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RESUMO

Este  trabalho  é  resultado  de  uma  pesquisa  de  conclusão  de  curso  de  graduação  onde  foi 
observado  como  a  Revista  Donna,  suplemento  dominical  do  jornal  Zero  Hora,  utiliza-se  de 
estratégias  discursivas  para  construir  um “jeito  gaúcho”  de  vestir-se.  São  analisadas  edições 
aleatórias do caderno, que conotam, através de seu discurso, uma forma que o grupo identitário 
pertencente ao Rio Grande do Sul deve seguir a moda universal. Isto é, simbolicamente, a Revista 
Donna aponta um modo que representa a identidade da moda gaúcha, levando ao leitor elementos 
da  cultura  local,  como  a  linguagem  e  simbolismos,  para  aproximar  a  moda  e  seduzir  o 
consumidor desse produto cultural.  Assim sendo, observou-se que as reportagens de moda do 
suplemento produzem, através de estratégias discursivas, um universo simbólico que, entre outros 
sentidos, gera uma forma de vestir específica do público gaúcho.

Palavras-Chave: Discurso. Identidade. Moda. Jornalismo. 

ABSTRACT

This  work  is  the  result  of  a  search  of  completion  of  graduation  where  was  seen  as  Donna 
Magazine, Sunday supplement of the newspaper Zero Hora, is used discursive strategies to build 
a "gaúcho’s way" of wear. It analyzes random editions of the terms that connote, in his speech, a 
way that  the group identity  belonging to the Rio Grande do Sul should follow the universal 
fashion. That is, symbolically, the magazine Donna suggests a way that represents the identity of 
gaúcha’s fashion, leading the reader elements of local culture, such as language and symbolism to 
bring the fashion and seduce the consumer of cultural product. It was thus finalized the reports of 
a  fashion  supplement  manufacture,  through discursive strategies,  a  symbolic  universe which, 
among other senses, creates a gaúchos’ way to wear specifies the public.

Keywords: Speech. Identity. Fashion. Journalism
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho concentra-se em compreender as estratégias discursivas nas reportagens de 

Moda no Caderno Donna/ZH e de que forma elas refletem a moda regional gaúcha. A pesquisa se 

dá por meio da análise do discurso das matérias jornalísticas da editoria de Moda da Revista 

Donna, encartada semanalmente no jornal Zero Hora, do Grupo RBS. 

Compreender  a  relação entre  Mídia  e  Moda tornou-se fundamental  para que fossem 

definidas as estratégias discursivas produzidas em reportagens de moda da Revista Donna para 

conotar  um “jeito  gaúcho de se  vestir”.  Para isso,  buscou-se suporte  nas  teorias  de discurso 

jornalístico, que funciona como um mecanismo de conversação entre o universo da moda e a 

sociedade como uma série de elos que se unem para a produção de significados. Os discursos 

assumem, assim, um papel de centralidade na construção das identidades regionais.

O discurso jornalístico é diferenciado de outros existentes, como o propagandista e o 

pedagógico por meio de suas intenções e usos. A proposta inicial do jornalístico é transmitir o 

saber, deixando o papel de seduzir e persuadir em segundo plano. Informar é possuir um saber 

que outro indivíduo não tem. E é nesse sentido que o jornalismo de moda propõe-se a orientar o 

grupo identitário estudado, criando um contrato de fidelidade entre o emissor e o receptor, que 

permanece através do interesse social, criado através da situação de troca que o discurso rege.

Não existe discurso isolado, ele precisa de um contexto para ser discurso. Afirmar algo, 

definir uma verdade ou um fato, significa dizer que há coincidências entre o fato dito e o mundo 

exterior à linguagem. No discurso são levadas em consideração as condições de veracidade para 

caracterizar a informação repassada para o público alvo. Com a moda não ocorre diferente.

O jornalismo de  moda  informa  e seduz  ao  mesmo tempo  para  que  sejam captados, 

assim,  os leitores.  Inicialmente  considerada  assunto fútil  dos meios  de comunicação,  a moda 

ganha destaque nas páginas das publicações após os primeiros anos da década de 1980. 

A moda é um sistema que movimenta milhões de dólares por ano na economia mundial, 

gera novas formas de comportamento no homem, dita formas de vida e de pensamento para os 

receptores. Isso tudo faz com que a moda seja compreendida como um campo que movimenta e 

dita produtos culturais.
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Essa relação é demonstrada através da quantidade de editoriais que se baseiam apenas no 

assunto Moda como fonte de publicação e faz com que os fatos que envolve esse mundo ganhe 

grandes proporções nos meios de comunicação. As maiores grifes do mundo conseguem faturar 

lucros astronômicos  com suas coleções  e as publicações  em jornais,  revistas e  programas de 

moda tornam-se uma porta de entrada para esse universo tão concorrido. A exposição na mídia 

demonstra a influência no meio e o prestigio adquirido pela marca. Só está na moda quem está na 

mídia,  mostrando  que  um meio  depende  do  outro  para  “sobreviver”.  A  moda  necessita  ser 

pautada e a mídia especializada precisa dessas pautas.

A Revista Donna, suplemento jornalístico encartado na edição de domingo do Jornal 

Zero Hora, pertencente ao Grupo RBS, é um desses editoriais que se tornou “alvo” dos grandes 

estilistas e marcas. Ele nasceu no final da década de 1980 e hoje é um dos mais conceituados 

cadernos especializados na área em todo país. O Grupo RBS, Rede Brasil Sul, é um grupo de 

mídia regional que atua Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em algumas regiões do Paraná. 

A escolha especifica pelo caderno Donna, deu-se por ser a publicação voltada à moda 

mais  lida  na  região  Sul  do país,  chegando a  mais  de  um milhão  de leitores.  Além disso,  a 

credibilidade adquirida pelo suplemento jornalístico e pelo jornal no qual é encartado, fez com 

que a revista semanal se tornasse um “manual” da moda para muitas mulheres no Estado.

Para entender essa relação entre a moda noticiada pelo Donna e a influência no “jeito 

gaúcho de vestir” assumindo a função de produtora/construtora de identidades sociais, é preciso 

compreender  o funcionalismo da dupla formada pelas representações  sociais  e as identidades 

regionais.

A moda é diretamente influenciada pelo lugar em que está inserida, pela cultura e, ainda, 

é influenciada, como ao mesmo tempo influencia a identidade de um dito grupo cultural. Cada 

comunidade  possui  uma identidade  característica,  que  é  marcada  pela  diferença  podendo ser 

tratada com mais importância em determinados locais.

A cultura  local e sua identidade causam reflexos na vestimenta do grupo identitário, 

como por exemplo o povo gaúcho. Com uma história marcada pela Guerra dos Farrapos e um 

pensamento  ainda machista por parte da sociedade, ganha um diferencial nos pudores e gostos 

dos homens e das mulheres do Rio Grande do Sul.
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Este trabalho divide-se em três capítulos: o primeiro trata dos aportes teóricos em torno 

do discurso aplicado nos campos midiático e o da moda, além de remeter ao conceito de contratos 

de leitura  e  suas  utilizações.  No segundo capítulo,  as  identidades  culturais  e  a  dupla  função 

representação/identidade são apresentadas e suas influencias nas identidades regionais, como no 

caso estudado, o grupo identitário pertencente ao Rio Grande do Sul. Já no capítulo final, está a 

análise realizada dos dados coletados neste trabalho. O estudo foi categorizado por estratégias 

discursivas utilizadas  pela  Revista  Donna/ZH e traz situações  em que a  publicação  utiliza-se 

dessas estratégias para conotar um “jeito gaúcho de se vestir”.
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2 O DISCURSO NA MÍDIA

Os discursos que circulam na mídia assumem um papel de centralidade na construção de 

identidades  uma vez que nossos significados  passam a ser prioritariamente  construídos pelas 

discursividades midiáticas.  Por tanto, refletir sobre os modos de endereçamento de mensagens na 

mídia passa necessariamente pelo entendimento conceitual de discurso.

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

 Do latim discurrere, a palavra discurso tem sua origem pela também derivada do latim: 

currere.  Discurso significa  discorrer,  atravessar,  transpor.  O Discurso não funciona  como na 

gramática.  Uma  frase  pode  não  ser  um discurso,  assim como apenas  uma palavra  pode  dar 

sentido a uma enunciação a ponto de se tornar discurso.

Para categorizar uma enunciação como discurso ela precisa, antes de tudo, fazer sentido, 

e para isso ela precisa ser precedida ou sucedida por algo. Peruzzolo (2002), define o discurso 

como  um  texto  que  é  produzido  por  alguém  (emissor)  e  endereçado  a  um  outro  alguém 

(receptor),  levando  em  consideração  o  ambiente  cultural  e  o  contexto  em  que  esses  estão 

inseridos. O discurso deve ser dirigido a alguém, com condições de que esse alguém compreenda 

a mensagem emitida e que, desta forma, tenha algum sentido.

Já para Pinto (2002), o discurso é a combinação da linguagem verbal,  da linguagem 

imagética, de padrões gráficos e editoriais do jornal e pelas práticas socioculturais. Isso tudo é o 

que forma  o sentido,  que dá  substância  para  uma enunciação  ser  considerada  discurso.  Esse 

pensamento  também  é  proposto  por  Charaudeau  (2006),  pois,  egundo  o  autor  a  linguagem 

descreve, de uma forma ou outra, as regras impostas pela gramática. Já o discurso necessita de 

um contexto para existir.

O discurso não é a língua, embora seja com ela que se fabrique discurso e que este, num 
efeito sonoro, a modifique. (...) Descrever a língua é, de um modo ou de outro, descrever 
regras  de  conformidade,  a  serem  repertoriadas  em  gramáticas  e  dicionários 
(CHARAUDEAU, 2006, p. 40)
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O discurso não funciona sem gerar sentido. Não existe discurso de forma isolada. Assim, 

“resulta da combinação das circunstâncias em que se fala ou escreve (a identidade daquele que 

fala e daquele a quem este se dirige, a relação de intencionalidade que os liga e as condições 

físicas de troca) com a maneira pela qual se fala” (CHARAUDEAU, 2006, p. 40). 

O sentido não pode ser dado antecipadamente. Ele só existirá com a ação lingüística do 

homem em situações em que ocorra troca social. Todo sentido se dará através de formas e não 

existe  sentido  sem forma,  como forma  sem sentido.  O discurso se  constrói  ao final  de  dois 

processos de comunicação: o processo de transformação e o processo de transação, sendo que o 

de transação comanda o de transformação, e que, de nenhuma forma ocorrerá o contrário. 

Charaudeau  (2006)  descreve  o  processo  de  transformação  como  algo  que  altera  o 

“mundo a significar” em “mundo significado”. “O ato de informar inscreve-se nesse processo 

porque deve descrever  (identificar-qualificar  fatos),  contar  (reportar  acontecimentos),  explicar 

(fornecer as causas desses fatos e acontecimentos)” (2006, p. 41).

