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RESUMO  
 
Esta pesquisa se insere no campo da comunicação e tem como eixos teóricos as relações entre 

telejornalismo e moda. O enfoque está direcionado à produção televisiva de moda no Rio 

Grande do Sul, representada, no presente trabalho, pelo programa Estilo Moda da TVCOM 

(canal UHF do grupo RBS), objeto deste estudo. 

O objetivo foi analisar o regionalismo presente no programa, uma vez que sua proposta é 

justamente trazer a moda para o contexto local. Os programas que compõem o corpus do 

trabalho são os exibidos entre os meses de setembro e outubro de 2009. A análise foi feita em 

cima de entrevista, concedida pela apresentadora/editora Milene Zardo e pela repórter/editora 

Candice Feio, e de tabelas descritivas que nos permitiram identificar as temáticas presentes em 

cada programa, bem como em quais delas o regionalismo se fez presente, de acordo com as 

categorias analíticas criadas. 

Ao final do trabalho, constatamos que o caráter regional presente no Estilo Moda se refere à 

ênfase na produção e nas personalidades gaúchas inseridas no contexto mundial da moda. E 

que o regionalismo, enquanto denominador da cultura local, pouco é explorado pelo programa.   

Palavras-chaves: telejornalismo; moda; regionalismo. 
 
 
ABSTRACT 
 
This research fits the communication field and its theoretical issues are the relations between 

journalism and fashion. The focus is on the fashion TV production in Rio Grande do Sul, 

represented, in this paper, by the TV program Estilo Moda broadcasted on TVCOM (UHF 

channel from RBS group), the object of this paper. 

This paper aims at analyzing the regionalism present in the TV program, as its proposal is to 

bring fashion to the local context. The data is composed by the TV programs exhibited from 

September to October, 2009. The analysis was based on interviews given by the 

presenter/editor Milene Zardo and the reporter/editor Candice Feio, and on descriptive boards 

which allowed the identification of subjects of each TV show. These boards also helped 

identifying regionalism, according to the analytical categories created.  

Finally, we found out that the regional trait present in Estilo Moda refers to production and 

South Brazilian personalities inserted in the international fashion context. The regionalism is 

superficially explored. 

Key-words: TV journalism; fashion; regionalism.                                                                                                                 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Falar sobre moda significa ir além daquilo que podemos visualizar nas ruas e 

passarelas. Ela nos remete a história, sociedade e cultura, caminha ao lado da indústria, da 

tecnologia e da economia. Ela representa um mercado extremamente lucrativo, e os 

profissionais que trabalham na área, como estilistas e modelos, são considerados verdadeiras 

celebridades. Porém, nem sempre a moda teve este status. Desde sua origem, apontada por 

Braga (2004) como sendo na pré-história, até os dias de hoje, ela percorre um caminho de 

provações, pois, infelizmente, algumas pessoas ainda lhe conferem o rótulo de futilidade. 

No Brasil, a moda se potencializou nos anos de 1990, acompanhando o crescimento da 

indústria têxtil e de confecções. Entretanto, foi só em 2000 que ela “estourou”. Muito da 

visibilidade que a moda conquistou se deve ao espaço, sempre em crescimento, que a mídia a 

forneceu nos diferentes veículos de comunicação. Alguns exemplos desta inserção midiática 

são revistas femininas (Manequim, Claudia, Vogue, Estilo), sites e blogs direcionados ao 

assunto (As Patrícias e UseFashion), coberturas de eventos de moda e cadernos 

especializados em jornais impressos (Caderno Donna, do jornal Zero Hora), além de pautas 

recorrentes nos telejornais e programas televisivos direcionados à moda, como os do canal 

GNT, pertencente às Organizações Globo. 

Esta pesquisa tem a pretensão de contribuir para o aumento do conhecimento acerca 

do tema e para a desmistificação do caráter de superficialidade, atribuído à elas por muitos, 

bem como demonstrar a importância sócio-econômica e cultural da moda. O trabalho 

monográfico é discorrido em sete capítulos que abrangem desde a origem da moda até o 

contexto atual em que ela se encontra.  

O primeiro capítulo faz uma “viagem” pela história da moda, desde as primeiras 

manifestações até os dias de hoje, com ênfase para o contexto brasileiro e gaúcho. No 

segundo capítulo, falamos sobre a moda que assistimos, o surgimento do jornalismo de moda 

no Brasil e sua representação na televisão, principalmente, nos programas específicos foco do 

nosso estudo. O quarto capítulo aborda, com brevidade, a TVCOM  e se concentra na 

descrição do Estilo Moda, objeto da pesquisa.  

Os capítulos finas - quinto, sexto e sétimo- são compostos pelos procedimentos 

metodológicos, caminho percorrido para realização da pesquisa, análise dos programas 

selecionados e considerações finais.  

Optamos em trabalhar com a mídia televisiva por acreditarmos que, mesmo com todo 

avanço tecnológico das comunicações, representado principalmente pela internet, a televisão 
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ainda é o veículo mais presente nos lares brasileiros. Nas pesquisas realizadas até o momento 

sobre jornalismo de moda, pouco se abordou a área televisiva e, em nível de Rio Grande do 

Sul, este número é ainda menor. A grande maioria dos estudos se concentra na área do 

jornalismo impresso e on-line, mais um motivo que impulsionou esta pesquisa.  

O programa Estilo Moda interessa, em particular, por se diferenciar dos demais 

programas do gênero, devido ao caráter local com que trata a informação, característica 

também da TVCOM, emissora que o transmite, pertencente ao Grupo RBS. A justificativa da 

escolha se fortalece com o fato de que o programa, por ter foco regional, apresenta, 

invariavelmente, traços culturais1 que identificam a região, por exemplo, a linguagem, os 

modos de se vestir e de se comportar.       

Portanto, o objetivo desta pesquisa foi identificar o regionalismo presente nas pautas 

do Estilo Moda, ou seja, tudo aquilo que diz respeito ao Rio Grande do Sul, como termos, 

linguagem e costumes. Para isso, criamos três categorias analíticas, com representação na 

moda, que serão aplicadas a cada temática presente nos programas selecionados. A escolha 

das temáticas foi baseada na obra de Joffily (1991) e Hinerasky (2007). Assim, além de 

verificarmos a presença de regionalismo, foi possível identificar em quais temáticas ele é mais 

presente.  

Enfim, é no cruzamento entre moda, jornalismo, televisão e regionalismo que se 

construiu a base desta monografia. Desejo que este estudo contribua de alguma forma para a 

ampliação do conhecimento acerca deste assunto tão apaixonante que é o telejornalismo de 

moda. E que meu empenho neste trabalho possa servir de subsídio para que as pessoas 

enxerguem a moda de uma maneira diferente, com toda a grandiosidade e respeito que ela 

merece.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Os traços culturais de uma região, de acordo com Jacks (1998) apud Hinerasky (2004), abrangem toda e 
qualquer manifestação que caracterize sua realidade sociocultural.   



 11                                                                                                                                                         

2 A MODA ATRAVÉS DOS TEMPOS: DO SURGIMENTO AOS DIAS DE HOJE 

 

A origem da palavra “moda” vem do latim modus, e significa “modo”, “maneira”. 

