhor entendimento dos fenômenos. A interpretação destes e a 

atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa que, a partir 

do conjunto de respostas enviadas irá se fazer um mapeamento dessas idéias. 

  

3.2 – PERCURSO METODOLÓGICO: TÉCNICAS DE PESQUISA: 

As técnicas de pesquisa utilizadas neste trabalho são duas. Questionário e 

Análise de Conteúdo. O questionário utilizado nessa pesquisa consiste em perguntas 

fechadas, no intuito de obter respostas objetivas que permitam, por meio de dados 

qualitativos, uma avaliação subjetiva de interpretação. Buscou-se, através da Análise de 

conteúdo, temas que fossem mais conotados nas respostas obtidas nas perguntas 

fechadas e estruturadas. Do conjunto de dados estudados, optou-se para entender este 

material a partir de três categorias. Estas categorias funcionam como sistematização e 

discussão de dados.  

As categorias, que foram identificadas a partir de temáticas organizadas a partir 

dos seguintes eixos temáticos, são: Motivações, que é resultante do início, do começo 

dos profissionais neste trabalho; Cotidiano, que trabalha as características do fazer 

jornalístico de moda e a rotina produtiva de trabalho da cobertura de moda e o Perfil  do 

jornalista de moda. 

3.2.1 – QUESTIONÁRIO: 

Nessa pesquisa aplicou-se um questionário fechado, com perguntas 

estruturadas, nos jornalistas pertencentes ao universo da pesquisa (especializados em 

moda). Mucchielli (1979) destaca que existem dois tipos de questionários: de 

autoaplicação (quando o sujeito fica diante somente do questionário para responder-lo) 

e o questionário por pesquisadores, onde o pesquisador é que faz as perguntas e anota as 

respostas. 

O questionário foi enviado pela Internet, visando-se a vantagens do baixo custo 

e a rapidez da pesquisa no meio virtual. Além disso, “diante do computador, as pessoas 

não se sentem inibidas e tendem a ser mais verdadeiras. A receptividade aumenta pelo 

fato do entrevistado responder as perguntas no local e no momento de sua preferência” 

(Souza, 2000).  
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Portanto nessa pesquisa utilizou-se um questionário de autoaplicação como 

técnica apropriada a proposta desse trabalho, visando à qualidade das informações 

coletadas. 

Foram enviados dez questionários, todos eles explicando o por quê das questões 

e a justificativa deste trabalho. As questões voltaram-se para os seguintes eixos da 

pesquisa: motivação, conhecimento e afinidade com a área, rtina de trabalho, panorama 

de moda no Brasil, requisitos para trabalhar no campo – perfil. Destes dez enviados, 

quatro jornalistas responderam as seguintes questões que compunham os questionários: 

a) Como você começou no Jornalismo de Moda? 

 

Com essa pergunta buscou-se entender o começo da trajetória profissional que 

essa categoria de jornalistas percorre até encontrar no jornalismo de moda a motivação 

para especializar-se nessa área.  

 

b) Quais foram os requisitos que você tinha que permitiu o ingresso nesta 

área? 

 

Nesta questão já é possível traçar características do possível perfil dos 

jornalistas de moda. A identificação do profissional com as temáticas da moda e 

também a sua formação enquanto profissional especializado nessa área do jornalismo. 

 

c) Qual é a sua rotina de trabalho? 

 

Essa questão oferece profundidade à pesquisa quando pode-se visualizar o 

jornalista especializado em moda na prática do seu trabalho,ou seja, as rotinas 

produtivas. Independente da mídia ou veículo em que esse profissional trabalha.  

 

 

d) Como você vê hoje o jornalismo de moda no Brasil? 

 

A pergunta procura instigar o jornalista a fazer um panorama sobre essa área 

do jornalismo hoje, sua projeção e importância no mercado de trabalho. Assim temos o 

perfil de jornalistas especializados em moda diante da mídia e da sociedade brasileira, 

bem como a sua expressividade enquanto profissional. 
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e) Como você avalia coberturas de folhetins de moda no Brasil? 

 

Essa questão visa analisar a qualidade das produções jornalísticas 

especializadas em moda e também a evolução desse jornalismo nos veículos da mídia 

impressa. 

 

f) Como você avalia as revistas de moda no Brasil? 

 

A pergunta avalia em especial as revistas especializadas em moda. Sendo que 

hoje além das revistas de moda existe a televisão com programas que abordam as 

temáticas do mundo fashion e a Internet que dá suporte para todas as mídias. 

g) Que perfil tem o jornalista de moda? 

 

Nessa questão temos o foco principal da pesquisa que é investigar o perfil do 

jornalista de moda hoje no Brasil. Conhecer a formação desse profissional, suas 

características enquanto jornalista especializado e sua forma de atuar nas diferentes 

mídias. 

 

3.2.2 – ANALISE DO CONTEÚDO 

A trajetória desta pesquisa desenvolve-se a partir da interpretação das respostas 

dos questionários enviados para jornalstas especializados em moda no Brasil. Esta 

análise será desenvolvida segundo os conceitos que regem a Análise de Conteúdo 

(A.C.) e que a definem como “um método das ciências humanas e sociais destinado à 

investigação de fenômenos simbólicos por meio de várias técnicas de pesquisa” (Gil, 

2002, p.280). 

Justifica-se a aplicação de tal análise neste estudo, considerando que a 

utilização da Análise de Conteúdo baseia-se no processo de inferência das informações. 

Assim, conforme Gil (2002), a inferência é considerada uma operação lógica destinada 

a extrair conhecimento sobre os aspectos latentes da mensagem analisada, nesse caso, a 

obra espírita impressa e cinematográfica.  
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Segundo a indicação de Duarte (1994), de que a Análise do Conteúdo assume 

os requisitos de sistematicidade e confiabilidade,  este trabalho desmembra a definição 

do autor quando se utiliza das especificidades, que norteiam e caracterizam a técnica de 

pesquisa para o desenvolvimento do projeto.  

“A Análise de Conteúdo é sistemática porque se baseia num conjunto de 

procedimento que se aplicam da mesma forma a todo o conteúdo analisável. É também 

confiável – ou objetiva – porque permite que diferentes pessoas, aplicando em separado 

as mesmas categorias à mesma amostra de mensagens, podem chegar às mesmas 

conclusões”.  (Duarte 2006, P. 286). 

 O autor destaca ainda  que a Análise do Conteúdo organiza-se em três fases 

cronológicas, nas quais, a pré-análise é considerada pelo autor, uma das etapas mais 

importantes, por se tratar da organização da análise, que serve como alicerce para as 

seguintes etapas do processo. Dessa maneira, as três fases que subdividem a Análise de 

Conteúdo envolvem a escolha dos documentos a serem analisados e a elaboração de 

indicadores que fundamentem a conclusão final.  