Já o processo de transação, para o produtor do ato de transação consiste em dar uma 

significação para o sujeito que produz a informação psicossocial ao ato da linguagem. Isso é, 

segundo Charaudeau (2006) algo que:

atribui-lhe um objetivo em função de um certo número de parâmetros: as hipóteses sobre 
a  identidade do outro, o destinatário-receptor, quando a seu saber, sua posição social, 
seu estado psicológico, suas aptidões, seus interesses etc.; o tipo de relação que pretende 
instaurar  com  esse  outro  tipo  de  regulação que  prevê  em  função  dos  parâmetros 
precedentes. (CHARAUDEAU ,2006, p. 41)

O ato de informar também faz parte desse processo de transação. Ele faz circular um 

objeto de saber entre os sujeitos, aquilo que um possui e o outro não, sendo um o encarregado de 

transmitir  a  informação e  o  outro de receber,  compreender,  interpretar,  sofrendo assim,  uma 

modificação em relação ao seu conhecimento inicial à mensagem.

Neste caso, o jornalista assume o papel de “mundo a significar” enquanto o receptor fica 

com a função de interpretar esse “mundo significado” pelo jornalista.  O jornalista nomeia os 

seres  que  estão  nesse  “mundo”,  fornece  as  informações  necessárias  para  gerar  sentido, 

abrangendo  ainda  categorias  que  “aplicam  a  esses  seres  propriedades  qualificando-os,  que 
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descrevem as ações nas quais esses seres estão engajados  narrando, que fornecem os motivos 

dessas ações  argumentando,  que avaliam esses seres, essas propriedades,  essas ações e esses 

motivos modalizando” (CHARAUDEAU, 2006, p. 41).

Nesse sentido, o autor explica que o discurso, antes de representar o mundo, representa 

uma relação e, representa o mundo ao representar uma relação. “O sujeito informador, capturado 

nas malhas do processo de transação, só pode construir sua informação em função dos dados 

específicos da situação de troca” (CHARAUDEAU, 2006, p. 42). 

O sujeito informador que perticipa do processo de transação, só poderá construir uma 

informação através da situação de troca. Nenhuma informação pode pretender a neutralidade ou a 

factualidade total,  pois,  sendo um ato de transação,  o fato descrito  dependerá do alvo que o 

informador escolhe e da interpretação que o receptor terá. “A interpretação se processará segundo 

parâmetros  que  são  próprios  ao  receptor,  e  que  não  foram necessariamente  postulados  pelo 

sujeito informador” (CHARAUDEAU, 2006, p. 43).

Assim,  toda  informação  depende  do  tratamento  que  lhe  é  imposto  no  quadro  de 

transação. As únicas alterações que são certas para essa informação é que sua inteligibilidade será 

mais  ampla  ou  mais  restrita,  isto  é,  vulgarização  ou  especialização,  respectivamente.  Essas 

categorias são variadas de acordo com as normas psicológicas, sociais ou ideológicas adotadas 

pelo informante, neste caso, o jornalista no ato de transação. Nenhuma forma de informação, por 

mais próxima do fato que esteja pode escapar desse processo de comunicação.

O discurso tem como papel fundamental passar uma informação e fazer com que ela 

gere sentido para o sujeito a qual se destina,  porém, ele não funciona apenas como discurso 

informativo,  ele  pode  variar  de  acordo  com  seu  propósito.  Entre  os  discursos  citados  por 

Charaudeau (2006),  estão o discurso propagandista,  demonstrativo,  didático,  e  o informativo, 

acrescentando, ainda, o discurso da moda, objeto desse estudo. 

Os diversos tipos de discursos têm em suas essências a veia informativa, o que causa 

certa confusão ao diferenciar e categorizar o discurso informativo e os demais existentes. Talvez 

o  que  mais  se  manifesta,  segundo  Charaudeau  (2006),  seja  o  discurso  propagandista,  pois 

objetiva o mesmo foco que o discurso informativo, com a diferença de um ter o papel de seduzir 

ou persuadir o alvo, enquanto o outro de transmitir o saber.
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Em ambos, a organização do discurso depende das hipóteses feitas a respeito do alvo, 
especificamente a respeito dos imaginários nos quais este se move. Assim, tais hipóteses 
constituem filtros que relativizam a verdade do mundo comentado. (CHARAUDEAU, 
2006, p. 60)

Os  discursos  informativo  e  propagandista  são  representantes  de  um  fenômeno 

linguageiro, onde a comunicação passa pelo filtro dos imaginários, característica do processo da 

produção e da instância da recepção. Para diferenciá-los é necessária uma analise dos fatos de 

discurso  numa  perspectiva  pragmática,  relacionando  com  a  ação  ou  com  os  atos  que  o 

acompanha. 

Diante de todos os tipos de discursos, o discurso informativo traz uma posição central. 

Seja qual for a finalidade do discurso, em todos eles o sujeito que procura seduzir, persuadir, 

demonstrar ou explicar algo, é detentor de um saber que o outro não possui e isso gera uma 

posição de forte autoridade, como explica Charaudeau (2006) “o discurso informativo não tem 

uma relação estreita somente com o imaginário do saber, mas igualmente com o imaginário do 

poder, quanto mais não seja, pela autoridade que o saber lhe confere”. (2006, p. 63)

Informar é possuir um saber que o outro sujeito não tem; é ter a capacidade de transmitir 

tal informação e ser legitimado nessa atividade de transmissão; é ter o poder de afirmar tal fato. 

Basta que se saiba que alguém possua algum saber para que se torne dependente dessa fonte de 

informação.  Isso  acontece  no  jornalismo  no  momento  em  que  o  repórter  necessita  de  um 

informante qualificado e busca a fonte mais propicia para responder àquele assunto.

Segundo Charaudeau (2006), toda instância de informação, quer queira, quer não, exerce 

um poder de fato sobre o outro. “Considerando a escala coletiva das mídias, isso nos leva a dizer 

que as mídias constituem uma instância que detém uma parte do poder social”. (2006, p. 63)

No que diz respeito ao discurso jornalístico de moda, o processo pode ser analisado à luz 

da proposta do referido autor. Segundo ele, toda informação sobre tendências de moda, novos 

estilos, modismos de cada temporada, exerce um poder sob a recepção. Nessa relação, as trocas 

ocorrem a partir da relação e da posição em que é colocada e da identidade dos dois participantes 

do  processo  de  comunicação,  neste  caso,  emissor  e  receptor.  Também,  entende-se  que  os 

contratos  de  leitura  que  engendram  interesses  entre  o  enunciador  e  o  receptor,  devem  ser 

considerados, pois simulam formas de endereçamento e apropriação.  
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2.2 CONTRATOS DE LEITURA

A categoria teórica de contrato de leitura no campo da comunicação pode ser entendida 

inicialmente como um conceito de fidelidade. Fidelidade pode ser definida como a qualidade de 

quem, ou o que é fiel,  ou como afeição dedicada e constante.  No campo da comunicação,  a 

fidelidade ganha sua importância por meio do contrato de leitura.

Todo discurso depende necessariamente, para a construção de seu interesse social, das 

condições  especificas  da situação de troca na qual  o discurso rege.  A comunicação constitui 

assim o  quadro  de  referencia  ao  qual  se  reportam os  indivíduos  de  uma comunidade  social 

quando iniciam uma comunicação. Assim explica Charaudeau,

Como poderiam trocar palavras, influenciar-se, agredir-se, seduzir-se, se não existisse 
um quadro  de  referência?  Como atribuiriam  valor  a  seus  atos  de  linguagem,  como 
construiriam sentido, se não existisse um lugar ao qual referir as falas que emitem, um 
lugar cujos dados permitissem avaliar o teor de cada fala? (2006, p. 67).

A situação de comunicação tem suas restrições, podendo ser de espaço, de tempo, de 

relações, de palavras, na qual acontecem as trocas sociais e tudo aquilo que constitui o valor 

simbólico da comunicação. Essas restrições acontecem através de um “jogo” de regulação das 

práticas sociais dos sujeitos que visam conviver em comunidade e pelos discursos produzidos 

para relevar essas mesmas práticas sociais e, assim,  valorizá-las. De acordo com Charaudeau 

(2006), é dessa forma que ocorrem as convenções e as normas dos comportamentos linguageiros 

que tornam possível a comunicação humana.

Como em todo ato de comunicação, a comunicação midiática utiliza-se de dois pólos: 

um que diz respeito à produção e outro à recepção. Esse trabalho preocupa-se com a primeira, a 

de  produção  de  conteúdo  midiático  onde  fica  atribuído  um  duplo  papel:  o  de  fornecer  a 

informação,  (levando o sujeito  receptor  a saber),  e o de propulsor do desejo de consumir  as 

informações (com o intuito de captar o público). Já a instância da recepção, cumpre o papel a ela 

atribuído, manifestando seu interesse e/ou seu prazer em consumir as informações fornecidas pela 

produção.
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A instância  da  produção  não  se  caracteriza  apenas  por  “fazer  saber”,  mas  também 

confrontar  os  acontecimentos  do mundo a  sua  volta  e  inteirar-se  de sua existência,  além de 

construir um saber a respeito do acontecimento. Por outro lado, o público não coincide totalmente 

por suas representações e não sendo facilmente atraído ou seduzido. Segundo Charaudeau (2006), 

a instância da produção deve ser vista de modo diferente, “ora como organizadora do conjunto do 

sistema de produção, num lugar externo,  ora como organizadora da enunciação discursiva da 

informação” (2006, p. 72).

É também necessário que seja levado em consideração, assim como em todo estudo de 

discurso, que os sujeitos do contrato de leitura ou de comunicação agem em parte por atos e 

através de palavras, construindo valores através de representações de suas ações.

Essas representações não coincidem necessariamente com as práticas, mas acabam por 
influir  nelas,  produzindo um mecanismo dialético entre  as  práticas  e  representações, 
através do qual de constrói a significação psicosocial  do contrato. (CHARAUDEAU, 
2006, p. 73).

Isso  leva  a  crer  que  é  preciso  levar  em  conta  tanto  os  discursos  produzidos  pelo 

profissional da mídia quanto às características do funcionamento do campo midiático em si. Para 

compreender esse campo e a composição da enunciação do discurso midiático, é necessário citar 

os vários atores que compõem essa entidade midiática. Charaudeau (2006) enumera esses sujeitos 

como: 

os da direção do organismo de informação que cuidam da saúde econômica da empresa e 
de sua organização competitiva; os da programação, ligados aos precedentes de maneira 
a fazer com que as informações escolhidas tenham um certo sucesso junto ao público; os 
da notícias e os operários técnicos , que escolhem tratar a informação conforme linha 
editorial. (CHARAUDEAU, 2006, p. 73)

São esses sujeitos que formam a co-enunciação, que corresponde a um projeto comum, 

representando  a  ideologia  do  organismo  de  informação.  Assim,  o  jornalista  não  é  o  único 

“fabricante” da informação, mas contribui como a figura mais importante. 

Essa é a razão da dificuldade encontrada para atribuir a alguém a responsabilidade pela 

produção da informação, mesmo assinada por um profissional do jornalismo, pois, pelo fato de 

16



passar  de  “mão-em-mão”  na  instância  midiática  de  produção,  transformam  as  intenções  da 

instância de enunciação discursiva tomada de maneira isolada.