Sabemos que a moda está relacionada ao vestuário, porém não podemos resumi-la ao simples 

ato de vestir-se. A moda é um sistema complexo que utiliza a roupa como seu principal objeto 

de expressão. Segundo Barthes (2005), a moda é criada propositalmente a partir de um 

conjunto de elementos coordenados entre si, o que lhe confere características de código, logo, 

ela é repleta de significado. Além da moda por si só ser um sistema, ela está inserida em um 

contexto maior, no qual se relaciona, pelo menos, a outros três segmentos: história, sociologia 

e economia. 

Segundo Cidreira (2005), é possível identificar um período histórico e estudar as 

antigas civilizações tendo como fonte o vestuário, mesmo quando o conceito de moda ainda 

não existia. Além de o vestuário ser um objeto histórico, é também sociológico, pois “é 

sempre implicitamente concebido como o significante particular de um significado geral que 

lhe é exterior” como, por exemplo, a classe social (BARTHES, 2005, p. 262 e 263). A essa 

afirmação de Barthes, podemos vincular a ideia de Barnard (2003) sobre o acordo do que 

vestir, pois este ato, além de produzir um vínculo social, reforça outros vínculos sociais, como 

a dinâmica da produção, difusão e consumo dos produtos de moda citados por Cidreira 

(2005).  

A partir de então, podemos refletir sobre o pensamento do filósofo inglês Herbert 

Spencer (1820-1903), presente na obra de Cidreira (2005), sobre “a submissão dos homens às 

leis da aparência”, o que nos traz dois conceitos opostos: a imitação e a diferenciação social. 

Eles vão criar o movimento da moda e caracterizá-la como fenômeno cultural. O 

comportamento incansável pela busca do individualismo de uns acaba por criar mais opções 

de imitação para outros. Desta forma, a moda cria e recria modos de vestir, exercendo 

influência direta na economia. 

 No que se refere à economia, podemos ilustrar sua relação com a moda através do 

seguinte trecho: 

  
 A constante renovação da moda faz dela um poderoso motor econômico. É um 

mercado vivo que se renova e cresce constantemente e que, historicamente, aparece 
como um elemento importante para a compreensão da passagem do estado 
estacionário à idade nascente dos consumos urbanos, na medida em que põe em cena 
todos os problemas desta confrontação entre estabilidade e movimento incessante 
(CIDREIRA, 2005, p.59). 

 



 12                                                                                                                                                         

O caráter econômico que a moda assume contribui para a formação de uma das suas 

principais características: a efemeridade, o que lhe confere dinamismo. Este é um dos motivos 

pelos quais a indústria da moda vem se aperfeiçoando e investindo cada vez mais em 

tecnologia e pesquisa.   

Cidreira (2005), ao retomar o conceito de McLuhan, acrescenta que a vestimenta pode 

ser considerada como uma espécie de segunda pele, pois representa sentimentos, ideologia e 

valores de quem a veste, desta forma a moda comunica. Essa comunicação, não verbal, ocorre 

através principalmente da indumentária. 

E, por fazer parte da expressão do ser humano, a moda representa a identidade2 de um 

indíviduo ou de seu grupo social. “A função unificadora da moda e da indumentária serve 

para comunicar a afiliação de um grupo social, tanto para aqueles que são seus membros 

quanto para os que não o são” (BARNARD, 2003, p.91).  

No Brasil, segundo Cidreira (2005), as décadas de 50,60 e 70 podem ser consideradas 

como marcos da grande explosão do campo da moda no país. No entanto, foi nos anos 90 que 

a moda finalmente entrou em evidência na sociedade brasileira. Modelos e estilistas passaram 

a ser conhecidos e a moda ganhou espaço nos meios de comunicação, o que será abordado no 

decorrer deste trabalho. 

Contudo, vale lembrar que a história da moda inicia muito antes dos anos 90, com a 

primeira manifestação da vestimenta humana, na pré-história. Primeiro, folhas de vegetais, 

depois pele de animais e, mais tarde, com a fixação do homem à terra, a utilização de tecidos. 

Qualquer que tenha sido a justificativa para o homem ter coberto o corpo (pudor, adorno ou 

proteção), o uso da vestimenta foi uma necessidade. Desde a antiguidade, as pessoas 

incrementavam suas roupas com franjas e tecidos coloridos, cobriam o corpo com acessórios 

como braceletes, brincos e chapéus. Assim, a roupa também passou a ser um diferenciador 

social e de sexo.  

O final da Idade Média, em que os principais tecidos utilizados foram lã, linho e seda, 

foi de extrema importância para a história da indumentária, pois, segundo Braga (2004), neste 

momento, surgiu o conceito de moda mais próximo de nossa realidade. Integrantes da corte de 

Borgonha (parte atual do território francês) se incomodavam em ver suas roupas copiadas 

pelos burgueses, classe social mais abastada, e, logo, providenciavam um novo modelo. Isso 

caracterizou a efemeridade da moda. 

                                                
2 Características próprias e exclusivas de cada pessoa. ( Disponível em: htpp:// 
www.dicionarioinformal.com.br. Acesso e 24 Nov 2009.) 
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Com a chegada da Idade Moderna, a indústria têxtil européia deu um grande salto em 

termos de desenvolvimento. Cidades italianas, como Florença, Veneza, Milão, Genova e 

Luca, foram responsáveis pela fabricação de tecidos de grande qualidade, o que refletiu 

diretamente no padrão das roupas. Tanto as vestimentas femininas como as masculinas 

apresentavam-se mais ousadas e esplendorosas, ou seja, os decotes dos vestidos ficaram mais 

evidentes e as roupas masculinas insinuantes, como é o caso da landsknecbt3.  Neste período, 

a moda européia foi bastante colorida, com exceção da espanhola, em que predominou a cor 

preta devido a questões culturais e religiosas. 

No século XIX, marcado historicamente pela Revolução Francesa, a moda esteve 

dividida em quatro períodos distintos: Império, Romantismo, Era Vitoriana e La Belle 

Époque.  No império, optou-se por roupas confortáveis, práticas e simples, tanto que se 

considera a moda desta época um retorno à natureza e à cultura greco-romana. Já o período 

romântico trouxe roupas femininas mais ornamentadas, que escondiam a silhueta da mulher. 

A moda masculina esteve em evidência, principalmente com o estilo inglês Dandy4, que não 

se deteve à moda, pois era uma maneira de ser e, consequentemente, de diferenciar-se na 

sociedade. Na segunda metade do século XIX, o processo industrial estava a todo vapor, o 

que aumentou o consumo da sociedade e atingiu diretamente a moda. Este período, conhecido 

como Era Vitoriana, marcou o prestígio da sociedade capitalista, que era expresso, na moda, 

através de vestidos com saias volumosas e decotes profundos, sempre confeccionados com 

tecidos sofisticados como a seda, cetim, mousseline, entre outros. Foi, neste período, que, na 

França, surgiu o conceito de alta-costura5, criado pelo inglês Charles Frederick Worth, para 

que a nobreza se diferenciasse das demais classes através da beleza de suas vestimentas, o que 

também dava prestígio ao costureiro criador da peça. De encontro a toda esta evolução da 

moda feminina, a masculina estava mais simples e prática.  

Com a chegada da La Belle Époque, as saias rodadas da Era Vitoriana deram espaço 

aos vestidos com cintura afunilada e volume nos ombros e nos quadris. A vestimenta 

feminina voltou a ter decotes discretos, muitas vezes com gola colarinho, e mangas longas.  