Na visão de Fonseca Junior (2006), da organização da A.C. destacam-se as três 

principais fases:  

 

a) Pré-análise: Consiste no planejamento do trabalho a ser elaborado, 

procurando sistematizar as ideias iniciais com o desenvolvimento de 

operações sucessivas, contempladas num plano de análise. 

b) Exploração do material: Refere-se à análise propriamente dita, 

envolvendo operações de codificação em função de regras previamente 

formuladas. Se a pré-análise for bem sucedida, esta fase não é nada 

mais do que a administração sistemática das decisões tomadas 

anteriormente. 

c) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: Os resultados 

brutos são tratados de maneira a serem significativos e válidos. 

Operações estatísticas (quando for o caso) permitem estabelecer 

quadros de resultados, diagramas, figuras e modelos. A partir desses 

resultados, o analista pode então propor as inferências.  (FONSECA 

JUNIOR, 2006, p. 290) 
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Justifica-se a aplicação de tal metodologia neste trabalho principalmente se 

considerarmos o perfil que caracteriza a Análise do Conteúdo, segundo a visão de 

Krippendorff (1990) que defende três características fundamentais de tal processo. 1) A 

A.C. é uma orientação fundamentalmente exploratória, vinculada a fenômenos reais e de 

finalidade produtiva. 2) A metodologia apresenta transcendência das noções normais de 

conteúdo, envolvendo as idéias de mensagem, canal, comunicação e sistema. 3) 

Metodologia própria que permite ao pesquisador programar, comunicar e avaliar 

criticamente um projeto de pesquisa com independência de resultados (KRIPPENDORFF 

apud FONSECA JUNIOR, 2005, p.286). 

De acordo com o breve histórico apresentado sobre as principais características da 

Análise do Conteúdo, bem como os processos que a compõem, percebe-se que o processo 

insere-se na forma como esta pesquisa se apóia, ou seja, a análise ocorreu a partir dos 

conceitos de inferência e das três principais fases que compõem uma pesquisa elaborada 

com base na Análise de Conteúdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

3.2.3 – OBJETO EMPÍRICO: OS JORNALISTAS DE MODA E SUAS 

REFLEXÕES 

A matriz metodológica deste estudo adota uma formula própria para dar conta da 

proposta e objetivos desta pesquisa. Para a organização desta, foi necessário delimitar o 

corpus da pesquisa. A partir do retorno dos questionários, o objeto empírico deste 

estudo ficou delimitado por quatro jornalistas e suas idéias. São elas: 

 

a) Andréia Fontana - atual editora executiva do Diário de Santa Maria, do 

Grupo RBS. Natural de Caxias do Sul veio para a RBS há dez anos, quando 

assinou as colunas que o Grupo RBS mantinha(a coluna Elas, que tratava de 

assuntos ligados à beleza) e a coluna Expresso(de moda). 

b) Juliana Lima – Publicitária, atua como correspondente mineira do primeiro 

site especializado em jornalismo de moda no Brasil, o Closet On LIne. 

Formada em publicidade e propaganda, Juliana escolheu a redação 

publicitária para sua área de atuação, sendo que o jornalismo de moda veio 

junto com a sua paixão pela escrita. 

c) Daniela Hinerasky – Jornalista, professora universitária e pesquisadora de 

moda. Tem vários artigos publicados que contribuem para compreender a 

moda enquanto mercado de trabalho e todo  o contexto que envolve o 

jornalismo de moda Daniela é professora no Centro Universitário 

Franciscano (UNIFRA), repórter free-lancer do site UOL, atuou como 

professora no SENAC de Porto Alegre(jornalismo de moda ), entre outros 

trabalhos realacionados à temática. 

d) Morgana Hamester – Jornalista, Mestranda em Ciências Sociais, 

etnicidades, mídia, consumo e educação. Especialista em Comunicação e 

Projetos de Mídia pelo Centro Universitário Franciscano, Especialista em 

Gestão Pública pela Universidade Federal de Santa Maria. Pesquisadora 

sobre o campo do luxo, cultura, consumo, mercado e gestão, em suas 

repercussões na sociedade. É professora no Centro Universitário Franciscano 

(UNIFRA), Assessora de Imprensa do Hospital Universitário e menstrando 

na Universidade Federal de Santa Maria. 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES DE DADOS: A BUSCA DE UM 

PERFIL 

Do conjunto das entrevistas analisadas, optou-se por entender o perfil do 

jornalista de moda a partir de três conteúdos norteadores: motivações, cotidiano e 

habilidades e competências (o perfil). 

4 – 1 – MOTIVAÇÕES 

Neste eixo de idéias, busca-se descobrir quais as noções e motivações que 

levaram os jornalistas entrevistados a dedicarem-se ao jornalismo de moda.OU 

seja,quer-se descobrir qual o começo deles nesta área especializada 

A tabela (1) abaixo organiza as idéias resumidamente: 

 

QUESTÕES O COMEÇO MOTIVAÇÃO 

Andréia 

Fontana 

Foi chamada para assumir a área de moda do Zero Hora, passou a assinar 

duas colunas de moda no veículo do Grupo RBS: Elas (de beleza) e Expresso 

(de moda).  

- O interesse pelo assunto foi o ponto de partida. 

Daniela 

Hinerasky 

Começou em 2005, ao fazer o curso Moda, Mercado e Comunicação (na 

PUC/RS). Foi como jornalista e observadora no São Paulo Fashion Week, 

quando fez contato com jornalistas da área. Após tornou-se pesquisadora de 

moda e comunicação, com vários trabalhos publicados. 

- Interesse pelo tema; 

- Utilizou-se da internet para estabelecer o seu vínculo com 

outros profissionais da área e também publicar os resultados 

do seu trabalho como pesquisadora de moda, como é o caso do 

seu blog Retalhos. 

Juliana Lima O começo foi com a escolha pelo curso de pós-graduação em Jornalismo de 

Moda pela Anhembi Morumbi, especializou-se na área e passou a escrever 

para o site Closet On Line (primeiro site especializado em Jornalismo de 

Moda no Brasil). 

- Paixão pela moda e redação jornalística; 

- Curso de Pós-Graduação em Jornalismo de Moda, quando o 

pré-requisito era ser formada em algum curso de comunicação; 

- Além do interesse pelo assunto, o gosto por redigir textos foi 

fundamental na escolha. 

Morgana 

Hamester 

Ao assistir um desfile de Valentino, quando ainda questionava-se o que faria 

dentro do jornalismo, percebeu uma identificação com a área e concluiu que 

precisava de algo do cotidiano para trabalhar. 

- Uma pessoa que se importa com aquilo que veste, se 

preocupa e pondera o seu gosto estético. Essas eram 

características desse profissional ao ingressar no mundo da 

moda. 