O papel principal do jornalista é transmitir a informação. Essa informação é composta 

por um conjunto de acontecimentos ou de saberes, o que faz com que o profissional se encontre 

numa posição que consiste em coletar os acontecimentos e os saberes antes de transmiti-los, e, 

assim,  nunca  criá-los.  Charaudeau  (2006)  diz  competir  ao  jornalista  dois  papeis:  o  de 

pesquisador-fornecedor da informação e o de descritor-comentador da informação.

No  que  diz  respeito  ao  jornalista  como  fornecedor  de  informação,  vem  à  tona  a 

problemática do tratamento entre o profissional e suas fontes. Isso se dá pelo fato de existirem um 

número incalculável de acontecimentos merecedores de tornarem-se públicos, o fato de nenhum 

meio de comunicação poder estar em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo, além das 

restrições de tempo de fabricação e de divulgação da notícia, obrigam a instância midiática a 

adotarem  meios  que  lhe  permitam  abranger  o  máximo  de  acontecimentos,  selecioná-los  e 

verificá-los. É no momento da escolha que os critérios tangem as atividades jornalísticas que se 

colocam em jogo de acordo com cada organismo de informação.

As  fontes  podem  ser  formadas  por  atores  do  próprio  acontecimento  ou  por  um 

organismo especializado intermediário, que tem a função de reportá-los em primeira instância. 

Para chegar às fontes de acontecimentos, o jornalista tem dois papeis diante da mídia: um deles é 

a de testemunhar e cobrir com a maior abrangência possível um fato. Isso acontece com o auxilio 

de correspondentes, enviados especiais e outros tipos de informadores. O segundo é a vocação 

para revelar com a ajuda de equipes de investigação. Nos dois casos a mídia escolhe uma atitude 

para tratar a problemática das fontes em função das necessidades do contrato de leitura: a busca 

pelo ineditismo da informação e a credibilidade da informação transmitida. 

As fontes provenientes de outros organismos jornalísticos, como agências de notícia ou 

outras mídias, ou de serviços de informações especializados, apresentam a consciência da luta 

pela  influência,  podendo haver  apelação  ou falsos acontecimentos  envolvidos  na informação. 

Porém, segundo Charaudeau (2006), esse não é o púnico grande problema, pois “O problema 

fundamental com relação à fonte é o da  descontextualização. Toda informação retirada de seu 

contexto de origem e transportada para um outro é suscetível de sofrer modificações que podem 

transformá-las em desinformação. (CHARAUDEAU, 2006, p. 76)
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Isso é, toda informação, por mais verificada que possa vir a ser, pode causar um boato 

ou rumor que não vai de encontro com o fato verídico. Mas, essa problemática não é exclusiva do 

sujeito fornecedor de informação, pois também ocorre com o descritor-comentador.

O discurso de informação não pode tender para lados especializados, seja ele científico, 

historiador ou didático, pois esse discurso não satisfaria às condições de captação do receptor. 

Segundo explica  Charaudeau  (2006),  se  a  mídia  adotasse  um discurso  mais  especializado  o 

público receptor seria segmentado.

Se o adotasse, a mídia excluiria um público amplo, mesmo que se dirigisse aos mais 
cultos. Assim sendo, se o comentador organiza entrevistas e debates para tentar exibir 
em público opiniões, justificativas, explicações através da palavra de especialistas, isso 
não  pode  ser  feito  como  num  colóquio  ou  num  laboratório  de  pesquisa. 
(CHARAUDEAU, 2006, p. 76-77)

Considerando  o  papel  do  jornalista  diante  da  instância  da  mídia,  percebe-se  que  o 

contrato de leitura está composto por uma série de contradições. Em nome da credibilidade, o 

profissional assume o papel de mero fornecedor de informação, um simples mediador entre o 

público alvo e acontecimentos do mundo a sua volta, assumindo o papel de uma testemunha dos 

fatos,

Não raro, o jornalista se apresenta como revelador da informação oculta e, nesse sentido, 
assume o papel de adversário dos poderes instituídos e de aliado do público, procedendo 
a  interrogatórios,  instruindo  questões,  aspirando  aos  papéis  de  juiz  ou  de  detetive. 
(CHARAUDEAU, 2006, p. 78)

Assim, a mídia deve se preocupar apenas em revelar pistas que podem ser retomadas 

pelo poder judiciário ou político, correndo ainda, o risco de lançar uma informação defeituosa ou 

incompleta que pode causar o desvirtuamento da interpretação. O profissional do jornalismo pode 

aparecer ainda como um intérprete dos acontecimentos, buscando as causas e situando o receptor 

do  fato.  A  instância  midiática  pode  simplificar  uma  informação,  mas  nunca  explicar  algo 

simplesmente.

Ter  acesso  à  informação  é  um direito  básico  do  cidadão,  mesmo  que  alguns  deles 

tenham certa  dificuldade  de  chegar  à  condição  mínima  de  informação.  É  direito  também  à 

informação digna, com posição imparcial, com direito ao cidadão de expressar seus pensamentos 

e que sejam respeitados por isso. 
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A palavra do cidadão só ganha o interesse da mídia depois da pesagem do interesse 

público que essa informação venha a ganhar ou diante de uma encenação dramática que acarrete 

maior  audiência para o meio de comunicação,  “a informação midiática está,  pois minada por 

essas contradições, o que pode ser resumido na seguinte formula: gozar da maior credibilidade 

possível com o maior número possível de receptores”. (CHARAUDEAU, 2006, p.86).

A finalidade do contrato de leitura ou contrato de comunicação midiática, como propõe 

o autor acontece em duas vias, ou seja, dois pontos opostos do processo de comunicação: os 

meios de comunicação e os receptores. Os meios de comunicação se propõem a “dar” o que o 

receptor procura, enquanto isso, os receptores mantêm-se fiéis a esses meios.

Charaudeau (2006) explica esse contrato de leitura ou de comunicação entre o emissor e 

o  receptor  como uma lógica  com suas  particularidades,  onde cada  uma das  partes  têm seus 

interesses e seus deveres.

Uma visada de  fazer saber,  ou visada de informação propriamente dita,  que tende a 
produzir um objeto de saber segundo uma lógica cívica: informar o cidadão; uma visada 
de  fazer  sentir,  ou visada de captação,  que tende  a produzir  um objeto de consumo 
segundo  uma  lógica  comercial:  captar  as  massas  para  sobreviver  à  concorrência. 
(CHARAUDEAU, 2006, p. 86)

No contrato de informação a visada mais importante é a primeira, a do fazer saber que se 

liga  diretamente  à  verdade,  a  qual  propõe  que  o  mundo  tenha  uma  existência  em si  e  seja 

reportado com seriedade numa cena de significação credível.  A segunda visada fica com um 

papel secundário nesse contrato, sendo ela a do fazer sentir.

A visada de informação nada mais é que o ato de fazer saber o que acontece no mundo 

ao redor e na vida social do cidadão. Charaudeau (2006) afirma que a instância midiática tenta 

realizar essa visada através de dois tipos de atividades linguageiras: “a descrição-narração, para 

reportar os fatos do mundo, e a explicação, para esclarecer o destinatário da informação sobre as 

causas e as conseqüências do surgimento desses fatos” (CHARAUDEAU, 2006, p. 87).

Dizer exatamente o que aconteceu significa dizer que há coincidência entre o fato dito e 

o mundo exterior à linguagem. Essa coincidência pode ser verificada ou pela percepção humana 

ou pelo auxílio  de instrumentos exteriores  ao homem e experiências.  Passar uma informação 

19



errada,  por  sua  vez,  seria  a  impossibilidade  de  verificar  a  coincidência.  “No  discurso  da 

informação,  entretanto,  não  se  trata  da  verdade  em si,  mas  da  verdade  ligada  à  maneira  de 

reportar os fatos: não é bem das condições de emergência da verdade que se trará, mas sim das 

condições de veracidade” (CHARAUDEAU, 2006, p. 88).

Nesse momento, cabe à instância midiática o papel de autenticar os fatos, descrevê-los 

da maneira mais verdadeira possível, sugerir causas e justificar as explicações dadas durante a 

informação. Nas mídias, o meio mais eficaz de autenticação do fato é a imagem. Ela representa o 

objeto pelo próprio objeto, podendo ser fotografia ou imagem televisiva. Em edições ao vivo, por 

exemplo, no momento do acontecimento, quanto mais dramática essa imagem for, maior será seu 

interesse público.

A instância da mídia está condenada, assim, a buscar a emoção de seu público a fim de 

desencadear seu interesse e o gosto pela informação que lhe é transmitida. Para satisfazer esse 

“desejo”  da  emoção,  a  mídia  procede  por  uma  encenação  sutil  do  discurso  da  informação, 

baseando-se nos apelos emocionais, no conhecimento das crenças que circulam e na identidade 

de determinada  comunidade.  São estas  especificidades  que cada campo social  se utiliza  para 

visibilizar-se na mídia. Com a  moda não é diferente: o jornalismo de moda informa e seduz ao 

mesmo tempo, para captar, assim, os leitores.

2.3. A MODA NO JORNALISMO

No mundo contemporâneo, a moda ganhou destaque especial e os jornais tiveram de se 

adaptar  e  criar  editorias  especializadas  nesse  assunto.  Neste  sentido,  a  moda  pode  ser 

compreendida  como  um  produto  cultural,  pois  dita  formas  de  vida  e  pensamentos  para  os 

receptores, visto que, com o tempo ganhou uma linguagem especializada, que merece atenção 

para sua forma de discurso. 

O ponto de partida de qualquer análise de discursos sendo sempre produtos culturais 
empíricos  produzidos  por  eventos  comunicacionais  entendidos  como  textos,  (...)  é 
necessários que o analista dê uma atenção especial à “textura” dos textos (...). (PINTO, 
2002, p. 26).
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Sendo assim, a análise de discurso se dá pela mensagem que se quer passar e pelo modo 

como essa mensagem é mostrada e não pelo que dizem ou mostram explicitamente os textos de 

moda. Barnard (2003) afirma que para entender moda e comunicação é necessário muito mais do 

que  pensar  comunicação  como  o  mero  ato  de  envio  de  mensagens.  Esse  fenômeno  da 

comunicação é de troca. A mensagem seria enviada com a intenção de mudar algo na pessoa que 

receber.  Para explicar  isso, o autor afirma que a comunicação é um processo pelo qual uma 

pessoa  (emissor  da  mensagem),  afeta  o  comportamento,  o  estado  de  espírito  ou  a  resposta 

emocional da outra (receptor/leitor). 

Sob  este  aspecto,  o  discurso  da  moda  exige  cuidados  extras,  pois,  supondo  que  o 

significado dado a determinado elemento  pode produzir  diferentes  interpretações  variando de 

acordo  com  as  experiências  culturais  dos  leitores,  isso  pode  levar  a  falhas  na  emissão  da 

mensagem. 