                                                
3 Vestimenta alemã que significa talhada, o tecido era cortado em tiras e assim mostrava as peças de 
baixo (BRAGA, 2004). 
4 Dândi, do inglês “dandy”, é o “indivíduo que se traja com apuro exagerado”. George Bryan Brummel 
(1778 – 1840) é apontado como o primeiro dândi. O inglês conhecido como “Beau Brummel” era um homem 
bem excêntrico, ele afirmava que levava cinco horas para se arrumar e, como se isso não fosse o bastante, exigia 
que seus sapatos fossem lustrados com champagne! O seu estilo impecável, que influenciou (e influencia até 
hoje) os ternos masculinos, era chamado de dandismo. Disponível em: htpp://michaelis.uol.com.br . Acesso em 
23 Ago 2009. 
5 Criação em escala artesanal de modelos exclusivos, por altos preços, para clientes abastados. Disponível 
em: http://pt.wikipedia.org. Acesso em 23 Ago 2009. 
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Outra novidade desse período foi a incorporação do esporte na vida das mulheres, culminando 

com uma moda semelhante a dos homens, com duas peças que, mais tarde, passaram também 

a ser usadas no dia-a-dia, através do tailleur.  

A moda masculina praticamente manteve-se a mesma, visto que já apresentava uma 

estrutura baseada em praticidade e funcionalidade. Para Budot (2002), se pensarmos no 

vestuário masculino desde o final do século XVIII até os dias de hoje, a mudança ocorre 

somente nos detalhes. “A elegância do homem está longe de seguir uma transformação 

estrutural tão rápida como se deu com a moda feminina” (BUDOT, 2002, p.33 e 34)..   

O século seguinte inicia bastante conturbado devido à eclosão da Primeira Guerra 

Mundial. Como a moda sempre se relaciona com o período histórico, o inicio de século sofreu 

grandes mudanças, entre as quais podemos citar como mais representativa a emancipação 

feminina, uma vez que a mulher deixou o espartilho e a sofisticação da Belle Epoqué por 

roupas mais funcionais, como saias na altura das canelas, para facilitar os movimentos, já que 

passou a exercer atividades masculinas, porque seu marido estava na guerra. Em 1916, surgia 

o nome que se tornaria o mais importante de toda a moda do século XX: Gabrielle Coco 

Chanel.  

Com o fim da guerra, as mudanças na moda continuaram. A mulher, agora com 

independência financeira, investia cada vez mais neste setor e novos nomes, além de Coco 

Chanel, consolidavam-se. Os anos 20 ficaram conhecidos como “anos loucos”, devido ao 

grande número de mudanças que foram marcantes. Budot (2002) vai além, ao falar do 

brilhantismo de Chanel, atribuindo a ela todas as revoluções da moda deste período.  

O comprimento das saias continuava a subir, o lema da moda era a funcionalidade, o 

que também levou à adaptação das roupas para as diferentes atividades como, por exemplo, a 

dança. Foi, nesta década, também, que a diferenciação social através da roupa começou a 

sumir, a aceitação feminina da moda era unânime entre todas as classes, a diferença que se 

podia notar era com relação à qualidade do tecido. Outro forte hábito feminino que se tornou 

moda, neste período, foi o uso da maquiagem de forma acentuada.  

Na década de 30, mesmo com a grande crise financeira mundial, a moda mostrou-se 

com sofisticação. Foi a vez de o cinema influenciar a moda feminina através das atrizes 

hollywoodianas, tais como Greta Garbo e Marlene Dietrich. Segundo Braga (2004, p.76), “é 

da natureza da moda contestar o que está em vigência e privilegiar algo novo”, para isso, os 

anos 30 confrontaram toda praticidade dos anos 20 e evidenciaram o luxo e o esplendor em 

favor da feminilidade.  
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Entretanto, contrapondo-se a esta tendência, Madeleine Vionnet, conhecida com 

“arquiteta do vestido”, produzia coleções atemporais e dava ênfase aos recortes dos tecidos, o 

que resultava em nobreza e sensualidade. Em 1937, Vionnet declarou: “Se podemos dizer que 

existe hoje uma escola Vionnet, é, sobretudo porque eu me mostrei uma inimiga da moda. Há 

nos caprichos sazonais, furtivos, um elemento superficial, instável, que choca meu sentido de 

beleza”.  

Os vestidos encompridaram-se, a cintura voltou a ser marcada, porém sem exageros. 

Passou a ser moda bronzear a pele e usar cabelos curtos. O final desta década, porém, foi 

marcado pela Segunda Guerra Mundial que levou a moda feminina à masculinização, devido 

à influência dos uniformes militares. A moda da década de 40 foi o uso de duas peças. 

Com o final da guerra, devido à indústria estar bem estabelecida, surgiu, nos EUA, o 

ready to wear, fabricação de roupas em grande escala com variação da numeração. Franceses, 

como Jean-Claude Weill, apropriaram-se da idéia americana e criaram a prêt-à-porter6 que, 

conforme Palomino (2003, p.27), “foi responsável pela real difusão da moda e pela adequação 

a novos tempos para consumidores e varejo”. 

Mesmo com a novata prêt-à-porter, a alta costura se manteve, resgatou seus valores e 

talentos, como é o caso do francês Chistian Dior, que se destacou neste período. É, nesta 

época, também, que tem início uma identidade jovem na moda. “Era o conceito, no século 

XX, do que mais tarde a moda iria chamar de ‘tribo’, ou seja, jovens com maneiras próprias 

de se vestirem” (BRAGA, 2004, p.82). 

A década de 50 foi marcada pelo glamour. O New Look (Novo Visual) de Dior ditou a 

moda da década. Vestidos com a cintura marcada e saias rodadas, com complementos como 

chapéus e luvas. Paris continuava a ser o centro ditador da moda feminina, porém outros 

países, como Inglaterra e EUA, tornavam-se cada vez mais independentes, criando sua própria 

identidade, influenciando outros países, inclusive a própria França. 

Cada década que chegava trazia consigo inúmeras mudanças, sempre motivadas e 

relacionadas ao período histórico em questão. Os anos 60 foram marcados pela atitude dos 

jovens. A moda, seguindo esta tendência, apostou na jovialidade. André Courrèges, um dos 

nomes mais importantes do período, fez sucesso com seus minivestidos e minissaias, 

atribuindo à moda um caráter dinâmico. De acordo com Braga (2004), este foi o momento de 

consolidação do prêt-à-porter, que tornou acessível financeiramente as criações dos grandes 

estilistas. Até este momento, a moda masculina estava adormecida. Com a chegada dos anos 

                                                
6  Moda industrializada, roupas em grande escala. 
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60, ela se transformou de fato. “O homem deixou de usar o costume e gravata para aderir às 

modernidades vigentes” (BRAGA, 2004, p.89). 

Na segunda metade dos anos 60, surgiu a moda unissex e a hippie7, que foi a 

referência de moda para os anos 70. Os negros, ao se manifestarem contra o racismo, 

difundiram o penteado black-power8, diversificando mais ainda a moda.  A moda havia se 

modificado muito. Diversos estilos foram adotados, porém, sempre com caráter jovial, até 

mesmo quando a inspiração era o passado.  