Tabela (1) 

Analisando as respostas dos profissionais pode-se perceber as particularidades 

do começo desses jornalistas ao ingressar no mundo da moda. Não basta o gosto pela 
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temática, mas é evidente a necessidade da pesquisa e da prática nesse ambiente onde há 

uma linguagem específica, ou seja, com termos e conhecimentos próprios dessa área. O 

convívio com outros profissionais, não só jornalistas, mas todos os demais envolvidos 

no mundo fashion acrescentam à experiência desse profissional na especialização a que 

ele escolheu enquanto jornalista.  

Nesse sentido, um entrevistado aponta que:  

 “... Concomitantemente eu me tornei pesquisadora das relações entre 

moda e comunicação, que contempla desde o jornalismo de moda, a publicidade, a 

fotografia, a moda na internet com as minhas pesquisas sobre a cobertura 

jornalística da SPFW (...). Foi na Internet e essas informações que trouxeram para 

a comunicação e para a cobertura jornalística em geral que permitiram que eu 

construísse meu espaço nesse campo, em particular através do meu blog e da 

minha inserção nas redes sociais”. (Hinerasky, 2011).  

 

Destaca-se também um traço fundamental nos jornalistas hoje que é saber 

utilizar as ferramentas da Internet para facilitar o seu trabalho. Foi o uso destes 

dispositivos que permitiu o começo a este área. Assim o ambiente virtual dá projeção ao 

jornalista, mas também é importante ressaltar que esse profissional precisa buscar nas 

experiências práticas dessa área do conhecimento a melhor forma de aperfeiçoar-se. 

Nesse sentido, a pesquisa acadêmica sobre o assunto também pode ser uma 

começo para a dedicação na área. Nesse ponto entra o pesquisador atuando para 

compreender a moda além do vestuário, mas num contexto social, político e econômico. 

 

“Como sempre eu tive paixão pela moda, decidi escolher uma área que 

fosse ao mesmo tempo ligada a moda e também à minha paixão pela escrita. Daí 

veio a escolha pelo jornalismo de moda, me especializei pela Anhembi Morumbi e 

passei a escrever para sites. Logo depois passei a exercer a função de 

correspondente mineira do primeiro site especializado  em jornalismo de moda no 

Brasil, o Closet On Line (...) Os requisitos para a entrada no pós-graduação  em 

jornalismo eram ser formada em algum curso ligado à comunicação e ter interesse 
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por moda, sua história e também sua escrita. A desenvoltura para redigir textos 

também foi uma qualidade importante para a entrada no curso”. (Lima, 2011). 

 

No quadro de motivações pode-se perceber que além do interesse pelo assunto 

existe a necessidade de estudar a história da moda e ser um pesquisador. Ressalta 

também as outras características próprias de um jornalista que trabalha em outras áreas 

de atuação, como por exemplo, ter uma boa redação, fator básico para qualquer 

jornalista. É um profissional que precisa aperfeiçoar-se na área em que se propôs 

trabalhar, atualizar-se, investigar, e utilizar-se das técnicas jornalísticas somadas a suas 

experiências nessa área do jornalismo. 

 

Essa perspectiva sobre o profissional fica ainda mais clara nessa resposta: 

“Sinceramente, dizem que pesquisamos aquilo que nos afeta enquanto 

indivíduos. Eu posso dizer que quando assisto a tudo que envolve o cenário da 

moda, e atualmente, mais especificamente o mundo do luxo – meu objeto mais 

valioso de pesquisa, eu sinto que, cada vez mais, quero saber, quero me envolver 

com essa área”. (Hamester, 2011) 

Nas palavras desse profissional pode-se perceber que o interesse foi o fator que 

instigou a escolha dessa área, mas a necessidade do estudo e da pesquisa constante é 

primordial na continuidade dessa função enquanto jornalista especializado. Confirma-se 

assim a ideia de que esse profissional é um jornalista especializado como os jornalistas 

das outras áreas que não podem deixar de estudar e buscara o aprimoramento na teoria e 

na prática jornalística. 

Ainda sobre esse aspecto da motivação movida pelo interesse na área pode-se 

perceber nas palavras de outra jornalista ao afirmar que: 

“Há cerca de 10 anos, quando era editora-executiva de Arte do jornal 

Pioneiro, de Caxias do Sul, a jornalista responsável pela área de moda foi para a 

Zero Hora e fui convidada a assumir a área no jornal da Serra. Passei a assinar 

duas colunas de moda que o veículo do Grupo RBS mantinha: a coluna Elas (de 
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beleza) e a coluna Expresso, de moda (...) O interesse pelo assunto foi o ponto de 

partida”. (Fontana, 2011) 

 

4.2 – COTIDIANO (as práticas profissionais) 

 

Nesta temática buscou-se concentrar, através dos depoimentos, como atuam os 

jornalistas de moda. Ou seja, tentou-se registrar o dia-a-dia das práticas profissionais e 

perceber como trabalham, as características do fazer jornalístico de moda e a rotina 

produtiva de trabalho da cobertura de moda. 

Abaixo a tabela (2) expõe de forma reduzida essas práticas: 

 

Questões Rotina Avaliação das publicações Panorama do 

 Jornalismo de moda 

Andreia 

Fontana 

Funções como editora-chefe do Diário de Santa 

Maria: gestão e desenvolvimento estratégico do 

veículo. Para a coluna de moda dedica duas horas 

por semana. 

Conteúdos relevantes, mas 

disputam espaço com anunciantes. 

O diferencial, a qualidade nas 

produções das mídias. 

 

Aumento das oportunidades para o 

público buscar informações (TVs, 

Blogs) Interesse cresce com o 

consumo. 

Daniela 

Hinerasky 

Coleta de dados para a pesquisa sobre blogs de 

streetstyle (Hinerasky está em París), sob orientação 

Prof. Michel Maffesoli. Atualização do blog 

Retalhos e colaboração com o caderno jovem Mais 

Preza do Correio do Povo. 

Títulos reconhecidos no mundo 

(jornalismo impresso) e 

contextualiza-os conforme nossas 

produções.  Relevantes produções 

nacionais. 

É uma tradução do Mercado de moda 

brasileiro. O jornalismo acompanha o 

mercado. Na mídia temos visto esse 

crescimento em todos os veículos. 

Juliana 

Lima 

Escrever diariamente matérias e cobrir eventos de 

moda para o site Closet On Line (site de mineiro de 

moda) e atualmente publicidade. 

O mercado da moda e as 

produções jornalísticas crescem 

juntos. Relaciona-se ao porte do 

veículo. 

É uma profissão bem mais valorizada 

hoje. Desperta maior interesse de 

estudantes pelo fator mercado. 

Morgana 

Hamester 

Informação em amplo sentido. “Vasculhando tudo 

que gosto – luxo”. 

Informações restritas – Falta de 

profundidade e elegância. 

Ainda frágil e sob influência externa. 

Falta uma autoafirmação. 