Desfiles, fashion weeks, e o dia-a-dia do meio ganharam lugar garantido na mídia: “da 

parte da imprensa, é no desfile que se dá o estopim de tudo (...). Os editores pautam suas revistas 

e  jornais.  Vão  conceber  as  reportagens  e  editorias  relacionadas  aos  novos  valores  de  cada 

temporada” (PALOMINO, 2003. p. 39)

Para marcas e estilistas, mostrarem-se em alguma publicação da revista de moda mais 

lida ou no site mais acessado é uma forma de garantir uma boa “reputação” e a credibilidade do 

seu público-alvo. Foi a partir do momento em que se criaram editorias especializadas e revistas 

especializadas  que  os  ateliers  e  marcas  tornaram-se  conhecidas  mundialmente  e  ganharam 

notoriedade na mídia. 

A relação entre imprensa e profissionais da moda permanece harmoniosa, pois beneficia 

as mídias que enchem suas colunas com os assuntos que cada vez mais interessam aos receptores 

e aos estilistas, que usam desses meios para se promoverem e divulgarem suas coleções, 

para as marcas, é muito importante aparecer nesses editoriais; quanto mais prestigiosa 
for a publicação, mais influente e importante será esse look. (...) É muito comum clientes 
chegarem  às  lojas  procurando  por  peças  específicas  vistas  nesta  ou  naquela  revista. 
(PALOMINO, 2003, p.40)
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Deste ponto de vista, os dois campos passam a ser interdependentes a partir do momento 

que um pauta o outro, seja através dos noticiários, seja do calendário de desfiles e coleções. Esse 

crescente interesse da mídia pelo “universo” da moda não se deu involuntariamente. 

A  movimentação  no  calendário  de  moda,  que  começou  na  década  de  1960  e  foi 
potencializada a partir dos 1990, acompanhando a indústria têxtil  e de confecção e a 
produção dos jovens e dos já  renomados designers,  somado ao sucesso das  modelos 
brasileiras, levou a uma euforia do setor em 2000. (HINERASKY, 2007)

Os  eventos  de  moda  passaram a  ser  conhecidos  no  momento  em que  se  tornaram 

midiatizados e só passaram a ser eventos midiáticos quando foram visibilizados e publicizados. O 

glamour em torno da moda não foi criado pelos meios de comunicação, mas quem manteve e 

continua a manter esse poder através de capas de revistas, reportagens, telejornais e telenovelas é 

a mídia. Hinerasky (2007) afirma que nesse sentido, o significado da moda envolve mais do que 

simplesmente  os  estilistas  em si  e  suas  coleções,  mas  também  os  jornalistas  que  concedem 

significado à moda feita por estes estilistas através da forma que os representam no conteúdo dos 

meios de comunicação.

É evidente que as revistas e jornais conduzem as coberturas conforme sua linha editorial 
e que, por tanto, as diferenças, no que diz respeito ao conteúdo, linguagem, forma estão 
atreladas aos diversificados perfis de leitoras a serem atingidos (...) algumas meramente 
informativas,  outras  analíticas,  outras  ainda  traduzindo  propostas  de  moda  para  o 
público,  o que demonstra que o jornalismo de moda deve ser pragmático,  ou seja,  a 
informação deve acompanhar o cotidiano do leitor (HINERASKY, 2007, p. 57).

O campo  do  jornalismo  de  moda  no  Brasil  está  muito  ligado  ainda  ao  mundo  das 

celebridades que ocupam as primeiras filas de desfiles, e as capas das revistas de comportamento 

que são campeãs de vendas no país.  “A imprensa,  ao tratar  da moda,  tem se apropriado das 

imagens das celebridades, ligando-as a um ideal de moda/beleza, e, com isso, fazendo-as circular 

entre o mundo da projeção e o da identidade no fluxo com os leitores” (HINERASKY, 2007, p. 

78).

Esse pode ser uma das razões que mostram a moda como algo fútil e sem importância 

social.  Contrariando  essa  idéia,  Lipovetsky  (1989)  afirma  que  a  moda  é  um  dos  poucos 
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fenômenos que consegue entrelaçar diversos campos, desde o social até o econômico, da cultura 

a estética. Ele ainda argumenta que o “início” da moda marca uma ruptura na forma de pensar a 

sociedade, organizando a sociedades em classes, distinguidas pelo comportamento e pela forma 

de suas vestimentas.

Cidreira (2006) reafirma essa idéia de campos diversos dizendo que a moda aborda seis 

perspectivas: são os campos econômico, semiológico, psicanalítica, moral e filosófico, histórico e 

sociológico. É nesse ponto que se percebe a importância da moda como um objeto de estudo, 

pois, além de ser um fenômeno que contempla esses campos, é um fenômeno midiático que pauta 

e é pautado pelos meios de comunicação. Há uma relação de troca entre o objeto moda e o campo 

da mídia.

Mídia pode ser entendido tanto quanto o sistema que envolve os meios de comunicação 

e as mensagens que passam, quanto uma forma de comunicação além das palavras, gramática e 

síntese. Cidreira cita que,

A indumentária concebendo ela própria como uma mídia, ou ainda, e mais precisamente 
neste  caso,  como  uma  extensão  da  pele.  Entende-se  por  mídia  todo  e  qualquer 
prolongamento do corpo, um instrumento criado pelo homem para assessorá-lo no dia a 
dia, ou seja, uma técnica, uma tecnologia. (CIDREIRA, 2006, p. 113)

Completando  essa  idéia,  a  autora  diz  que  se  a  imagem  humana  é  primeiramente 

morfológica, a segunda, histórica e culturalmente integrante do corpo, é a roupa. Mostrando que é 

nesse sentido que se compreende as vestimentas e os ornamentos utilizados pelo homem como 

uma espécie de distinção do homem quanto à qualidade de “animal”. 

Essa relação é demonstrada através da quantidade de editoriais que se baseiam apenas no 

assunto moda como fonte  de publicação,  e  faz com que os fatos que envolvem esse mundo 

ganhem grandes proporções nos meios de comunicação. As maiores grifes do mundo conseguem 

faturar lucros astronômicos com suas coleções, e as publicações em jornais, revistas e programas 

de moda tornam-se uma porta de entrada para esse universo tão concorrido que é a moda. A 

exposição na mídia demonstra a influência no meio e o prestigio adquirido pela marca. Só está na 

moda quem está na mídia, mostrando que um meio depende do outro para “sobreviver”. A moda 

necessita ser pautada e a mídia especializada precisa dessas pautas.
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A moda, com seus inúmeros significados, sentidos e utilidades, serve como forma de 

diferenciar grupos e comunidades. Fazer parte de uma desses grupos é um meio de ser inserido na 

sociedade  pós-moderna,  que  tem  como  diferencial  de  outras  os  seus  modos,  costumes  e  a 

identidade.
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3 IDENTIDADE E MODA

O campo da moda influencia formas de pensamento, falas e, principalmente, o “jeito” de 

vestir. Com o passar dos anos ganhou notoriedade e importância para o campo midiático, quando 

percebeu-se que nela podiam envolver-se outros campos sociais e que seu estudo é complexo, 

pois agencia identidades, não apenas individuais, como a de grupos sociais e coletivos. A moda 

pode  ser  influenciada  diretamente  pela  cultura  e  pelo  lugar  em  que  está  inserida.  Mas, 

principalmente, a moda é influenciada pela identidade de uma região, ao mesmo tempo em que 

tem o poder de influenciar a identidade de uma determinada comunidade.

3.1 AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

Para entender  os  modos  como a moda assume a função de produtora/construtora  de 

identidades sociais, é preciso compreender o funcionamento da dupla representações/identidades, 

e  suas  complementaridades.  As  representações  exercem  três  papéis:  o  primeiro  é  o  de 

organização coletiva dos conhecimentos e dos sistemas de valores; o segundo, o de tornar essas 

frentes visíveis à coletividade, através de estilizações de vida e produção de signos emblemáticos; 

e  por  último,  a  função  de  incorporar  esses  conhecimentos  e  valores  dominantes  em  algum 

representante delegado pelo grupo identitário.

Esse tema está relacionado com a discussão sobre o sujeito e sua inserção no mundo; 
sobre os indivíduos e suas identidades pessoais – como nos constituímos, percebemo-
nos,  interpretamos  e  nos  apresentamos  para  nós  mesmos  e  para  os  outros;  sobre  o 
deslocamento do individuo do seu lugar na vida social e de si mesmo. (ESCOSTEGUY, 
2001, p. 139)

Dessa  forma,  a  identidade  social  torna-se  alvo  de  questionamento,  gerando  tensão, 

instabilidade  e  ameaça  aos  modos  de  vida  estabelecidos  por  determinado  grupo social.  Hall 

(2000, p. 8) explica que as identidades são construídas e ganham sentido através da linguagem e 

dos  sistemas  simbólicos  que  as  representam.  “A  representação  atua  simbolicamente  para 

classificar o mundo e nossas relações interiores”.
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Para  Hall  (2004),  as  identidades  nacionais  estão  se  desintegrando,  enquanto  outras 

identidades  locais  e  regionais  estão  sendo  reforçadas  como  resultado  do  crescimento  da 

homogeneização  cultural  e  do  movimento  global  pós-moderno.  Assim,  as  culturas  regionais, 

como no caso a identidade gaúcha na Moda, podem evidenciar-se como forma de diferenciar as 

sociedades,  como adaptação  das  condições  culturais,  condições  climáticas  e desenvolvimento 

histórico. A identidade é, portanto, marcada pela diferença de culturas. 

Essa visão tornou-se a concepção sociológica  clássica da questão da identidade pós-

moderna. Assim, a identidade forma-se no momento em que há a interação do “eu” e a sociedade. 

O sujeito ainda tem um núcleo ou essência  interior que é o "eu real", mas este é formado e 

modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais  "exteriores" e as identidades  que 

esses  mundos  oferecem.  Essas  identidades  adquirem  sentido  através  da  linguagem  e  das 

representações simbólicas.

A identidade é inteiramente relacional, ou seja, ela depende de outra forma de identidade 

para ser comparada, e dessa forma, passar a existir fora dela. Hall (2000) esclarece essa relação 

entre identidades diversas através de duas culturas, a croata e a sérvia, na guerra da Bósnia.

A identidade sérvia depende, para existir, de algo fora dela: a saber, de outra identidade 
(Croácia), de uma identidade que ela não é, que difere da identidade sérvia, mas que, 
entretanto, fornece as condições para que ela exista. A identidade sérvia se distingue por 
aquilo que ela não é (HALL, 2000, p. 9)

Assim sendo, a identidade é formada pela diferença, que por sua vez, é sustentada pela 

exclusão. Isto é, se um sujeito for de uma ou outra cultura, ele não poderá possuir uma cultura 

distinta  daquela  a  qual  pertence.  Hall  (2000,  p.  10)  afirma que a  identidade  é  marcada  pela 

diferença, porém essas diferenças poderão ser vistas de outra forma em locais distintos à esse 

grupo identitário, podendo até mesmo essas identidades serem tomadas com mais importância em 

outros lugares e momentos históricos.

A identidade é marcada,  também, por meio de símbolos,  como por exemplo,  roupas, 

acessórios ou peças usadas pelo grupo identitário. Existe uma relação entre o sujeito e as coisas 

que ele usa. Em determinados casos, a vestimenta pode servir como um significante da diferença 

e da identidade ou, até mesmo, como um significante que é associado à visão desse sujeito para o 
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resto do mundo.  Assim,  a construção da identidade funciona tanto de forma simbólica como 

social.