Os anos 70 foram marcados por uma grande crise, desta vez a do petróleo, que 

repercutiu diretamente na produção das indústrias. Com isso, a moda foi afetada, uma vez que 

os tecidos eram sintéticos e o petróleo era essencial para sua produção. Uma saída para os 

industriais foi a criação de um comitê, na França, para discutir e encontrar uma maneira de 

continuar a produção com outro tipo de tecido. Estas novas criações foram expostas em uma 

feira, Première Vision (Primeira Visão), que existe até hoje, duas vezes no ano. 

Devido à diversidade da moda, nos anos 70, vários estilos tiveram destaque e 

diferentes adeptos, sejam eles relacionados com a cultura ou algum tipo de reivindicação, 

como é o caso dos punks9, movimento criado por jovens estudantes desempregados. Com esta 

diversificação de estilos, a moda tornou-se mais democrática. 

Os anos 80 trouxeram para a moda uma gama de influências e contrastes, que 

resultaram em uma pluralidade de opções. Estas diferentes realidades se firmaram, tornando a 

moda mais democrática. Neste contexto, difundiu-se o conceito de “tribos de moda” e a 

fidelidade dos integrantes de cada tribo ao seu estilo era o que diferenciava cada identidade. 

Entre estes grupos que ditavam moda, podemos citar os punks e os góticos, que também 

foram responsáveis pela difusão da cor símbolo da década, o preto.  

Como, nesta década, vários estilos se firmaram, o que se via nas ruas era um grande 

contraste entre as propostas de estilistas, como Giorgio Armani, com ternos sofisticados, e a 
                                                
7 Os hippies eram parte do que se convencionou chamar movimento de contracultura dos anos 60. Uma 
das frases ideomáticas associada a este movimento foi a célebre máxima "Paz e Amor" (em inglês "Peace and 
ove") que precedeu á expressão "Ban the Bomb" , a qual criticava o uso de armas nucleares. Segundo Karina 
Conde, do site Vila Fashion, o estilo hippie é uma das fortes tendências para o verão 2009, porém remodelado 
com um toque chic. “O rústico ganha sofisticação e brilho com bordados industriais que parecem manuais, 
acessórios, saias longas, vestidões confortáveis, lenços, tecidos cheios de fluidez, detalhes artesanais e um pé nos 
anos 70”.    
8 É um movimento entre pessoas negras em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos. Mais 
proeminente no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, o movimento enfatizou orgulho racial e a criação de 
instituições culturais e políticos negros para cultivar e promover interesses coletivos, valores antecipadamente e 
segura autonomia para os negros. O black-power era identificado pelo penteado do cabelo composto por formas 
descontraídas e desalinhadas. 
9 A cultura punk é formada por todos os estilos dentro da produção cultural que possuem certas 
características comuns àquelas ditas punks, como, por exemplo, o princípio de autonomia do faça-você-mesmo, 
o interesse pela aparência tosca e agressiva, a simplicidade, o sarcasmo niilista e a subversão da cultura. 
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moda criada por grupos de jovens, como é o caso dos punks, com o visual descuidado e 

roupas rasgadas. Havia espaço para todos e, cada vez mais, buscava-se um diferencial. O 

investimento em moda se intensificou, a informatização passou a fazer parte deste setor, 

dinamizando a produção de moda. Foi a década na qual a moda era “ser igual entre os 

diferentes e, ao mesmo tempo, diferente entre os iguais de uma outra tribo” (BRAGA,2004, 

p.100). 

A moda da década de 90 é marcada pela quebra de barreiras e preconceitos, o que 

caracterizou uma liberdade de se vestir e se expressar. Segundo Braga (2004), é possível 

relacionar esta mudança nos padrões da moda com um grande momento histórico, a queda do 

Muro de Berlim, que marcou o fim de uma época e de uma ideologia, o que 

conseqüentemente deu lugar a novas idéias. A moda permanecia jovem, porém, ao contrário 

do que acontecia na década anterior, quando a moda das tribos não se misturava entre si, a 

influência e, até mesmo, a mistura entre as identidades de moda passou a vigorar.  

 
 A falta de identidade passou a ser a própria identidade. Foi uma espécie de 

liquidificador de aspectos visuais; e a liberdade de vestir passou a ser muito grande. 
É a metáfora da globalização na moda; é onde quero chegar quando cito a queda do 
Muro de Berlim e a reunificação das Alemanhas em 1990 e, obviamente, a união e 
aceitação de pessoas, conceitos, valores e culturas (BRAGA, 2004, p.101). 

 

Outras tendências também marcaram a moda da década, como o “desconstrutivismo”, 

que significava desconstruir para um novo construir, as roupas eram marcadas pela bainha 

desfiada e overlock aparente. A preocupação ecológica esteve presente nas coleções de 

estilistas famosos quando, através de suas criações, denunciavam agressões contra o planeta. 

Era a moda exercendo um papel social. 

A moda continuava a expandir-se, não só com relação à aceitação de novos estilos, 

mas principalmente com o surgimento de novos profissionais no mundo da moda, como é o 

caso de fotógrafos, modelos e estilistas. O crescimento da indústria de moda fez com que seu 

caráter econômico e comercial se concretizasse. 

   Com o final dos anos 90, entramos em um novo século, o XXI. A diversificação da 

moda, o consumo e conseqüente massificação das produções estilísticas (reprodução de 

roupas de griffe10 por diversas fábricas, possibilitando o acesso do modelo aos diferentes 

públicos), levaram à criação de customização11, feita pelo usuário. Devido às freqüentes 

                                                
10 Denominação, assinatura ou marca própria de um fabricante ou um criador. 
11 A palavra customização é empregada no sentido de personalização, adaptação. Desta forma, customizar 
é adaptar algo de acordo com o gosto ou necessidade de alguém. Customização pode ser entendida como sendo 
adequação ao gosto do cliente. 
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mutações sofridas pela moda, torna-se difícil a identificação das vestes e seu tempo, até 

mesmo porque ultimamente tem-se utilizado muito o recuso da releitura da moda das décadas 

passadas.  
  
 O fato é que, independentemente de qualquer época ou lugar, a roupa sempre foi um 

diferenciador social, uma espécie de retrato de uma comunidade ou classe. Mais 
ainda: a roupa pode revelar o perfil de uma pessoa. Dependendo do que se usa, 
pode-se estar vestindo para influenciar, impressionar ou seduzir alguém. Mais do 
que tudo, portanto, a maneira de vestir expressa a personalidade e o status social 
(DWYER e FEGHALI, 2004). 

 
 

As palavras de Dwyer e Feghali (2004) vão ao encontro das de Braga (2004) no que se 

refere aos primeiros sinais de significação da moda na sociedade. Portanto, é inevitável 

reiterar o fato de que a moda caminha ao lado do desenvolvimento da humanidade e que a 

evolução histórica, assim como os marcos históricos, pode ser perfeitamente identificada 

através do estudo do vestuário.   
 
     
2.1 O DESPERTAR DA MODA NO BRASIL 

 

No início do século XIX a moda brasileira era importada da Europa, principalmente de 

Paris, o que impossibilitava definir tendências locais. Além disso, era de privilégio somente 

dos profissionais da área e da elite brasileira. O Brasil não tinha calendário nem semana 

oficial de moda. A influência européia ia além da vestimenta, no século XIX, por exemplo, a 

importação de bonecas tipicamente francesas, louras, de pele rosada, fez com que muitas 

brasileiras pintassem o cabelo, criando um modelo de beleza feminina. 