Tabela (2) 
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O conjunto de respostas desta tabela aponta para as atividades de moda ligadas 

a outras atividades jornalísticas. Ou seja, os jornalistas que se dedicam a moda não o 

fazem exclusivamente. Eles atuam em outras atividades paralelamente a dedicação ao 

campo da moda. Os depoimentos abaixo reforçam esta perspectiva.  

 

“Hoje, essa área da moda é bem mais valorizada e está atraindo o interesse 

de vários estudantes que se interessam por moda, por ser uma profissão 

gratificante e que, além de ter a oportunidade de conhecer a fundo o mercado de 

moda e seus principais atores, como estilistas renomados, jornalistas e consultoras 

que fizeram história, o jornalista de moda convive em um mundo pautado pela 

beleza, pelo conceito e por toda a história que engloba a construção da roupa e do 

próprio corpo ao longo dos anos” (Lima, 2011). 

 

As palavras desse profissional sobre os jornalistas de moda e em particular o 

seu cotidiano podemos observar que a idéia está focada no crescimento do mercado da 

moda e o interesse dos estudantes para essa área. Tendo em vista ainda as oportunidades 

que o mundo da moda oferece para as pessoas que percebem a necessidade de pesquisar 

a história da moda, que abrange todo um contexto que vai além das passarelas. 

Ao discorrer sobre o jornalismo de moda a jornalista Daniela Hinerasky afirma 

que: 

 

“O jornalismo de moda brasileiro possui uma cara internacionalizada, 

contemporânea, atual. O que eu quero dizer? Que não é esteticamente inferior ou 

completamente diferente em termos de conteúdo editorial quanto às produções do 

hemisfério norte, por exemplo. Talvez, justamente pela circulação rápida de 

informações, tenhamos acesso fácil às referências que vêm de fora. Mas acho que o 

processo inverso também ocorre porque o Brasil é um país extremamente rico em 

termos de material de moda, de cultura, e de produção de vestuário mesmo. Temos 

muitos bons profissionais na area, muitos bons estilistas e marcas”. (Hinerasky, 

2011). 
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 Nessa linha de pensamento pode-se perceber uma identidade no mercado da 

moda no Brasil, bem como no jornalismo atualizado e qualificado, competindo com 

profissionais do exterior. O contexto midiático em que estamos inseridos hoje 

proporciona essa realidade devido às opções de material informativo em todos os 

veículos de comunicação. Dentre esses suportes destaca-se a Internet pela velocidade 

em que as informações são postadas nos sites, blogs ou redes sociais. Também com 

essas palavras percebe-se a maturidade da moda no Brasil que hoje serve como 

referência para o mundo com profissionais qualificados e reconhecidos no mundo, tanto 

entre estilistas e modelos, como também os jornalistas especializados nessa área. 

 

 

“O interesse pelo assunto cresceu proporcionalmente ao consumo, no Brasil, 

isto é, muito. A diferença de quando comecei a trabalhar com moda e hoje é 

que há muitas outras oportunidades de o público conseguir informação: há 

dezenas de programas de TV, milhares de blogs (...)O leitor precisa estar 

atento à genuidade dos produtos de mídia. Se o blog, o folhetim, o jornal, a 

revista... quer vender uma marca ou se o tem indenpendência para 

recomendar as marcas que realmente considera boas, diferenciadas aos 

leitores”. (Fontana, 2011) 

 

 

A resposta desse profissional expressa o crescimento da área no Brasil, 

bem como do Jornalismo de Moda. Mais do que isso defende que além do 

crescimento no número de opções para encontrar as informações, busca-se a 

qualificação tanto dos meios de comunicação, como dos produtos midiáticos e 

principalmente dos profissionais responsáveis pelas informações desse mercado. 

Se a moda ocupa cada vez mais espaço nas publicações e na mídia, mais 

especializada será a formação exigida para o jornalista que trabalha nessa área.  

Ao falar sobre as publicações, a jornalista faz um panorama sobre o 

Jornalismo de Moda e as relações já estabelecidas com o seu público. Pois se essa 

categoria de produção jornalística evoluiu com o tempo, as pessoas que 

consomem essas informações também tornam-se cada vez mais exigentes e 

seletivas. Mais um fator que exige a melhor formação por parte dos profissionais 

que escolheram o mundo fashion para fazer jornalismo. 
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“Acredito que seria necessário um processo de autoreflexividade 

para uma maior autonomia sobre o mercado da moda, e do luxo, 

consequentemente. Penso também que as informações ainda são muito 

restritas, afora o fato de que vivemos em um país subtropical, muito fixado 

no corpo propriamente dito - e daí o culto ao corpo que tanto se debate por 

aqui, e não a forma ou conteúdo de peças, no bom gosto, no bom corte de 

uma peça, focado em uma tradição que é muito européia. Acredito que ainda 

não encontramos em nossa essência um jeito próprio e elegante, mais 

sifisticado por assim dizer, de se fazer moda (...)Vejo um jornalismo ainda 

frágil, espelhado em referências externas, pois, não temos uma herança de 

berço sobre a moda. Penso que a partir de pouco tempo o Brasil tem se 

autoafirmado neste contexto”. (Hamester, 2011) 

 

 

Nesse ponto de vista, entende-se que Jornalismo de Moda ainda 

encontra-se em busca de uma identidade no Brasil. Faz uma análise da moda 

brasileira no contexto mundial e também do jornalismo que é feito no país. Nessa 

perspectiva ainda não temos profissionais que façam a moda brasileira focada na 

nossa cultura, assim o jornalismo da mesma forma precisa evoluir enquanto 

jornalismo de moda brasileiro. 
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4.3 – O PERFIL 

 

O foco principal deste trabalho resulta nesta categoria. Ou seja, quem é o 

profissional jornalista que trabalha com moda? 

 

O perfil pode ser refletido a partir da tabela abaixo: 

 

QUESTÕES PERFIL 

ANDREIA 

FONTANA 

- Precisa ter informação de qualidade para passar ao seu público; 

- Gostar do assunto é importante, consumir informação de todas as formas, seja 

na mídia impressa ou na Internet. 

DAINIELA 

HINERASKY 

- Alguém que gosta e entende a dinâmica da moda; 

- Sabe construir um texto e domina os termos técnicos, conhece estilistas e 

modelos; 

- Gosta de pesquisar e analisar imagens. 

JULIANA 

LIMA 

- Muito bem informado sobre tudo que acontece no mundo. Não só em moda, 

mas na política e na economia; 

- Deve também ter embasamento histórico sobre história da moda (para analisar 

o atual). 

MORGANA 

HAMESTER 

- Pondera entre a ética e a estética; 

- entende o processo da moda, de outras áreas e questões relacionadas; 

- Tem bom senso e estuda. 

 

Tabela (3) 

 

 

Destas declarações pode-se inferir que o perfil do jornalista que trabalha com 

moda é bem eclético: 

 

“O importante, seja em que área for do jornalismo, é ter informação 

de qualidade para passar ao público. Gostar do assunto é bem importante. E 

isso fará o jornalista consumir informação, seja por meio da academia, da 

imprensa ou da Internet” (Fontana, 2011). 