Para complementar a discussão em torno dos conceitos de identidade, surgem dois novos 

aportes  teóricos:  o  essencialista  e  o  não-essencialista.  Segundo  Hall  (2000),  a  definição 

essencialista da identidade diz respeito ao conjunto de características cristalinas, autênticas e que 

não se alteram ao longo dos períodos históricos de determinado grupo. Enquanto isso, a não-

essencialista  refere-se  às  diferenças,  assim  como  características  comuns  entre  duas  ou  mais 

identidades regionais.

Para compreender  identidade,  é  necessário  conhecer  de forma mais  conceitual  como 

essas identidades surgem, o universo em que são formadas. Um dos lugares de construção da 

identidade é o “circuito da cultura”, como afirma Hall (2000, p. 16). Conceituar cultura não é 

tarefa fácil. A cultura influencia e é influenciada pelo meio em que está inserida, assim como 

explica o autor,

Os homens são criadores de sentido e seus intérpretes, sendo os códigos de sentido que 
dão significado às nossas ações e nos permitem conferir sentido às ações dos outros. 
Tomados em conjunto constituem a nossa cultura, que hoje em dia está no centro das 
nossas vidas (SILVA, 2002, p.)

A cultura está diretamente ligada ao conceito de representação social, que contempla as 

práticas de significação e os sistemas simbólicos, onde os significados são construídos. O homem 

torna-se, assim, um sujeito no processo de comunicação onde ele passa a existir. É através do 

significado produzido pelas representações que passamos a dar sentido e ser o que propomo-nos a 

ser.  A  representação  pode  ser  compreendida  como  um  produto  cultural  e  pode  estabelecer 

identidades,  tanto individuais como coletivas.  Hall (2000) propõe a idéia de que os discursos 

juntamente com o sistema de representação constroem o ambiente onde com os quais o sujeito 

pode apropriar-se para colocar sua posição e falas.

 

A produção de significados e a produção das identidades que são posicionadas nos (e 
pelos) sistemas de representação estão estreitamente vinculadas. O deslocamento, aqui, 
para uma ênfase na identidade é um deslocamento de ênfase – um deslocamento que 
muda o foco: da representação para as identidades. (HALL, 2000, p. 18)
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A preocupação com a representação e o papel da cultura na formação de significados das 

relações culturais, agregam ao estudo das identidades o conceito de identificação. Esse conceito 

diz respeito ao processo pelo qual o sujeito se identifica com os demais, seja pela ausência de 

uma consciência de distinção, seja pelo resultado de supostas analogias. 

As  formas  encontradas  por  cada  cultura  para  classificar  e  distinguir  diferenças  são 

essenciais para compreender as identidades, sendo a diferença o que separa uma identidade de 

outra.  Cada  cultura  tem  seu  modo  de  classificar  o  mundo.  É  pela  construção  de  sistemas 

classificatórios que a cultura nos mostra os meios pelos quais podemos dar sentido ao mundo 

social e construir, dessa forma, os significados.

3.2. REPRESENTAÇÕES DA MODA

O conceito de moda surgiu no final da Idade Média, quando a Rainha Maria Antonieta 

“contratou” Rose Bertin para cuidar de suas toilettes. A moda, como um fenômeno social, iniciou 

no  século  19,  com intuito  de  distinguir  classes  sociais,  “a  moda  se  prestou  a  deixá-las  tão 

evidentes quanto possível (...)” (PALOMINO, 2003, p.16).

A moda, como conhecemos hoje, somente começou a aparecer nas primeiras décadas do 

século 20, quando estilistas e ateliês ganharam nome e fama. Grandes marcas da indústria têxtil 

surgiram e geraram lucros milionários para profissionais e modelos. O grande “boom” da moda 

aconteceu um pouco mais tarde, quando ganhou reconhecimento universal ao longo dos anos 90.

A moda entrou  na  pauta  da  sociedade  brasileira.  Passou-se  a  conhecer  o  nome das 
principais  modelos,  estilistas  começaram  a  aparecer  em  programas  de  TV,  desfiles 
entraram ao vivo nos noticiários da noite e chegaram às primeiras páginas de jornais. 
(PALOMINO, 2003, p.8)

Inicialmente a moda era compreendida como algo “fútil”, que só serviria para a elite da 

sociedade. Cidreira (2006) afirma que no século XVIII “o patrimônio econômico de uma família 

ou mesmo de um indivíduo isoladamente pode ser medido através do reconhecimento do seu 

guarda-roupa” (2006, p. 59). 
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Porém,  esse  conceito  se  reverteu  e  a  moda  virou  alvo  de  estudos  e  pesquisas.  A 

linguagem da moda gerou questionamentos, como afirma Barthes (1967), e até mesmo as cores 

de uma roupa podem conter mensagens semióticas.

Um vestido de algodão aos quadrados vermelhos e brancos, o vestido de algodão, os 
quadrados dos vermelhos e os quadrados brancos têm um sentido fraco devido a essa lei 
que pretende que um clichê tende para a insignificância; a variante associação que une o 
vermelho e o branco dos quadrados produz um sentido mais vigoroso; mas por fim (...) 
aflora logo à primeira leitura e que é o verdadeiro objectivo do enunciado” (BARTHES, 
1967, p. 101-102)

O homem, desde suas origens mais primitivas, arrumava formas distintas para cobrir o 

corpo. Na sociedade atual, desde o momento em que o ser nasce, o corpo é privado da exposição. 

O pudor pelo próprio corpo começou desde a época dos homens das cavernas, que se cobriam 

com pedaços de peles de animais. Esse foi o modo encontrado para fornecer ao corpo a proteção 

necessária contra o ambiente em que habitava e as condições climáticas. Ao mesmo tempo, o uso 

das peles de animais era um símbolo místico: o homem acreditava que se apropriava da força do 

animal cuja pele estivesse vestindo. Séculos mais tarde,  passou-se às longas túnicas do Egito 

antigo, que perduraram por 15 séculos, mas não eram pensadas, ainda, como um modo de fazer 

moda. 

A moda não foi uma realidade em todas as fases da história da humanidade, nem esteve 

presente  em todas as civilizações.  Assim como afirma Cidreira  (2006),  a moda passou a ser 

concebida como a que conhecemos hoje a partir  do século XIV, quando passaram a adquirir 

novas formas, isto é, quando as roupas passaram a atenderem exigências, sobretudo estéticas. 

O vestuário masculino foi presenteado com a jaqueta curta e estreita unida a calções 
colantes  que  desenhavam  a  forma  das  pernas  –  o  conhecido  gibão.  Já  no  universo 
feminino prevaleceu o vestido longo, justo e decotado, exaltando os atributos do corpo, 
pondo em evidencia o busto, e as curvas das ancas. (CIDREIRA, 2006, p. 42)

A cultura Ocidental passou a espalhar-se pelo mundo, tomando conta dos países de norte 

a sul do Planeta. A forma de pensar a vestimenta tornou-se um fenômeno social, onde “o novo 
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torna-se regra permanente dos prazeres da alta sociedade, o fugidio e o efêmero vão funcionar 

como estrutura constitutivas da vida humana” (CIDREIRA, 2006, p. 42). 

Assim, esse foi o primeiro passo para a constituição da moda como um sistema global, 

que  se  apresenta  como  uma  dinâmica  cíclica,  sendo  considerada  uma  construção  cultural, 

histórica, localizável no tempo e no espaço. “(...) foi o Ocidente que inventou a moda ou que, ao 

menos, foi aqui que ela tomou esse ritmo enlouquecedor que, hoje, nós já consideramos normal”. 

(CIDREIRA, 2006, p. 41)

A cultura local influencia a forma de agir, pensar e vestir-se de uma comunidade. O 

ambiente em que está inserida determinada cultura e a história do grupo identitário afetam e têm 

o poder de modificar  a identidade dessa comunidade.  Para o povo do Rio Grande do Sul,  o 

histórico de guerras e o machismo ainda vigentes,  afetam a moda em relação ao restante do 

Brasil. Passando uma década em batalhas constantes, durante a Guerra dos Farrapos que perdurou 

de 1835 a 1845, principalmente as mulheres gaúchas passaram a ter um “pudor” maior na hora de 

escolher  suas  roupas.  Enquanto  o  Rio  de  Janeiro  era  influenciado  pela  moda  européia,  com 

vestidos de cinturas bem definidas e bustos a mostra, por motivo de segurança, as mulheres do 

Sul passavam a cobrir totalmente o corpo, pois ficaram sozinhas nas fazendas pertencentes aos 

homens que estavam lutando na Guerra Farroupilha.

Durante  o  período  de  guerra,  todos  os  homens  do  Estado  foram convocados  ou  se 

alistaram para lutar, enquanto as mulheres ficavam tomando conta das terras. Milhares de homens 

não voltaram dos campos de batalha, deixando um grande número de mulheres “tomando conta 

dos pagos”. Principalmente,  aquelas que moravam nas estâncias passaram a usar roupas mais 

práticas e cobertas, com medo das invasões inimigas que se tornaram freqüentes. Outro fator que 

diferencia a região Sul é o clima bem definido, com Invernos com temperaturas baixas, em média 

10ºC, e os Verões podendo haver temperaturas próximas dos 40ºC.

Além dos fatos históricos, que determinam esta ou aquela influência sobre o estilo do 
traje,  das  condições  filosóficas  do povo exigindo vestuário  severo  ou não,  do poder 
aquisitivo  permitindo  ou  negando  a  obtenção  de  panos  valiosos,  devemos  levar  em 
consideração  a distância dos mercados de importação,  a dificuldade de comunicação 
com tais centros, as possibilidades de aquisição de matéria prima e os conhecimentos 
tecnológicos da época e do grupo em estudo, mais as necessidades exigidas pelo meio, 
no sentido de um traje adequado às vivências. (MOURA, ABREU e MARQUES, 2003, 
p. 11)

30



Por essa cultura criada pelo longo período de guerra, a identidade e a indumentária dos 

habitantes do Rio Grande de Sul ficam, de certa forma, afetadas, diferenciando o modo de pensar 

a moda no Rio Grande do Sul. Hall (2000) explica que “a identidade é marcada pela diferença, 

mas parece que algumas diferenças – nesse caso entre grupos étnicos – são vistas como mais 

importantes  que  outras,  especialmente  em lugares  particulares  e  em momentos  particulares” 

(HALL, 2000, p. 11). A identidade gaúcha é, assim, influenciada pelo período histórico vivido, 

podendo afetar a forma de agir e pensar a sociedade sul-riograndense.

3.2.1 Uma visão histórica da moda gaúcha

Faz parte da tradição da mulher gaúcha seguir as tendências da moda européia.  Isso 

começou  nas  origens  da  história  sul-riograndense.  A  mulher  gaúcha  nunca  teve  um  traje 

folclórico,  mas  inspirava-se  na  moda  de  países  como  Espanha  e  Inglaterra.  Como  afirmam 

Moura,  Abreu e Marques (2003, p. 108), “a riqueza ou a simplicidade do traje dependia das 

possibilidades econômicas e do local freqüentado”.