Data de 1901 a primeira iniciativa de fabricação de calçados adaptados para o clima 

brasileiro, já que a moda vinda da Europa era contrária ao clima do Brasil por causa da 

oposição das estações do ano entre os continentes. A partir daí, iniciou, timidamente, a 

produção local de calçados e roupas, que teve o clima como o grande responsável pela 

iniciativa. Os primeiros movimentos, neste sentido, foram em Recife e São Paulo.  

Nos anos 40, foi a vez da moda americana, mais precisamente, do imperialismo 

Hollywoodiano, influenciar a moda brasileira. Já nos anos 50, a alta-costura francesa serviu 

de inspiração para a produção no Brasil, porém agora a moda vinda de fora foi adaptada ao 

clima tropical brasileiro. 
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Foi, na década de 50, que surgiu o primeiro grande nome da moda brasileira, o estilista 

Dener Pamplona de Abreu. Segundo Palomino (2003), o estilista sentia-se preparado para ser 

pioneiro da criação brasileira: “Eu estava decidido a inventar a moda brasileira, sabia que 

podia e não me faltava o talento de figurinista”. De fato, Dener foi o expoente máximo da 

criação de moda no Brasil nos anos 50, porém, segundo Dwyer e Feghali (2004), mesmo que 

o estilista tenha iniciado a exportação da moda nacional, não conseguiu impor um estilo 

tipicamente brasileiro e a influência da alta-costura francesa foi mantida.  

Nos anos 60, a moda passou a valorizar produtos nacionais, como o linho, que foi até 

exportado para países como Kuait e Arábia Saudita. Segundo Palomino (2003), foi, nesta 

década, que o prêt-à-porter nacional se difundiu. Contudo, segundo Dwyer e Feghali (2004), 

esta moda era inacessível para muitos brasileiros.  

  
 
 [...] dificilmente, quem morava fora do eixo Rio - São Paulo encontrava na sua 

cidade as roupas fotografadas pelas revistas. [...] Confecções com fôlego para 
fabricar milhares de peças a cada estação, inspiradas nas passarelas européias e com 
distribuição nacional, só começaram a conhecer seus dias de glória a partir da 
metade dos anos 70 (DWYER e FEGHALI, 2004, p. 53 e 54). 

 

 

Com a chegada da década de 70, a moda brasileira foi levada para o exterior, através 

da criação de Zuzu Angel. Outra forte influência de moda que aparece, no Brasil, nesta época, 

são as telenovelas, que passaram a inspirar os looks das brasileiras – o que acontece ainda 

hoje.  

 
A TV começava uma trajetória de incrível influência sobre o estilo, a moda e o 
comportamento no país, o que teria momentos culminantes nas novelas Água Viva 
(1980), quando virou coqueluche o biquíni asa-delta, de três cores, e Roque Santeiro 
(1985-6), quando Regina Duarte, impagável no papel da Viúva Porcina, espalhou o 
gosto pela extravagância no país (PALOMINO, 2003, p.79-80). 

 

 

Na década de 80, houve, no Brasil, uma expansão de marcas assinadas por estilistas 

renomados no território nacional. Surgiram as primeiras escolas de moda no país e, com isso, 

buscou-se aliar criatividade, conhecimento e técnica. O catalisador do momento foi o jeans. 

Entretanto, toda esta efervescência e entusiasmo deram lugar à preocupação no início dos 

anos 90. A moda foi afetada pela economia nacional: a flutuação cambial e o Plano Collor 

dificultaram o desenvolvimento da indústria, pois interferiram diretamente no consumo. A 

mercadoria internacional passou a entrar no país por um preço muito inferior ao nacional, 
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“entre 1992 e 1997, pelo menos 773 empresas da área têxtil fecharam, e mais de 1 milhão de 

pessoas perderam o emprego” (PALOMINO,2003, p.81). 

A entrada do Brasil no contexto da globalização fez com que as informações 

chegassem com mais facilidade. A juventude curiosa e ansiosa por novidades teve acesso a 

outras culturas através de livros, CDs e revistas. O perfil do jovem mudou, e a moda 

acompanhou esta mudança. Na área, novos nomes surgiram, entre eles podemos citar 

Alexandre Herchcovitch, hoje com reconhecimento internacional. As empresas passaram a 

investir na moda jovem. Um exemplo disto foi a criação de uma segunda linha pela Zoomp, a 

Zapping, destinada a público jovem. 

Com a economia estabilizada, veio a era dos megadesfiles, inicialmente Phytoervas 

Fashion e depois Morumbi Fashion Brasil, que, mais tarde, deu espaço ao hoje consagrado 

São Paulo Fashion Week. Dentro deste contexto, a moda nacional começou a mostrar sua 

cara, estilistas e modelos passaram a fazer sucesso internacional.  

Com espaço conquistado no cenário mundial, a moda brasileira tem como referência a 

cidade de São Paulo, com o já citado São Paulo Fashion Week, maior evento da área na 

América Latina, segundo o site do próprio evento, que juntamente com Paris, Milão, Nova 

York e Londres forma o grupo das principais semanas de moda do mundo. 

Além da consolidação da indústria têxtil brasileira em nível mundial, hoje o país 

também é conhecido internacionalmente pelas personalidades que fazem sucesso no mundo 

da moda, como as top models Gisele Bündchen e Raquel Zimmerrmann e os estilistas Fause 

Haten, Carlos Miele, Amir Slama, Alexandre Herchcovitch e Icarius de Menezes. Em função 

disso, a mídia deu espaço à moda em revistas, jornais, televisão e internet, inclusive 

jornalistas estrangeiros passaram a vir para o Brasil cobrir nossas semanas de moda. A partir 

deste momento, a moda brasileira conquistou sua autenticidade.  

As mudanças que ocorreram, no território da moda, principalmente a partir dos anos 

90, geraram o seu desenvolvimento e contribuíram para a importância de seu atual estágio no 

contexto mundial. Segundo Dwyer e Feghali (2004, p. 28 e 29), “a moda é um dos grandes 

negócios do mundo moderno.” Este crescimento da indústria da moda abrange também outros 

segmentos mercadológicos, tais como: editorial, metalúrgico, artístico e têxtil.   

Hoje a moda é o segundo maior setor da economia mundial, ficando atrás somente da 

alimentação. Segundo a ABIT (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção), o 

Brasil é o 6° país que mais movimenta o mercado têxtil mundial e tem o 7° maior parque 

têxtil. No Brasil, os investimentos da indústria da moda em tecnologia, pesquisas e 
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maquinário chegam, em média, a US$ 1 bilhão/ano. O setor emprega hoje mais de dois 

milhões de pessoas em todo país, conforme dados do Ministério do Trabalho.  

A maioria das indústrias de confecção no Brasil se concentra na região Sudeste, 

porém, segundo Cidreira (2005), algumas já estão migrando para o Nordeste, em virtude dos 

incentivos fiscais, principalmente as de jeans e malhas. Já a região Sul se destaca pela 

produção de artigos de cama, mesa e banho. 

No setor calçadista, o país também se destaca no contexto mundial. Segundo a 

Abicalçados, o Brasil é o 3º maior produtor mundial e o 4º maior exportador. Possui, hoje, em 

torno de oito mil fábricas de calçados, que são responsáveis por mais de 300 mil empregos 

formais. 