 

 

Dessa forma, a resposta da jornalista aponta para um perfil de jornalista 

que busca a informação qualificada. Tendo como ponto de partida o gosto pelas 

temáticas da moda esse jornalista especializado pesquisa, investiga e estuda as 
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particularidades da moda em todas as mídias da atualidade. Mesmo sendo uma 

especialização voltada para o mundo fashion, as formas de buscar informações 

seguem o mesmo processo de trabalho de um jornalista de outras áreas. Ou seja, o 

bom senso, a investigação, averiguar as fontes, bem como as outras características 

que definem um bom profissional nos trabalhos jornalísticos. 

 

 

“Ele precisa ser, acima de tudo, muito bem informado sobre tudo o que 

está acontecendo ao redor do mundo, não só na moda, mas também na política e 

economia, por exemplo, que influenciam diretamente o mercado da moda. 

Precisam ser determinados, esforçados e estudar, estudar e estudar sem parar e 

sempre. Quem tem embasamento histórico tem a capacidade de entender com mais 

profundidade a história da moda que está sendo construída atualmente” (Lima, 

2011). 

 

Nessa linha de pensamento o jornalista de moda é um profissional atento a tudo 

que acontece no mundo em todos os setores. Sendo que a moda atinge a economia, a 

política e influencia a sociedade por meio da mídia, assim compreende-se esse ponto de 

vista sobre o perfil desses profissionais especializados em moda. Segue-se também essa 

categoria de jornalistas precisa ter um embasamento histórico, pois terá maior 

propriedade de conhecimento para abordar informações de qualidade. Sendo que a 

moda está dentro de um contexto histórico e contribui muitas vezes para compor 

determinado período ou acontecimento social. O jornalista especializado nessa área 

deve estudar esse histórico que será a base para construir um senso crítico e embasar o 

seu conhecimento enquanto profissional qualificado. 

 

“É alguém que mais do que gostar de moda, entenda da dinâmica da 

moda. Que não vincule a moda apenas a eventos sociais, porque aí sim vamos estar 

falando de colunismo social ou comportamento. A moda envolve economia, 

cultura, história, sociologia, comunicação, música, arquitetura. O jornalista de 

moda precisa então: construir um texto e saber escrever, mas precisa dominar os 

termos técnicos, os tecidos e cortes, a dinâmica das tendências, conhecer os 

estilistas, modelos. Ou no mínimo, estudá-los. Gostar de imagens e de pesquisar e 

importante, porque mesmo o repórter inicial, ou um blogueiro de moda é alguém 
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que vai pensar o assunto, observar e selecionar o que é mais interessante sobre 

aquilo para o seu público. E a vastidão de imagens e de informações é enorme, a 

gente sabe” (Hinerasky, 2011). 

 

Nessa abordagem sobre o perfil pode-se perceber que o jornalista de moda 

além de gostar da área precisa entender a moda dentro de uma dinâmica. A linguagem 

específica, os termos técnicos e distanciar a imagem desse profissional do suposto 

glamour que envolve o estereotipo dos jornalistas de moda. Dessa forma entende-se 

jornalista de moda, um profissional que atualiza-se constantemente sobre tudo que 

acontece no mundo, em todos os setores em que o homem atua, sendo que a moda está 

inserida em vários contextos que envolvem desde a economia, política e as artes em 

geral. Ao mencionar os blogueiros percebe-se o bom senso que esses profissionais 

precisam ter para escolher os assuntos, a construção de bons textos e imagens, 

características fundamentais para jornalistas eficientes em qualquer veiculo de 

comunicação. 

 

“Primordialmente, deve ser alguém que possa ponderar entre a ética e a 

estética, ou seja, ir além do que os olhos podem ver. Não apenas observar dados 

estéticos, e não que estes não sejam importantes, mas, sobretudo, entender o 

processo da moda, de outras áreas e questões que estão interligadas a ela, 

relacionadas, por exemplo, às questões de consumo, de cultura, da história da 

beleza, das heranças higiênicas, da importância do vestuário, em sua métrica e 

construção, do que é preferência ou gosto, subjetivo ou não, e como esses são 

processos construídos. Para falar de moda, é preciso compreendê-la, e sua mais 

ampla concepção, sendo, para isso, necessários o bom senso e uma boa dose de 

estudo. Mas, nada que não se possa construir, evidentemente” (Hamester, 2011). 

 

Com essas palavras entende-se como característica fundamental no perfil dos 

jornalistas de moda compreender a moda numa concepção ampla. A necessidade de 

estudo e da pesquisa para entender as outras questões que estão interligadas à moda. 

Entre os fatores relevantes podes-se mencionar o consumo (o mercado da moda) e a 

relevância do vestuário dentro de um contexto histórico. Esses conhecimentos é que 

darão embasamento para um profissional no jornalismo de moda. Sendo primordial o 

constante estudo que proporcionará a qualificação desse profissional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“A moda envolve economia, cultura, história, sociologia, comunicação, 

música, arquitetura. O jornalista de moda precisa então: construir um texto e saber 

escrever, mas precisa dominar os termos técnicos, os tecidos e cortes, a dinâmica das 

tendências, conhecer os estilistas, modelos. Ou no mínimo, estudá-los. Gostar de 

imagens e de pesquisar e importante, porque mesmo o repórter inicial, ou um blogueiro 

de moda é alguém que vai pensar o assunto, observar e selecionar o que é mais 

interessante sobre aquilo para o seu público” (Hinerasky, 2011). Com  estas reflexões 

da jornalista Daniela Hinerasky encaminho minhas considerações a respeito do estudo 

sobre a possibilidade de construir um perfil do jornalista de moda.  Por tratar-se de um 

estudo empírico por natureza, esta investigação faz alguns encaminhamentos que devem 

ser considerados como possiblidades de reflexões futuras.  

Nessa pesquisa utilizando-se de questionários enviados para jornalistas de 

moda, investigou-se, por meio de um processo de análise de conteúdo dividido em três 

partes (motivações, cotidiano e o perfil), o possível perfil dos profissionais 

especializados. a) motivações: Nesse item questionou-se sobre o ingresso dos 

profissionais no jornalismo de moda, bem como as possíveis características como 

jornalista que proporcionaram a escolha por essa área do jornalismo; b) cotidiano: nesse 

ponto procurou-se entender as rotinas de trabalho desses jornalistas e como atuam nos 

veículos de comunicação; c) o perfil: Nessa questão a indagação refere-se às 

características que definem esse profissional que trabalha com jornalismo especializado 

em moda. Direciona-se essa pergunta sobre à possível construção de um perfil desse 

profissional por meio da análise das respostas dessa indagação que encerra o 

questionário. 