A moda não é um fenômeno universal,  mas própria de certas sociedades e de certas 

épocas.  É  uso,  hábito  e  estilo,  geralmente  de  aceitação  variável  no  tempo  e  resultante  de 

determinado gosto, idéia, capricho e das influências exercidas pelo meio em que está inserida. O 

homem da zona rural sempre se vestiu de forma mais simples do que os que viviam nas áreas 

urbanas. “Segundo escritores que andaram pelo Rio Grande do Sul durante o século XIX, apenas 

as mulheres de área urbana vestiam-se com certo luxo, diferente daquelas que viviam no interior” 

(MOURA, ABREU E MARQUES, 2003, p. 108).

Durante  esse  período,  as  modas  demoravam  a  chegar  ao  estado  e,  principalmente, 

encontravam  aqui  um  povo  difícil  de  aceitar  as  mudanças,  sejam  no  vestuário  ou  no 

comportamento. A distância entre a província e os grandes portos, era outro grande empecilho 

para a chegada das novidades aos gaúchos. 

A  cidade  de  Rio  Grande  era  a  precursora  das  novas  modas.  Com luxuosos  bailes, 

homens e mulheres buscavam adereços para demonstrar sua nobreza. No século XIX, o adorno 

máximo utilizado consistia em vestidos de cetim branco, bordado em ouro ou prata, sapatos e 
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luvas de cetim e muitas jóias, tudo importado da Europa. Já a mulher do interior contentava-se 

com vestido de pano de chita, importado da Índia, podendo ser listrados ou floridos.

No final do século XVIII, além das pragmáticas suntuárias e alvarás que atingiram as 

colônias portuguesas, proibindo trajes de luxo, a possibilidade para conseguir tecidos bons para a 

confecção do vestuário e para a aquisição de jóias, como correntes, brincos e correntes de ouro, 

eram poucas. As mulheres campesinas optavam, assim, por saias e corpetes com golas altas, que 

facilitavam os afazeres do dia-a-dia e tinham um custo mais baixo.

A roupa masculina ganha bom corte a partir do século XVIII, já a roupa feminina apenas 

no  século  seguinte,  com  inspirações  na  corte,  porém  com  a  simplicidade  que  o  ambiente 

impunha. As mulheres riograndenses aboliram os coletes, as anáguas e os saltos altos, adotando a 

camisola branca amarrada abaixo dos seios e o vestido simples e sem formas. 

Foi  em  1819  que  as  mulheres  da  área  urbana  passaram  a  adotar  as  vestimentas 

equivalentes aos da zona rural, passando a utilizar o corpete e a saia. Essa prática estendeu-se por 

longos anos no campo, onde a bata ou a blusa e a saia resistem para uso de mulheres de meia 

idade, “é no final do século XX, quando a democracia anula as leis que privilegiavam a nobreza, 

que a moda espalha-se por todas as camadas sociais” (MOURA, ABREU E MARQUES, 2003, p. 

109). Até meados do século XX, época em que os vestidos e as saias começam a encurtar e as 

modas trazidas de grandes cidades chegam mais rapidamente ao interior.

3.2.1.1. Traje Feminino

3.2.1.1.a. Inicio do século XIX: 

Vestido escasso e de forma tubular; tecidos claros e leves; cintura-alta, comprimento até 

o tornozelo, com babados pregados na barra. (Figura 1)
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Figura 1

3.2.1.1.b. Ano de 1820:

A forma cilíndrica é abandonada, a cintura volta ao lugar normal, a figura se constrói por 

um sistema de triângulos (um triângulo composto de corpinho e mangas fofas (em cima); o outro, 

em saia com forma de sino). Tecidos coloridos, porém cores claras e leves. (Figuras 2)

Figura 2
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3.2.1.1.c. De 1830 à 1865: 

As mangas bufantes desaparecem, passando a ser justas aos ombros e largas nos punhos 

com babados e rendas. A figura da mulher passa a ser um triângulo eqüilátero, auxiliada pelos 

xales  nos  ombros,  escondendo a  cintura.  Saias  rodadas  para  as  festas.  Fazendas  estampadas. 

Tecidos de lã e seda. A cintura baixa, o corpo pontudo, decote em “V”. Tecidos estampados ou 

rosa, azul e verde. Passam a ser usados mais pesados como veludo, brocado, tafetá, gorgorão, 

cetim em festas. Nas lidas diárias eram usadas mesclas de lã, seda e linho. (Figura 3)

Figura 3

3.2.1.1.d. De 1870 à 1884:

 A frente do vestido é lisa, podendo haver pregas horizontais no lado esquerdo; costas 

com amplidão posterior por meio de “pufs” de tecido. Eram usadas pequenas caudas. Os tecidos 

eram listados, rosa, malva e pretos. (Figura 4)

Figura 4

34



3.2.1.1.e. De 1889 à 1897: 

Retorno às formas gerais de 1830, realçando as mangas,  contrastando com a cintura 

fina. Fazendas listradas e xadrez, porém em cores discretas, como o azul escuro e o marrom. 

(Figura 5)

Figura 5

3.2.1.1.f. Traje atual: 

Com a criação do Movimento Tradicionalista Gaúcho, que visa preservas as tradições do 

homem do campo, a mulher e o homem ganham um traje folclórico, que é adaptado com o passar 

dos anos e seguindo as tendências impostas pelo meio. A partir de 1948, os vestidos passam a ser 

diversificados, com corte na altura da cintura ou em corte princesa. As cores seguem a tradição, 

em cores sóbrias e discretas. (Figura 6)

Figura 6
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3.2.1.2. A Bombacha

O termo que deu origem à palavra bombacha ainda é discutido, sendo que alguns 

autores  afirmam  que  é  do  espanhol  “bombace”,  que  por  sua  vez  deriva  do  latim  medieval 

bombax-acis,  com  origem  no  clássico  bombix-ycis,  “bicho  da  seda;  vestuário  de  seda”. 

Bombacho é, também, um tipo de calça larga utilizada na Andaluzia, na Espanha.

As bombachas foram utilizadas por povos de todo o mundo, variando o nome e o estilo 

de acordo com a época, geografia e cultura local.  A bombacha segue o corte etnográfico das 

antigas bragas, utilizadas com botas por cima. Ganhando pernas mais longas e mais largas, a 

bombacha foi criada para facilitar o ato de cavalgar e as lidas do campo. 

Foi a partir  do século XIX que chegou ao Brasil,  Uruguai e Argentina.  Não há um 

registro com a data exata da chegada dessa peça, apenas algumas conclusões por estudiosos da 

indumentária rio-grandense, mas algumas entram em discórdia. Em uma delas, é proposta a idéia 

da  origem  mourisca  ou  berbere,  trazida  pelos  maragatos  da  Espanha,  estabelecidos  às 

proximidades de Montevidéu, no início do século XIX.

Outra tese afirma que a bombacha é cópia ou sobra de guerra dos uniformes usados 

pelas forças coloniais inglesas e francesas no conflito da Criméia e, posteriormente introduzidas 

pelo  comércio  britânico  no  extremo  meridional  da  América  do  Sul.  Ainda  outros  vêem  os 

procedentes da Ilha da Madeira como introdutores da referida peça de indumentária gaúcha.

No Rio Grande do Sul, a bombacha veio a substituir o chiripá farroupilha, espécie de 

fraldão  utilizada  pelos  homens.  Nas  zonas  movidas  pela  agropecuária  começaram  a  surgir 

bombachas com adornos nas laterais, como “favos” e botões.

Embora sem estabelecer limites, podemos dizer que o costume de usar esta espécie de 
enfeite para bombacha está arraigado às áreas dos municípios do Alto Uruguai, Planalto 
Médio, Campos de Cima da Serra, Depressão central, Encosta Inferior da Serra e Litoral, 
sendo que,  nas  regiões  fronteiriças  com o  Uruguai  e  Argentina,  a  bombacha  é  lisa. 
(GOULART, MOURA, ABREU E MARQUES, 2003, p. 38)

O formato e a cor da bombacha variam de cidade para cidade, sendo que ficam entre as 

cores lisas, xadrezes e listras (Figura 7).  O bom senso do homem deve ser levado em conta na 

hora de escolher a estampa, sendo que extravagâncias não são toleradas pelos costumes baseados 

da cultura.

36



Figura 7

A bombacha só foi generalizada no Rio Grande do Sul após a Guerra do Paraguai em 

1870.  Diferente  do  vestido  de  prenda,  desde  sua  introdução  no  Rio  Grande  do  Sul  até  a 

atualidade, pouco mudou no formato e nos usos. Hoje, algumas variações da peça já existem, 

como  a  bombacha  em  jeans,  mais  estreita  e  com  favos  em  formatos  diferentes,  porém  o 

Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) que controla as evoluções dos costumes gaúchos não 

aceita esses novos formatos como parte da cultura sul-riograndense. 

Em casos extremos, o MTG pode impor proibições do uso dessas peças derivadas da 

bombacha em certos locais que persistem com a tradição, ou até mesmo, a expulsão do membro 

que a usar no Movimento. Essas novas modalidades de bombachas popularizaram-se em meados 

dos anos 2000 quando os chamados grupos de Tchê Music, que tocam ritmos gaúchos com a 

influência do axé e  rock’n roll, se tornaram conhecidos e aclamados por todo o estado do Rio 

Grande do Sul e outros estados.
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4 A IDENTIDADE DA MODA GAÚCHA NO DONNA 

A identidade é formada pela diferença de culturas e influenciada por esses movimentos 

sociais. A cultura, por sua vez, é influenciada pelo momento histórico e pelo ambiente em que é 

inserida. A moda gaúcha sofreu alterações e evoluiu, acompanhando o ritmo da moda européia. O 

vestuário  sul-riograndense  foi  construído  através  dos  séculos,  contando  com  a  história  e  a 

localização geográfica como principais meios de concepção da identidade cultural.

A vestimenta é vista como uma das formas de maior identificação do povo gaúcho em 

relação a outras culturas, com suas peças e acessórios, juntamente com a forma de falar, com 

sotaques que destoam do restante do país. Alvo de diversos estudos, o “jeito” característico dos 

gaúchos foi  destaque em revistas e jornais  do Brasil  e do mundo.  Um exemplo foi  a edição 

especial  de  22  de  setembro  de  2002,  da  Revista  Donna/ZH,  quando abordou  a  evolução  da 

imagem da mulher junto ao Movimento Tradicionalista Gaúcho.

Em quatro páginas, a edição da Donna mostrou a visão do MTG sobre o papel da mulher 

na  sociedade  tradicionalista,  os  conhecimentos  necessários  para  uma  “guria” tornar-se 

autoridade junto ao movimento, quando recebe a faixa de 1ª Prenda do Rio Grande do Sul, além 

da moda que acompanhou a evolução dessas mulheres nos últimos séculos (figuras 8 e 9).