Hoje a indústria da moda, no Brasil, é sólida, e todo este contexto aponta para a 

importância, não mais apenas histórica, cultural e social da moda, mas, também, econômica e 

mercadológica. Ela é um dos empreendimentos mais rentáveis da atualidade. Entretanto, 

mesmo tendo reconhecimento internacional, a indústria de moda, no Brasil, tem muito que 

investir em modernização e tecnologia.  

Palomino (2002) apud Cidreira (2005) lembra que, após o ataque terrorista de onze de 

setembro de 2001, a indústria americana sofreu queda nas vendas, o que provavelmente gerou 

uma crise mundial. Este quadro econômico mundial pode beneficiar o Brasil para uma maior 

competitividade de preços. “Nesse sentido, podemos dizer que o século 21 promete um 

cenário muito propício para o mercado de moda brasileira” (CIDREIRA, 2005, p. 71).     

 

 

2.1.1 Rio Grande do Sul: do traje típico aos dias de hoje 

    

Historicamente, a indumentária gaúcha se constituiu da fusão entre peças ibéricas, 

indígenas e outras de sua própria invenção. No Rio Grande do Sul, assim como em todo o 

mundo, a roupa identificava a classe social do indivíduo. Segundo Fagundes (1985, p.10), “o 

homem que empreitava as grandes arreadas de gado e as comandava pessoalmente, verdadeiro 

senhor de baraço e cutelo de suas gentes e primeiro caudilho12 rio-grandense, tinha mais 

dinheiro e se vestia melhor que os demais”. O traje feminino não era diferente: de acordo com 

Moura, Abreu e Marques (2003), a aparência do traje dependia das possibilidades econômicas 

de quem o vestia.  

                                                
12  Esta expressão tem origem feudal e se refere à pessoa que exercia poder de vida e de morte sobre seus 
vassalos, no caso do RS peões. 
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De acordo com informações contidas no site pampasonline, o homem gaúcho adaptou 

peças oriundas da cultura indígena e européia à sua realidade e ao seu estilo de vida. Com o 

passar dos anos, a indumentária gaúcha sofreu alterações, modernizou-se, contudo, sem 

perder sua raiz, que está fixada no século XVII, com o modo de vestir dos índios 

missioneiros. Homens usavam el poncho e mulheres, o tipoy. 

No início do século XVIII, a realidade era outra. O homem gaúcho trajava-se 

basicamente à européia. Foi, nesta época, também, que o gaúcho inventou e passou a usar 

botas. A diferenciação social entre o estancieiro e o peão era evidente através dos trajes.  A 

mulher do rico estancieiro usava vestidos de seda e veludo, enquanto a do peão nada mais que 

uma simples saia comprida e rodada com uma blusa de cor clara. 

Na metade do século seguinte, XIX, surgiu uma importante peça do vestuário típico 

gaúcho: a bombacha, cuja origem é turca. Ela apareceu primeiro no Uruguai, provavelmente 

trazida pelos comerciantes ingleses que copiavam os trajes dos povos conquistados. Já o traje 

feminino deste século é basicamente um vestido tubular com comprimento até o tornozelo. As 

mulheres gaúchas desta época inspiravam-se nos moldes europeus, principalmente Espanha e 

Inglaterra.  

As mudanças nos trajes demoravam a chegar ao Estado e, ao chegarem, encontravam 

resistência. Isto se deve muito ao tradicionalismo gaúcho, mantido através do MTG 

(Movimento Tradicionalista Gaúcho), criado em 1966. De acordo com informações contidas 

no site do MTG, este movimento “dedica-se à preservação, resgate e desenvolvimento da 

cultura gaúcha, por entender que o tradicionalismo é um organismo social de natureza 

nativista, cívica, cultural, literária, artística e folclórica”. 

Assim, o apreço pelo traje típico do gaúcho tradicionalista, ou seja, o vestido de 

prenda, bombacha, camisa, lenço, botas etc., que foi criado e reinventado através dos séculos, 

é regulamentado pelo MTG através das Diretrizes para a “Pilcha Gaúcha”, conforme site 

pampasonline.  

A moda representada, neste caso, pela pilcha sofre restrições por parte do MTG com 

relação às releituras do traje, cada vez mais presentes. Segundo Oliveira (2008), “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”.  

Contudo, a moda do Rio Grande do Sul não é composta somente por trajes típicos. O 

Estado está inserido no contexto global da moda através de suas indústrias, confecções e 

semana de moda, mesmo que esta ainda não tenha expressão como a SPFW.    
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A principal indústria de moda estabelecida no Rio Grandes do Sul é a coureiro-

calçadista. Segundo a Abicalçados, o Rio Grande do Sul é um dos estados brasileiros que 

mais se destaca na produção de calçados e é considerado o maior cluster13 calçadista do 

mundo. Com indústrias em diversas cidades de Estado14, o setor é responsável por mais de 

100 mil empregos diretos, de acordo com a Abicalçados. 

Em outubro deste ano (2009), o Vale dos Sinos lançou um selo de procedência para o 

couro. A região é a primeira no mundo a lançar este tipo de certificação15. Além do destaque 

gaúcho na fabricação de calçados e couro, cidades serranas, como Caxias do Sul, colocam-se 

no cenário da moda com a produção em lã e malha. De acordo com Machado (2009), foi a 

produção destas cidades a principal responsável pela abertura do primeiro curso superior de 

moda do Estado.  

Após a iniciativa da Universidade de Caxias do Sul, outras faculdades do Estado, 

como o Centro Universitário Feevale, investiram na formação de profissionais do campo da 

moda. Hoje o Rio Grande do Sul já conta com seis faculdades com cursos na área da moda. 

Este cenário de interesse pelo ensino e pesquisa, na área de moda, caminha ao lado do 

crescimento do setor no Estado. Além dos centros de educação já referenciados, iniciativas 

pontuais de pesquisa, no campo da moda, fazem-se presentes, como as desenvolvidas por 

HINERASKY16 (2007, 2008), entre outras. 

Para completar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul na área da moda, novos 

estilistas despontam no Estado, como é o caso de Elisa Chanan que, segundo o site 

aspatrícias, é a estilista gaúcha mais reconhecida no Brasil, junto com Mareu Nitschke. 

Atualmente, seu trabalho se destaca em São Paulo na Semana de Moda – Casa de Criadores. 

                                                
13 O significado literal de cluster, no dicionário britânico, é “um número de coisas crescendo ou reunidas 
juntas” (Michaels Chamber Complete English Dictionary, 1996) e, fazendo a tradução literal de cluster do inglês 
para o português têm-se: “grupo; magote; feixe; molho;cacho; enxame; cardume” (Collins, 2000). Trecho 
retirado do site <www.revista-ped.unifei.edu.br> em 14/11/2009. 
14  Os pólos calçadistas do RS estão localizados no Vale do Rio dos Sinos, Vale do Paranhana, Vale do 
Taquari e Serra Gaúcha. 
15 O certificado de procedência é uma iniciativa da Associação das Indústrias de Curtumes do 
Rio Grande do Sul (Aicsul) e do Sebrae/RS. Até o momento, foram certificadas as empresas Soft, 
Aplic Colour, Polar, Mats, Tekcouro e Berghan. Dados retirados do site <www.exclusivo.com.br> em 
14/11/2009. 
16 Professora  nos Cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda – UNIFRA, Santa Maria/RS, Mestre 
em Comunicação e Informação – PPGCOM/UFRGS (Porto Alegre/RS), Jornalista pela UFSM (Santa 
Maria/RS). Desenvolveu pesquisas como: “Jornalismo de moda: questionamentos da cena brasileira” e Moda 
brasileira na imprensa: a “tendência fashion week”. 
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Podemos citar também, Karen Raíssa, formada pela Universidade de Caxias do Sul, 

que, segundo Machado (2009), já possui seu próprio atelier desde 2004, em Porto Alegre, e o 

experiente Daniel Lion, autodidata que, assim como Karen, trabalha na capital, entre outros17. 