Com as respostas dos questionários enviados entende-se que esses jornalistas 

especializados em moda são profissionais que precisam estar sintonizados com o mundo 

em todos os setores em que o homem atua. Distancia-se a visão de glamour que envolve 

o mundo da moda e compreende-se que esses jornalistas precisam entender de 

economia, política, história da moda, cinema, música e artes em geral. Assim como os 

jornalistas que trabalham nas outras áreas, um profissional para obter êxito nessa área 

não pode estar desatualizado sobre o que acontece no mundo. Mudanças num plano 

econômico do país ou do mundo pode afetar o mercado da moda. Uma produção 
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cinematográfica, uma banda de rock ou ainda uma novela pode influenciar tendências 

no mundo fashion. Assim esse profissional reúne as características de um eficiente 

jornalista com todos os seus atributos, tais como estar sempre atualizado, saber utilizar-

se das novas tecnologias e pesquisar. Necessita para trabalhar nessa área, entender da 

dinâmica desse meio, bem como a linguagem específica e a história da moda, fator este 

que dará embasamento para saber produzir o jornalismo especializado e qualificada. 
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ANEXO 1: ENTREVISTA COM ANDREIA FONTANA 

1)      Como você começou no Jornalismo de Moda? 

Há cerca de 10 anos, quando era editora-executiva de Arte do jornal Pioneiro, de Caxias 

do Sul, a jornalista responsável pela área de moda foi para a Zero Hora e fui convidada 

a assumir a área no jornal da Serra. Passei a assinar duas colunas de moda que o veículo 

do Grupo RBS mantinha: a coluna Elas (de beleza) e a coluna Expresso, de moda. 

  

2)      Quais foram os requisitos que você tinha que permitiu o ingresso nesta área? 

O interesse pelo assunto foi o ponto de partida. 

  

3) Qual é a sua rotina de trabalho? 

Hoje sou editora-chefe do Diário de Santa Maria. Meu dia, portanto, é bem mais 

dedicado a esse cargo, que envolve: gestão e desenvolvimento estratégico do 

veículo. Para a coluna de moda, costumo dedicar, no jornal, cerca de duas horas 

por semana. 

  

4) Como você vê hoje o jornalismo de moda no Brasil? 

O interesse pelo assunto cresceu proporcionalmente ao consumo, no Brasil, isto é, 

muito. A diferença de quando comecei a trabalhar com moda e hoje é que há 

muitas outras oportunidades de o público conseguir informação: há dezenas de 

programas de TV, milhares de blogs.... 

  

5) Como você avalia coberturas dos folhetins de moda no Brasil? 

O leitor precisa estar atento à genuidade dos produtos de mídia. Se o blog, o 

folhetim, o jornal, a revista... quer vender uma marca ou se o tem independência 

para recomendar as marcas que realmente considera boas, diferenciadas aos 

leitores. 

  

6) Como você avalia as revistas de moda no Brasil? 

Elas têm conteúdos bastante relevantes, mas, infelizmente, todo (ou quase todo) 

anunciante ganha espaço editorial.   
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7) Que perfil tem o jornalista de moda? 

O importante, seja em que área for do jornalismo, é ter informação de qualidade 

para passar ao público. Gostar do assunto é bem importante. E isso fará o 

jornalista consumir informação, seja por meio da academia, da imprensa ou da 

Internet. 
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ANEXO 2 – ENTREVISTA COM DANIELA HINERASKY 

 

1) Como você começou no Jornalismo de Moda? 

Eu comecei a flertar com moda, na prática, em dezembro de 2005, com um curso 

(Moda, Mercado e Comunicação), oferecido pela PUC/RS, porque eu já era interessada 

pelo tema, tinha alguns livros – me inspirei na Constanza no início. Tenho uma família 

de costureiras (avós) e um avó alfaiate. A partir daí, como pesquisadora e professora 

universitária que já era, direcionei minhas pesquisas na área, começando a estudar a 

cobertura jornalística da São Paulo Fashion Week em dezenas de veículos impressos, 

tendo ido inclusive no evento, como jornalista, em 2006. E também, para trabalhar 

como observadora. 

Na época, fiz contatos com paulistas e trabalhei como editora de um site 

(Minimais.com, que ficou no ar por uns 8 meses, e era vinculado ao portal argentino El 

Clarín). Foi uma experiência bem interessante e importante, já que eu tinha poucos 

conhecimentos específicos e técnicos sobre vestuário, para poder fazer críticas de 

desfiles… por exemplo. Mas, como na maioria das coisas na vida, aprender fazendo dá 

certo. Em particular porque eu ia pesquisando, estudando... indo atrás mesmo. 

Em função de estar longe de SP, acabei desistindo da parceria com os paulistas e 

comecei um blog – o Retalhos – em 2007, bem no surgimento movimento dos blogs de 

moda no país. 

Concomitantemente eu me tornei pesquisadora das relações entre moda e comunicação, 

que contempla desde o jornalismo de moda, a publicidade, a fotografia, a moda na 

internet com as minhas pesquisas sobre a cobertura jornalística da SPFW, as pesquisas 

dos orientandos de monografia e, hoje, minha tese que estuda a relação entre 

cibercultura e moda, a partir dos blogs de streetstyle. 

E foi a internet e essas transformações que trouxeram para a comunicação de moda e 

para a cobertura jornalística em geral que permitiram que eu construísse meu espaço 

nesse campo, em particular através do meu blog e da minha inserção nas redes sociais. 

Meu blog e o Twitter, por exemplo, me fizeram ser (re)conhecida em Porto Alegre, 

tendo sido citada, inclusive, em uma coluna do caderno jovem do Correio do povo 

(Correio do Povo, 21 de julho de 2010), entre os “gaúchos mais bacanas que falam de 

moda, tendência e comportamento”.  

http://www.flickr.com/photos/hinerasky/4821687310/in/set-72157624932118567 

  

 

http://www.flickr.com/photos/hinerasky/4821687310/in/set-72157624932118567
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2) Quais foram os requisitos que você tinha que permitiu o ingresso nesta área? 

Ser jornalista. Ter interesse na área,  jogo de cintura, saber pesquisar. E, claro, ter o 

mínimo de conhecimento sobre moda e sobre a sistemática desse ambiente. A moda 

exige isso, que a gente saiba as dinâmicas, os períodos, os profissionais, a hierarquia, 

com quem falar. 

Mas é preciso saber olhar, reparar. Não basta a técnica, como para qualquer 

especialização do jornalismo. A sensibilidade é muito importante. Principalmente para 

falar sobre algo estético, em que a imagem (uma foto ou um desenho de um look, por 

exemplo), podem ser o conteúdo maior. 

 

3) Qual é a sua rotina de trabalho? 

Hoje eu estou trabalhando especialmente na coleta de dados da minha pesquisa sobre 

blogs de streetstyle (estou em Paris), sob orientação do Prof. Michel Maffesoli.  Tento 

manter uma atualização regular do meu blog Retalhos, que tem uma audiência humilde, 

mas fiel – e por isso sei que no seu contexto tem sua importância; e também sou 

colaboradora do caderno jovem “Mais Preza” do Correio do Povo. 