Figura 8
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Figura 9

O foco da matéria  de moda foi  mostrar  as  mudanças  do vestido de prenda  desde a 

fundação oficial do MTG, quando a mulher ganhou uma roupa típica no Rio Grande do Sul. O 

traje  feminino  é  formado  por  diversas  “camadas”,  que  vão  desde  roupas  intimas  mais 

conservadoras, a chamada bombachinha, com direito a corpetes que afinavam a cintura da mulher 

e mantinha a postura ereta (figura 10). 

Figura 10
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A mulher gaúcha sempre foi cobrada quanto ao seu comportamento perante a sociedade, 

refletindo assim na sua maneira de perceber a moda. A prenda teve que aprender a conviver com 

o movimento machista vigente nos pampas. Com o tempo esses tabus foram quebrados, e hoje a 

mulher gaúcha pode vestir-se, agir e moldar as tarefas diárias de acordo com o que ocorre no 

redor do mundo, mas sofrendo as interferências do meio social e da identidade local para criar 

uma forma de vestir-se.

Essa maneira de formar um estilo pode ser influenciada diretamente pelo meio em que 

busca informações sobre a moda cotidiana ou ocasiões onde é necessário um cuidado maior com 

as roupas e acessórios. Um dos locais em que o gaúcho, independentemente do gênero, encontra 

esses esclarecimentos sobre as tendências é o jornal de circulação estadual.

4.1. ZERO HORA

A  Zero  Hora é  um  dos  maiores  jornais  impressos  de  circulação  diária  do  Brasil. 

Atualmente  ocupa  a  7ª  posição  nacional  de  veículos  de  comunicação  mais  lidos  no  país.  É 

editado em Porto Alegre e mantido pelo Grupo RBS. O Grupo RBS, fundado em 1957, é uma 

empresa  de comunicação  que atua  no Rio  Grande do  Sul  e  em Santa  Catarina,  além de  ter 

sucursais em outros seis estados brasileiros. 

Hoje, o Grupo comanda 18 emissoras de TV abertas, 2 canais de TV comunitária, uma 

emissora  voltada  ao  agrobusiness,  26  emissoras  de  rádios,  8  jornais  impressos,  2  portais  na 

internet, uma editora, uma gravadora, uma empresa de logística, um portal de relacionamento 

voltado ao público jovem, além de uma fundação social.

O jornal Zero Hora foi fundado em 4 de maio de 1964. Sua antiga sede localizava-se na 

rua  Sete  de  Setembro,  centro  de  Porto  Alegre.  Em 1969,  foi  inaugurada  a  sede  na  avenida 

Ipiranga, bairro Azenha. O edifício da Sete de Setembro passou a ser a sede do ZH Classificados 

e do Classidiário, parte comercial do veículo.

Durante  esses  44 anos,  houveram importantes  modificações  no layout  do jornal.  Na 

década de 1970, o nome passou a ficar em um espaço quadrado no topo da capa. Em 1988, o 

jornal  deixou  de  ter  produção  artesanal  e  esta  passou  a  ser  padrão,  visando  alcançar  novos 

públicos e aumentar a circulação. 
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Em 4 de maio de 1994, na comemoração dos 30 anos da Zero Hora, o nome, marca 

registrada do veículo de comunicação, passou a ter formato retangular, o que permanece até hoje.

Com as novas tecnologias surgidas na década de 1990, a Zero Hora começou a sofrer 

adaptações para acompanhar as evoluções. Em 1996, a edição e produção do jornal passaram a 

ser  totalmente  digital.  Acompanhando  o  desenvolvimento  da  internet  e  a  popularização  da 

notícia, às 4h do dia 19 de setembro de 2007, entrou no ar o website Zero Hora, que apresenta 

notícias atualizadas 24 horas por dia, sete dias por semana, mais a versão impressa do periódico. 

O projeto segue uma tendência mundial de integrar a produção do conteúdo, independentemente 

da mídia em que é veiculado.

Atualmente, a edição dominical do jornal Zero Hora chega a cerca de um milhão de 

pessoas, somente na versão impressa. Conta com grandes nomes do jornalismo e da literatura 

gaúcha,  tais  como  Ana  Amélia  Lemos,  David  Coimbra,  Luís  Fernando  Veríssimo,  Martha 

Medeiros,  Moacyr  Scliar,  Paulo Sant'Ana,  Rosane  de  Oliveira,  Ruy Carlos  Ostermann,  entre 

outros.

4.2. CADERNO DONNA/ZH

A Revista Donna é encartada semanalmente no Jornal Zero Hora, de domingo. 

Criada em 1983,  o  caderno foi  agregado ao impresso para suprir  a  necessidade  de “falar  de 

moda”  com os gaúchos.  Inicialmente,  a  proposta  do suplemento  era  falar  exclusivamente  do 

campo da moda e de comportamento feminino, mas aos poucos esse conceito foi sendo alterado. 

A partir  do ano 2000, através  da avaliação  do conselho de leitores,  o  caderno 

Donna foi agregado à parte de entretenimento e comportamento do Caderno TV+Show, também 

da Zero Hora, passando a ser um suplemento para toda família. Com isso, o Donna passou a ser 

considerada uma revista semanal, onde aborda assuntos diversos e tem seu interesse para todas as 

idades e sexos.

Hoje,  o  jornalismo de  moda  ainda  ocupa  grande  parte  do Donna,  que  conta  com 3 

editorias para tratar o assunto. São elas: Por aí, da jornalista Mariana Kalil; Moda, da jornalista e 

editora  Paola  Deodoro,  e  Xico  Gonçalves,  do  jornalista,  estilista  e  personal  stylist Xico 

Gonçalves. Ainda fazem parte da revista semanal jornalistas e escritores como Luis Fernando 

Veríssimo, Martha Medeiros, Fernanda Zaffari, Célia Ribeiro e Moacyr Scliar.
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Os suplementos são encartados em jornais impressos e neles são abrigados grupos de 

notícias que se transformam em jornais à parte, como se fossem anexos do jornal matriz. Trata-se 

de  um  produto  jornalístico  que  trabalha  com  material  informativo  especializado,  que 

normalmente não conquista espaço nas edições diárias dos veículos de comunicação. A função do 

suplemento é, portanto, dilatar o significado de realidade, ampliando as condições de produção de 

formas simbólicas de campos sociais que solicitam espaço de visibilização na mídia.

De acordo com cálculos do setor comercial do Jornal Zero Hora, são distribuídos cerca 

de 250 mil exemplares da Revista Donna. Para calcular o número de leitores são usados como 

base uma família de até quatro pessoas por exemplar, o que se leva a crer que mais de um milhão 

de pessoas lêem o suplemento jornalístico semanalmente.

4.3. MÉTODO DE PESQUISA

A problemática colocada pelo campo da moda e o da cultura definidos pelo projeto de 

pesquisa, conduz a interpretar o discurso do jornalismo de moda como gerador da identidade 

regional, através da análise de discurso da revista Donna, do jornal Zero Hora.

Para a análise de discurso do suplemento, foi realizada uma pesquisa qualitativa, onde os 

resultados foram obtidos através de questionamentos do pesquisador e de conclusões da analise 

dos textos. É uma analise subjetiva, visando identificar os sentidos que a moda cria para conotar 

uma “forma de se vestir do gaúcho”. 

O método  qualitativo  se  difere  do  método  quantitativo  quando não  apresenta  dados 

estatísticos como base para o processo de análise do problema de pesquisa. Richardson (1999) 

define a diferença entre as duas abordagens, quantitativa e qualitativa “a  abordagem qualitativa 

de um problema, além de ser uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma 

forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social” (1999, p. 79).

A moda é considerada um fenômeno social  e um campo que influencia a identidade 

desse  grupo  social,  assim  a  pesquisa  qualitativa  é  utilizada  para  compreender  melhor  esse 

fenômeno e construir significados a partir da investigação. 

Essa pesquisa é de cunho descritivo e analítico, sendo que são levados em consideração 

as  pistas  semânticas,  através  da  criação  de  categorias  estratégicas  de  discurso  onde  ficam 

conotadas as formas como a moda gaúcha é representada pela Revista Donna, do jornal Zero 
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Hora. Por meio das marcas e das pistas discursivas identificadas em reportagens de moda na 

Revista  Donna  foi  possível  identificar  as  formas  como  a  editoria  de  moda  do  suplemento 

dominical transmite dicas e tendências das estações para um público mais segmentado, que sofre 

com as influências do meio em que vive e possui uma identidade característica.

Para complementar os procedimentos metodológicos, com a intenção de aprofundar o 

objeto de estudo, utilizou-se a técnica de entrevista com questionário aberto à editora da Revista 

Donna,  à  jornalista  Paola  Deodoro,  além  de  um  estudo  sobre  o  jornal  Zero  Hora.  Este 

procedimento trouxe subsídios para entender as rotinas produtivas das publicações da Donna, 

revelando as bases editoriais que o suplemento se estrutura.

À esse conjunto de material se agregam quatro edições do suplemento Donna, entre as 

datas de agosto e outubro de 2008, aleatoriamente escolhidos. Os suplementos são analisados 

através  de categorias  estratégicas  assim denominadas:  Estratégia  de Intimidade;  Estratégia  de 

Verdade; Estratégia Pedagógica, e Estratégia de Referenciabilidade.

4.4. ANÁLISE

A Revista Donna utiliza-se de estratégias discursivas para conotar um “jeito de se vestir” 

para  o  gaúcho.  Essas  estratégias  categorizam o formato  do texto  jornalístico  apresentado  no 

suplemento. 

Na  questão  interpretativa  dos  discursos  midiáticos,  não  pretendeu-se  demonstrar  o 

sentido propriamente dito nos textos jornalísticos apresentados, mas sim evidenciar alguns traços 

e  pistas  simbólicas  presentes  no  discurso  da  moda  na  Revista  Donna/ZH.  Nesse  caso,  são 

avaliadas as formas de enunciação das reportagens de moda. Isso é, quando é analisado o modo 

de dizer, e não refere-se ao conteúdo puramente dito, ou discursivamente falando, ao enunciado.

A enunciação possui formas de aproximação com o leitor/receptor para conquistar sua 

fidelidade.  No caso estudado, a Revista Donna, utiliza-se de estratégias no discurso da moda, 

quando  há  um  trabalho  criativo  de  estrategista  em  cada  texto  midiático,  respondendo  a 

determinados  critérios  estabelecidos  quanto  à  relevância  dos  fatos.  Eles  são  correspondidos 

através das decisões no processo de produção, quando são escolhidos também os mecanismos 

pelos quais os conteúdos serão manifestados, aguçando o “desejo” pelo consumo de determinado 

modismo, ou seja, produzindo efeitos de sentido.
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As estratégias utilizadas podem dar a sensação de proximidade do leitor com o conteúdo 

apresentado, ensinando passo a passo uma forma de uso. “Brincar” com palavras características 

da identidade  sul-riograndense,  simbolizando tendências  ou,  até  mesmo,  mostrando verdades, 

como o fato do Rio Grande do Sul possuir estações do ano bem definidas, levam o gaúcho a 

mudar a forma de vestimenta a cada três meses.