 Ao falar dos estilistas gaúchos, não podemos deixar de mencionar importantes nomes 

tradicionais, como os citados por Machado: Rui Spohr, “primeiro estilista brasileiro a estudar 

na França” e Milka Wolff, que lançou sua primeira coleção em 1969, que teve de ser 

comercializada em São Paulo, devido à falta de abertura do mercado gaúcho para a moda 

(MACHADO, 2009, p.56).   

No RS, a despeito deste cenário, não há uma Semana de Moda para mostra da criação 

local. O Donna Fashion Iguatemi, que acontece duas vezes por ano em um dos maiores 

shoppings da capital, é um evento comercial e contempla os lojistas do shopping que através 

de desfiles mostram seus produtos. Este evento é uma realização do Grupo RBS, do qual 

também faz parte a TVCOM, transmissora do programa Estilo Moda, analisado no decorrer 

deste trabalho. 

 

2. 1. 2 Noções de regionalismo gaúcho 

 

 Este trabalho não pretende discutir o regionalismo, porém dará noções sobre seu 

significado no Rio Grande do Sul, para que se possa compreender melhor o problema da 

pesquisa. Neste sentido, o termo regionalismo é usado para designar as características 

peculiares de uma região, tais como linguagem, ambiência e tipos humanos, muito utilizado 

na literatura por autores como o gaúcho Érico Veríssimo. 

 Segundo Souza (2006), o regionalismo está ligado ao aspecto político. No caso do Rio 

Grande do Sul, de acordo com Love (1975), a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas 

ao poder, fez com que diversos estancieiros fossem para o Rio de Janeiro, na época, capital do 

país. Estes gaúchos fizeram o trajeto e chegaram à capital montados em cavalos e vestidos 

com seus trajes típicos.  

 Este fato histórico contribuiu para a imagem que o restante do país tem, ainda hoje, 

sobre o RS, pois constitui a imagem do gaúcho, formada por suas características regionais. 

Neste sentido, podemos designar como sendo elementos que caracterizam o perfil deste 

gaúcho: bravura, valentia, espírito aventureiro, força etc.  

                                                
17 Outros estilistas gaúchos: Débora Idalgo, Régis Duarte, Vivi Gil, Marco Antônio Bellini Batista , Ana 
Seffon, Guga Gonçalves, Duda Baggio, Anne Anicet, Alexandre Martins e Débora Costa Teles. 
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 O uso do cavalo remete ao ambiente rural do tropeiro gaúcho e o sotaque e os termos 

específicos à linguagem. No que se refere à moda, podemos observar aspectos do 

regionalismo gaúcho, principalmente, através de sua indumentária. Ela é composta por peças 

e acessórios com nomes característicos, como, por exemplo, a bombacha e o chiripá.   
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3 A MODA A QUE ASSISTIMOS 

 

Antes de falarmos sobre a moda através da televisão, é importante salientar que ela é 

um meio facilitador que oportuniza aos receptores o acesso a diversos conteúdos, além de ser 

acessível à grande maioria das pessoas, atingindo os mais variados grupos sociais.  

Segundo Rezende (2000), “a TV é o principal veículo de comunicação do sistema de 

comunicação de massa brasileiro”. Curado (2002) vai além, quando se refere à televisão como 

meio único de grande parte da população para buscar informações18 e acrescenta que a 

televisão tem uma maneira específica de transmitir a informação19.  

Para Kegler e Araujo (2008), além do som e da imagem, a informação na TV se dá 

também através do figurino usado pelos apresentadores. Suas roupas20 podem ser 

consideradas textos não-verbais carregados de significados. O figurino usado, não somente na 

apresentação de um telejornal, como também em novelas, filmes e demais programas 

transmitidos pela televisão, contribuem para o processo de popularização dos modos de vestir 

e conseqüentemente da moda. 

Dentre os programas televisivos, o que mais se presta a difundir a moda são as 

telenovelas21, assistidas mais pelas mulheres do que pelos homens. Elas expressam costumes 

culturais de diferentes países e regiões do Brasil, disseminando, desta forma, a moda e as 

particularidades de cada uma destas localidades. A telenovela                                              

                                            
 

   é o grande desfile de modas do povo brasileiro. [...] O figurinista de novela está 
ajudando a reforçar as tendências de moda desencadeadas no espaço das butiques e 

                                                
18  Segundo Squirra (2004), em pesquisas feitas pelo jornal Folha de São Paulo, no período de 2004, a 
televisão já era o veículo com maior aceitação (81% dos votos). Isto nos permite afirmar que a televisão 
desempenha um papel de “transmissora da verdade”, sendo mais acreditada que os poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário. 
19 Por não termos a possibilidade de rever a notícia, a não ser que seja gravada, ou interagir com o 
jornalista por meio de perguntas, a informação tem que ficar clara, instantaneamente, para o telespectador. 
Curado (2002) ressalta três regras imprescindíveis para um jornalismo televisivo de qualidade. A primeira delas 
é a clareza: “A maneira como a notícia é apresentada não pode despertar dúvidas quanto ao seu significado”; a 
segunda, a precisão, “a exatidão com que a notícia é transmitida”, que demonstra o bom trabalho na apuração 
dos fatos bem como na identificação da origem da informação (CURADO, 2002, p.20); a terceira, a 
imparcialidade que representa o equilíbrio da notícia, o jornalista além de dar voz os diferentes lados do fato 
conta com o auxilio de especialistas para esclarecer dúvidas à cerca do problema em questão. 
20 A roupa diz muito sobre quem a veste, ela é capaz de transformar o ser humano através do redesenhar de seu 
próprio corpo. “Esse seu fazer, uma montagem discursiva, resulta na (re)arquitetura anatômica de seu corpo e de 
todas as suas modalidades expressivas e narrativas” (CASTILHO, 2004, p.81). Assim, podemos compreender a 
importância do figurino na criação de um personagem para a ficção. 
21 Entre as novelas que influenciaram as pessoas no que se refere à moda de outros países estão: O Clone, 
exibida pela Rede Globo entre 2001 e 2002, que trouxe a cultura árabe; Belíssima, também da Rede Globo, 
transmitida entre 2005 e 2006, uma história ancorada na cultura grega e, recentemente, Caminho das Índias, da 
mesma emissora, que, no ano de 2009, trouxe ao grande público a cultura indiana. 
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confecções da zona sul carioca, e que resultam na adaptação da moda estrangeira, 
entremeada com criações próprias (DURAND, 1988 apud MACHADO, 2009). 

 

Além de matérias relacionadas à moda, apresentadas nos telejornais diários e 

programas de variedades, outra modalidade televisiva que tem conquistado espaço é a dos 

programas específicos sobre moda, que serão tratados a seguir. Porém, a grande incidência 

destes programas está nos canais a cabo, dificultando o acesso do grande público.     