Também estou organizando um site com a bibliografia de Moda e Comunicação no 

país, que eu pretendo deixar pronto até o início do ano. 

Tudo está no site http://hinerasky.cc 

  

4) Como você vê hoje o jornalismo de moda no Brasil? 

“Eu vejo o jornalismo de moda com os olhos! Adoro observar as fotografias, as revistas, 

os programas de TV, os sites e blogs. Esta foi a primeira reação que eu tive à tua 

pergunta. Apesar de a gente normalmente dizer para os alunos, não pergunte: “Como 

você vê isso?”, porque tu corres o risco de a pessoa responder simplesmente: “Com os 

olhos”, a moda, e por consequência, o jornalismo, é uma sucessão de imagens. Uma 

sucessão de imagens que se faz, periodicamente, o retrato das regiões, dos países, dos 

hemisférios, das culturas. Portanto, o vejo, sim! Todos os dias, também traduzido no 

meu guarda-roupa, em mim no espelho, nas ruas. O que quero dizer? 

Que o jornalismo de moda é uma tradução do Mercado de moda brasileiro. E de certa 

forma, um reflexo da sociedade brasileira. 

A tua pergunta é ampla, e o ideal é avaliar o jornalismo de moda a partir dos seus 

diferentes veículos e das suas diferentes propostas editoriais. 

Mesmo assim, algumas observações podem ser feitas, de modo geral. 

http://hinerasky.cc/
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Em primeiro lugar, quanto ao seu desenvolvimento/estágio atual.  Apesar da 

concorrência do mercado chines, das lojas de departamento etc, o setor da moda no 

Brasil está em desenvolvimento. E, como eu disse, o jornalismo acompanha o mercado. 

Logo, das revistas impressas aos programas de TV, aos blogs temos visto um 

crescimento ou pelo menos uma manutenção desses produtos. Temos programas de TV 

especializados, populares, centenas de blogs, e até uma nova publicação - está para ser 

lançada a Harpers Bazzar no Brasil ainda este ano (2011), não é mesmo? Na Argentina 

ela acaba de sair.  

Então, se o mercado da moda vai bem ou cresce, assim serao as coberturas. Foi o que 

aconteceu no início da década de 2000, com o primeiro boom. 

A meu ver, o setor da moda e da beleza tem um público cativo e, sobretudo no Brasil, 

valorizamos ainda mais a imagem. Logo, esses produtos editoriais - marcas, confecções, 

estilistas, produtos de beleza – têm espaço. E aparecem como conteúdo editorial e, 

também, como publicidade. As marcas investem para aparecer. A publicidade tem papel 

central no jornalismo de moda, inclusive historicamente. E isso foi uma herança das 

primeiras experiências femininas. 

Em segundo lugar, quanto às tendências das coberturas, o jornalismo de moda no Brasil 

apresenta algumas particularidades que é valorizar algumas abordagens, como dar 

destaque às celebridades, no que poderia confundir o jornalismo de moda com 

colunismo social, em particular nas coberturas das semanas de moda. Para muitos 

veículos, importa mais quem é notícia, quem foi ao desfile ou até quem desfilou e não o 

quê desfilou ou as novas propostas de moda. Em grande medida, isso é cultural. Mas 

aqui entra uma discussão grande e exigiria um parêntese. 

Também. cada veículo exige uma avaliação, pois a gente deve levar em conta o perfil 

editorial  e do público a que se destina cada um. 

Por exemplo, as revistas especializadas, femininas e de comportamento são dedicadas a 

traduzir a moda das passarelas para as leitoras. Mas elas também trazem materias com 

as tendências mais conceituais e outras comportamentais. 

Os programas de moda na TV aberta são populares e atingem um grupo grande da 

população, logo, devem abordar a moda cotidiana, o streetwear e aí estamos falando de 

jornalismo de moda de serviço, pois também é aquele que esmiuça (ou deve) explicar a 

moda para as pessoas comuns. 

Grosso modo, embora os veículos sejam diferentes conforme suas especificidades 

(suporte, formato, linha editorial), o jornalismo de moda brasileiro possui uma cara 

internacionalizada, contemporânea, atual. O que eu quero dizer? Que não é 
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esteticamente inferior ou completamente diferente em termos de conteúdo editorial 

quanto às produções do hemisfério norte, por exemplo. Talvez, justamente pela 

circulação rápida de informações, tenhamos acesso fácil às referências que vêm de fora. 

Mas acho que o processo inverso também ocorre porque o Brasil é um país 

extremamente rico em termos de material de moda, de cultura, e de produção de 

vestuário mesmo. Temos muitos bons profissionais na área, muitos bons estilistas e 

marcas. 

 

5) Como você avalia coberturas dos folhetins de moda no Brasil? 

A quais você se refere, especificamente? De que época? 

  

6) Como você avalia as revistas de moda no Brasil? 

O  Brasil possui títulos internacionalmente – Elle, Vogue, Marie Claire, Estilo – 

conhecidos e contextualiza-os conforme nossas produções, nosso clima, nossa região, 

nossas celebridades, em especial os das novelas dos principais canais, que são a 

referência dos brasileiros. E também possui dezenas de títulos independentes que tentam 

dar conta da cobertura do Mercado da moda em várias regiões, o que não é pouco. 

O importante hoje é avaliar o papel das revistas perante os outros veículos, tendo em 

vista essa circulação desenfreada, eu diria, de informação – e gratuita. 

As revistas de moda são e vão continuar sendo importantes porque tem o diferencial 

da consistência da informação, de uma apuração analítica e de um trabalho de mais 

tempo de elaboração por parte da equipe, da voz do editor de moda, normalmente 

profissionais respeitados. Então o sucesso e a manutenção de uma revista está na sua 

qualidade, no seu aprofundamento. No Brasil, temos as revistas reconhecidas no mundo 

da moda. 

 

7) Que perfil tem o jornalista de moda? 

É alguém que mais do que gostar de moda, entenda da dinâmica da moda. Que não 

vincule a moda apenas a eventos sociais, porque aí sim vamos estar falando de 

colunismo social ou comportamento. A moda envolve economia, cultura, história, 

sociologia, comunicação, música, arquitetura. O jornalista de moda precisa então: 

construir um texto e saber escrever, mas precisa dominar os termos técnicos, os tecidos 

e cortes, a dinâmica das tendências, conhecer os estilistas, modelos. Ou no mínimo, 

estudá-los. Gostar de imagens e de pesquisar e importante, porque mesmo o repórter 

inicial, ou um blogueiro de moda é alguém que vai pensar o assunto, observar e 
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selecionar o que é mais interessante sobre aquilo para o seu público. E a vastidão de 

imagens e de informações é enorme, a gente sabe. 
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ANEXO 3: ENTREVISTA COM JULIANA MOTA 

 

1) Como você começou no Jornalismo de Moda? 