4.4.1. Estratégia de Intimidade

A Estratégia de Intimidade utiliza marcas discursivas para seduzir o leitor/receptor, a 

proximidade  dos  personagens  e  cases apresentados,  através  do  gênero  “feature”  (matéria  de 

cunho  humano).  Os  personagens  da  reportagem  são  gaúchos  de  Porto  Alegre  e  servem  de 

“modelo”  para evidenciar um tipo de roupa. Nesse sentido, são mostrados em seu cotidiano, no 

dia a dia do ambiente de trabalho, lazer ou familiar, aproximando assim, da realidade do leitor.

Nessa estratégia, são apresentados cases de “pessoas comuns”, demonstrando a forma de 

comportamento  e  de  vestir-se  de  homens  e  mulheres,  pessoas  que  moram em Porto  Alegre, 

trabalham na cidade e, portanto, usuários da moda gaúcha. Eles podem ser médicos, engenheiros 

ou estudantes.  Um exemplo desse caso, é a reportagem “Geração de Estilos”,  apresentada na 

edição do dia 10 de agosto de 2008, na edição especial de Dia dos Pais (figura 11), na Revista 

Donna.
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Figura 11

Na edição aparecem, em quatro páginas, as tendências da moda durante os dias mais 

frios, já que no mês de agosto o Rio Grande do Sul “enfrenta” algumas das temperaturas mais 

baixas do ano (são apresentadas por nove homens, trabalhadores e estudantes da grande Porto 

Alegre, em contraste com o que seus filhos usam em ambientes distintos). No texto, a jornalista 

Paola Deodoro afirma, na página 9, da edição: “Não haveria melhor exemplo para ilustrar esta 

interação contemporânea do que as nuanças das apostas de estilo entre pai e filhos”.

Nas fotos  e  nos  textos  explicativos,  são  usados  “gaúchos  de  verdade”,  mostrando  a 

forma como o restante dos homens no estado devem vestir-se, conotando assim a moda que deve 

ser seguida (figura 12).
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Figura 12

Outro exemplo emblemático dessa estratégia de discurso foi utilizado na edição 

especial de Dia das Crianças, no dia 12 de outubro de 2008. Nessa edição, foram usadas crianças 

de escolas da Capital gaúcha como modelos (figura 13).
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Figura 13

Na  reportagem  “Turma  da  Bagunça”,  sete  crianças  são  colocadas  em  um  estúdio 

fotográfico. Nelas são mostradas as tendências da moda infantil para a estação com temperaturas 

mais altas. A estratégia de intimidade aqui sinalizada é a presença não de modelos profissionais, 

mas de modelos do cotidiano gaúcho. Pessoas que andam nas ruas, vão a restaurantes, cinemas e 

praças, etc., e que constroem uma identidade da moda gaúcha.

4.4.2. Estratégia Pedagógica

Ensinar  a  forma de vestir-se  de acordo com os  padrões  da moda mundial.  Essa é a 

maneira utilizada pelo discurso na estratégia pedagógica. As tendências da moda são colocadas 

como únicas opções para o leitor, usando verbos na forma imperativa. 

Essa  estratégia  busca  aproximar  o  leitor/receptor  da  moda  a  ser  passada,  mostrando 

maneiras como deve ser usada e situações onde devem ser usadas. A estratégia pedagógica foi 

utilizada  na edição  do dia  14 de setembro  de 2008,  na Revista  Donna,  do jornal  Zero Hora 

(Figura 14).
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Figura 14

Na reportagem “Tudo à mão”, a indicação do uso de bolsas para serem usadas durante o 

dia ou durante a noite, definem como a mulher deve portar-se ao utilizar esse acessório (figura 

15).

Figura 15
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A estratégia pedagógica ensina o gaúcho a seguir a moda universal, aquela que está nas 

passarelas  das  grandes  capitais  da  moda  no  mundo.  Ela  mostra  uma  forma  a  ser  vestida, 

demonstrando como se todas as outras maneiras são “fora da moda”, obrigando assim a pessoa a 

seguir a moda imposta, criando um “jeito de vestir”.

4.4.3. Estratégia de Verdade

A estratégia de verdade é mostrar fatos, seja sobre mudanças climáticas ou alterações 

comportamentais  em  determinados  momentos.  Nas  reportagens  de  moda  essa  estratégia 

discursiva  aparece,  principalmente,  nas  mudanças  de  estações,  quando  os  gaúchos  precisam 

mudar a forma de vestir, optando por roupas mais pesadas no Inverno e por roupas mais leves 

durante o Verão.

A Revista Donna utilizou a estratégia de verdade na edição de 21 de setembro de 2008. 

Além de ser a data que marcava o início da Primavera, a edição antecedia a semana de moda da 

Revista,  Donna Fashion  Iguatemi,  que mostraria  as  tendências  para os  dias  mais  quentes  do 

estado (figura 16).

Figura 16
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Na reportagem de capa, “Retratos de 3 tempos”, o suplemento direciona seu discurso ao 

gaúcho,  mostrando  algumas  opções  para  a  nova  estação  do  ano.  Quando  fala:  “Antes  de  a 

temperatura subir, o Donna Fashion Iguatemi se inspira neste encontro entre o tempo e o estilo 

para desfilar  algumas sugestões para os gaúchos”; o Donna fala diretamente para esse grupo 

social, ou seja, para quem vive no Rio Grande do Sul. 

A  estratégia  de  verdade  aparece  no  momento  em  que  as  estações  do  ano  têm 

temperaturas  definidas  no  estado:  invernos  muito  frios  e  verões  intensamente  quentes.  Essa 

estratégia aparece mais de uma vez no texto, já que em outra parte o fato de as temperaturas 

subirem é utilizado como pretexto para o leitor seguir o que será mostrado na semana de moda 

(figura 17).

Figura 17

A estratégia de verdade utiliza-se de lógicas do mundo da moda para ensinar/informar 

tendências aos leitores/receptores. O Rio Grande do Sul apresenta temperaturas distintas durante 

o ano e as reportagens de moda aparecem para mostrar o que o gaúcho “deve” vestir a cada 

mudança climática, criando assim uma forma característica desse grupo identitário.
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4.4.4. Estratégia de Referenciabilidade

A  Estratégia  de  Referenciabilidade  usa  da  linguagem  e  de  simbolismos  da  cultura 

gaúcha como marcas discursivas. Essa estratégia refere-se à aspectos simbólicos da cultura sul-

riograndense  para  aproximar  o  leitor/receptor  da  moda  que  está  sempre  apresentada  na 

reportagem.

A revista  Donna utiliza  dessa estratégia  em diversas  edições  analisadas.  O linguajar 

gaúcho, cheio de “jargões” e palavras características é uma das formas encontradas para criar 

uma “forma de vestir” para o gaúcho. Um exemplo, é a edição de 21 de setembro de 2008, na 

matéria “Cinturinha de pilão” (Figura 18 e 19). 

Figura 18

No título da reportagem, o suplemento usa a expressão “cintura de pilão”, que na 

linguagem do Rio Grande do Sul diz respeito ao formato da mulher, quando a cintura é fina e o 

quadril mais largo, referindo-se ao utensílio doméstico de madeira utilizado para moer milho e 

sementes.  Ainda  nessa  edição,  a  revista  utiliza  de  palavras  características  do  gaúcho,  como 

“guri”, “pimpolho” (figura 19).
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Figura 19

Outra situação em que são usados a Estratégia de Referenciabilidade é nas edições de 14 

de setembro de 2008, quando a reportagem usa “na cola das maxibolsas” (figura 20), e na edição 

do dia 12 de outubro de 2008, usando a palavra “empetecar”, referindo-se ao ato de arrumar a 

criança, embelezar com roupas e acessórios (figura 21).

Figura 20
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O homem do campo, marca de muitos dos homens do Rio Grande do Sul, utilizam a 

palavra “cola” para definir uma parte do corpo do cavalo usado na lida. O rabo do animal é uma 

das partes usadas para prender o cavalo em provas campeiras, por isso a expressão “na cola”, que 

conota o fato de estar atrelado, seguindo.

Figura 21

A Estratégia de Referenciabilidade utiliza-se de linguagens especificas e de simbolismos 

de determinadas culturas para aproximar o discurso do público alvo da publicação. No caso da 

Revista Donna, em edições pontuais são utilizadas palavras características da região para conotar 

tendências da moda, adaptando para os traços delineados pela identidade gaúcha.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  construção  de  um  “jeito  gaúcho  de  se  vestir”,  identificado  nas  reportagens 

jornalísticas  de moda  da  Revista  Donna/ZH,  a  partir  de  categorias  de estratégias  discursivas 

criadas, apresenta-se como uma série de táticas responsáveis por aproximar o leitor/receptor da 

notícia e seduzi-lo ao uso de determinadas tendências da moda. Através da análise, percebeu-se 

que o jornalismo de moda utiliza-se do discurso e de suas estratégias para influenciar na forma de 

vestir de grupos identitários.

O  que  o  campo  da  moda  faz  é  tornar-se  visível  na  esfera  midiática  através  da 

regionalização do conteúdo jornalístico. A Revista Donna busca em expressões tipicamente da 

cultura gaúcha e de elementos  da história para transmitir  ao leitor  a credibilidade de ser um 

veiculo criado especificamente para esse público, criando um contrato entre as duas partes para 

criar uma forma de vestir específica da comunidade gaúcha.

O suplemento procura usar de traços da identidade regional do Rio Grande do Sul para 

aproximar o receptor da moda que está sendo mostrada. Estratégias como a de Intimidade usam 

elementos do cotidiano do gaúcho para aproximar o receptor da notícia. Em muitos dos casos, são 

usados como modelos fotográficos pessoas comuns, que mostram situações do dia-a-dia como 

exemplo de como a moda deve ser usada.

A Estratégia  Pedagógica  aparece  em reportagens  onde  são  mostradas  novidades  em 

tendências  da  moda  universal,  como  forma  de  demonstrar  como  o  gaúcho  deve  utilizar 

determinada  tendência.  Essa  estratégia  discursiva  utiliza  verbos  no  modo  imperativo,  isto  é, 

aquele  que  exprime  idéias  de  ordem,  conselho  ou  pedido,  mostrando  que  aquelas  maneiras 

expostas são as propostas para vestir-se bem e de acordo com o que é certo. Já a estratégia de 

verdade mostra,  através de fatos do cotidiano,  como seguir a moda proposta. São através das 

mudanças climáticas que ocorrem no Rio Grande do Sul que o suplemento traz essa estratégia 

mais clara.

O discurso jornalístico usa a linguagem e simbolismos da cultura gaúcha como marcas 

da estratégia  de referenciabilidade.  O uso de  jargões  e  palavras  características  da linguagem 

utilizada  pelos habitantes  do Rio Grande do Sul são estratégias  para passar  as tendências  da 

moda. Essa estratégia busca em aspectos simbólicos da identidade sul-riograndense uma forma de 

aproximar o receptor da moda proposta pela reportagem jornalística. 
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A Revista Donna/ZH cria no seu discurso a regionalização da moda que o gaúcho deve 

seguir  de acordo com o que ditam as tendências  da moda universal,  adaptando para o  meio 

cultural  que  o  gaúcho  está  inserido.  As  estratégias  utilizadas  concedem  a  sensação  de 

proximidade do receptor com o que está sendo proposto nas reportagens jornalísticas de moda.
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