Sou formada em publicidade e propaganda, tendo escolhido a redação publicitária como 

área de atuação. Como sempre tive paixão pela moda, decidi escolher uma área que 

fosse ao mesmo tempo ligado a moda e também à minha paixão pela escrita. Daí veio a 

escolha pelo jornalismo de moda, me especializei pela Anhembi Morumbi e passei a 

escrever para sites e logo depois passei a exercer a função de correspondente mineira do 

primeiro site especializado em jornalismo de moda no Brasil, o Closet On Line. 

 

2) Quais foram os requisitos que você tinha que permitiu o ingresso nesta 

 área? 

Os requisitos para a entrada na pós-graduação em jornalismo eram ser formada em 

algum curso ligado à comunicação e ter interesse por moda, sua história e também pela 

escrita. A desenvoltura para redigir textos também foi uma qualidade importante para a 

entrada no curso. 

 

 3) Qual é a sua rotina de trabalho? 

Eu, atualmente, exerço somente a publicidade, mas até alguns meses atrás, exercia 

paralelamente a função de correspondente do Closet, escrevendo matérias diariamente e 

cobrindo diversos eventos ligados à moda, como o Minas Trend Preview e o SPFW. 

 

4) Como você vê hoje o jornalismo de moda no Brasil? 

Hoje, essa área da moda é bem mais valorizada e está atraindo o interesse de vários 

estudantes que se interessam por moda, por ser uma profissão gratificante e que, além 

de ter a oportunidade de conhecer a fundo o mercado de moda e seus principais 

"atores", como estilistas renomados, jornalistas e consultoras que fizeram história, o 

jornalista de moda convive em um mundo pautado pela beleza, pelo conceito e por toda 

a história que engloba a construção da roupa e do próprio corpo ao longo dos anos. 

 

5) Como você avalia coberturas dos folhetins de moda no Brasil? 

Quanto maior o veículo, maior e melhor a cobertura de moda, devido ao grande número 

de pessoas envolvidas, investimento e prestígio perante o mercado. As coberturas estão 

ficando cada vez mais aprofundadas, com jornalistas cada vez mais interessados e com 
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o conhecimento cada vez maior sobre o mercado no qual atuam. A moda está 

conquistando seu espaço no mundo, na mídia e na vida das pessoas. 

 

6) Como você avalia as revistas de moda no Brasil? 

 

É o que eu já disse sobre a cobertura, os veículos, como revistas e emissoras de tv estão 

investindo cada vez mais dinheiro e tempo na cobertura dos principais eventos e a moda 

passou a ocupar um lugar de destaque no universo do jornalismo. Claro que ainda temos 

que melhorar muito para alcançar o nível do jornalismo internacional, mas os brasileiros 

estão bem avançados no quesito comunicação de moda e cada vez mais empenhados em 

colocar a moda brasileira equiparada à moda internacional como um todo. 

 

7) Que perfil tem o jornalista de moda? 

Ele precisa ser, acima de tudo, muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo 

ao redor do mundo, não só na moda, mas também na política e economia por exemplo, 

que influenciam diretamente o mercado da moda. Precisam ser determinados, 

esforçados e estudar, estudar e estudar sem parar e sempre. Quem tem embasamento 

histórico tem a capacidade de entender com mais profundidade a história da moda que 

está sendo construída atualmente. 
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ANEXO 4: MORGANA HAMESTER 

 

1) Como você começou no Jornalismo de Moda? 

Não esqueço que, certa vez, via na TV5 LEMONDE, um desfile de Valentino, quando 

ainda me questionava o que gostaria de fazer no jornalismo....Tive a certeza de que 

precisava partir de algo do meu cotidiano... e sou uma pessoa que se importa com aquilo 

que veste, que usa, e, portanto, pondero muito meu gosto estético. Naquele momento, 

entendi que gostaria de trabalhar com algo na área da moda, mas ainda não sabia bem o 

que trabalhar, confesso. 

 

2) Quais foram os requisitos que você tinha que permitiu o ingresso nesta área? 

Sinceramente, dizem que pesquisamos aquilo que nos afeta enquanto indivíduos. Eu 

posso dizer que quando assisto a tudo que envolve o cenário da moda, e atualmente, 

mais especificamente o mundo do luxo - meu objeto mais valioso de pesquisa, eu sinto 

que, cada vez mais, quero saber, quero me envolver com esta área. 

 

3) Qual é a sua rotina de trabalho? 

Uma rotina de informação em amplo sentido. Dada a quantidade de informações que se 

pode conseguir a respeito, sempre estou vasculhando tudo que posso sobre aquilo que 

gosto - o luxo. 

 

4) Como você vê hoje o jornalismo de moda no Brasil? 

Vejo um jornalismo ainda frágil, espelhado em referências externas, pois, não temos 

uma herança de berço sobre a moda. Penso que a partir de pouco tempo o Brasil tem se 

autoafirmado neste contexto. 

 

5) Como você avalia coberturas dos folhetins de moda no Brasil? 
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Acredito que seria necessário um processo de autoreflexividade para uma maior 

autonomia sobre o mercado da moda, e do luxo, consequentemente. Penso também que 

as informações ainda são muito restritas, afora o fato de que vivemos em um país 

subtropical, muito fixado no corpo propriamente dito - e daí o culto ao corpo que tanto 

se debate por aqui, e não a forma ou conteúdo de peças, no bom gosto, no bom corte de 

uma peça, focado em um tradição que é muito europeia. Acredito que ainda não 

encontramos em nossa essência um jeito próprio e elegante, mais sofisticado por assim 

dizer, de se fazer moda. 

 

6) Como você avalia as revistas de moda no Brasil? 

Fora aquelas que são uma versão brasileira, como Vogue e L'officiel, vejo um retrato 

programado e voltado para as questões de consumo, e que não vai além de uma 

fronteira, pois, as mais refindas são voltadas para um público específico, com capital 

cultural de leitura para tal; já as mais populares são voltadas para uma visão limitada do 

que se poderia considerar moda. 

 

7) Que perfil tem o jornalista de moda? 

Primordialmente, deve ser alguém que possa ponderar entre a ética e a estética, ou seja, 

ir além do que os olhos podem ver. Não apenas observar dados estéticos, e não que 

estes não sejam importantes, mas, sobretudo, entender o processo da moda, de outras 

áreas e questões que estão interligada a ela, relacionadas, por exemplo, às questões de 

consumo, de cultura, da história da beleza, das heranças higiênicas, da importância do 

vestuário, em sua métrica e construção, do que é preferência ou gosto, subjetivo ou não, 

e como esses são processos construídos. Para falar de moda, é preciso compreendê-la, e 

sua mais ampla concepção, sendo, para isso, necessários o bom senso e uma boa dose 

de estudo. Mas, nada que não se possa construir, evidentemente. 
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