 

      

3.1 A ORIGEM DO JORNALISMO DE MODA NO BRASIL: BREVE RETROSPECTO 

Antes de falar sobre o jornalismo de moda no Brasil, faz-se necessário buscar sua 

origem. Os primeiros registros impressos sobre moda encontram-se, na Europa, entre o início 

do século XVIII e a década de 1830, segundo Machado (2009). O celeiro do jornalismo de 

moda foi a França e, de acordo com Cidreira (2007) apud Machado (2009), as principais 

publicações da época foram: La Quintesse des Nouvelles, Le Nouveau Magasin Français, Le 

Journal de Monsieur, Le Corrier Lyrique, Journal des Dames et des Modes e Le Cabinet des 

Modes L’Iris. No final do século XIX, estes periódicos femininos passaram a circular por 

outros países da Europa.  

Já no século XX, a Europa deixou de ser o centro difusor de moda, fato este que, 

segundo Machado (2009), teve os meios de comunicação como aliados para o processo de 

democratização. Com isto, observou-se o surgimento de novas publicações e o 

desenvolvimento das já existentes, como a norte-americana Vogue, criada em 1892. 

Atualmente os grandes centros produtores de moda são Londres, Milão, Nova York e Paris. 

No Brasil, o jornalismo de moda deu seus primeiros passos no início do século XX, 

através das revistas femininas especializadas. As revistas pioneiras22 sobre o tema foram 

Manequim e Claudia, ambas da editora Abril. Hoje, de acordo com Hinerasky (2006), o 

mercado editorial possui uma gama de revistas especializas tais como Manequim, Estilo, Elle, 

Vogue, KEY, Usefashion, Profashional, Ouse, Figurino Moda Senhora, entre outras, além de 

revistas femininas com conteúdos de moda – Claudia, Marie Claire, Nova, Criativa, Uma, 

TPM, Capricho etc. e, também, revistas semanais de informação geral como Veja, Caras, 

Contigo, Isto É Gente, que trazem matérias acerca do assunto. De maneira geral, o conteúdo 

desses periódicos especializados e femininos está disposto entre editorial e matérias com dicas 

de como se vestir adequadamente. Outro veículo que está ampliando o espaço para o 

                                                
22  De acordo com informações do site <http;//www.manequim.com.br> Acesso em 11/11/2009. 
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conteúdo de moda é o jornal impresso, inclusive com cadernos inteiramente dedicados à 

moda, como é o caso de suplemento dominical do jornal Zero Hora, o Caderno Donna ZH, 

Grupo RBS. 

 Além de periódicos diários com circulação nacional e regional (Folha de São Paulo, O 

Globo, Estadão, O Sul, Correio do Povo), outras duas mídias estão expandindo o espaço para 

a moda, em especial a internet que, segundo Hinerasky (2006), é um centro de referência do 

setor com sites especializados (usefashion, maismoda, meninasdamoda)23, blogs e versões on-

line de jornais e revistas. Na televisão, o conteúdo de moda aparece desde os anos 80, com a 

presença de estilistas em programas femininos, como, por exemplo, o TV Mulher, da Rede 

Globo. Hoje há uma gama maior de programas, como Hebe (SBT), Superpop (RedeTV), Mais 

Você (Rede Globo) e Hoje em Dia (Rede Record) que geralmente exibem desfiles, realizados 

no palco do próprio programa, e também reportagens principalmente na cobertura de eventos 

de moda no país. Ultimamente as emissoras, principalmente os canais fechados, estão 

investindo em programas específicos sobre moda, o que será abordado com maior 

profundidade no decorrer do trabalho. 

 Tendo em vista a progressiva abertura editorial e audiovisual para a área do 

jornalismo de moda, aproveita-se para salientar a importância do papel do jornalista 

especializado em moda, pois, ele compreende a complexidade do campo de atuação da moda 

para transmitir ao seu público uma informação de qualidade. Através desta qualificação da 

informação, será possível colaborar para desmistificar o caráter fútil fornecido à moda, ainda 

hoje, por muitas pessoas.  

O jornalismo de moda é uma das vertentes do jornalismo que se segmentou para dar 

conta da complexidade de conteúdo e da relação entre a moda e os demais segmentos da 

sociedade, tais como economia e cultura, o que ressalta a importância da moda no país.  

Sua função não é apenas mostrar e descrever a roupa, mas também demonstrar a quem 

a vê o seu conteúdo, linguagem, contexto e finalidade. Kegler e Araújo (2008) vão além e 

consideram a moda uma necessidade.  

 
A necessidade de estar diferente, a cada dia, de um dia ter um estilo esportivo e, no 
outro, acordar com uma vontade incontrolável de usar um vestido com salto alto, 
justifica, em parte, a necessidade de se ter no armário um grande número de roupas. 
Moda também é isso, é a satisfação, não só das necessidades, mas dos desejos, dos 
sonhos (KERGLER e ARAÚJO, 2008, p.3). 
 
 

                                                
23 Endereços: www.usefashion.com.br; www.maismoda.com.br; www.meninasdamoda.com.br. 
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3.1.1 O jornalismo de moda que o Brasil vê 

 

Ao falar sobre as coberturas de moda na mídia brasileira, Joffily (1991) apud 

Hinerasky (2007) coloca que a moda é tratada basicamente sob três aspectos: serviço, 

tendência e comportamento, sendo inevitável o cruzamento entre os três. Claro que esses 

aspectos colocados por Joffily (1991) não delimitam a dimensão do conteúdo que a moda 

representa, mas servem como base para se pensar sobre ela. Por isso, Hinerasky diz que, além 

das pautas ligadas à moda e tendências, observa-se também a recorrência de assuntos como 

bastidores, público, celebridades. Outras pautas recorrentes, no campo do jornalismo de 

moda, são estilo e perfil.    

As matérias de serviço buscam adaptar as tendências do momento ao dia-a-dia do 

espectador, indicando, inclusive, lojas onde as roupas podem ser encontradas. Essas lojas 

geralmente são patrocinadoras do programa, ficando evidente o caráter mercadológico da 

moda. As pautas sobre tendências, como o próprio nome já diz, mostram as tendências da 

estação, sempre as traduzindo para a realidade do público-alvo do programa/veículo. Já as 

matérias de comportamento não estão ligadas estritamente à moda como vestuário e, sim, 

como agente24 da sociedade. As demais pautas como público, celebridades e bastidores 

referem-se a pessoas que se destacam nos eventos de moda. Matérias sobre estilo geralmente 

abordam os diferentes estilos e suas releituras, já aquelas sobre perfil referem-se à vida ou à 

carreira de um profissional da moda. 

Hinersky (2007), ao se referir às coberturas jornalísticas de moda, diz que elas 

envolvem escolhas de profissionais (jornalistas, produtores, editores, fotógrafos etc.), o que 

pode gerar identidades coletivas. Desta maneira, o conteúdo de moda transmitido não depende 

só das escolhas dos profissionais (estilistas) sobre que peças irão mostrar. Por exemplo, a 

interpretação e posterior descrição do jornalista vai interferir no produto final recebido pelo 

telespectador. Assim, “tais coberturas constituem-se espaços de configuração de identidades e 

distinções sociais e culturais” (HINERASKY, 2007, p. 7).    

Quando pensamos a moda na televisão brasileira, vamos além das reportagens e 

notícias das principais semanas de moda nos telejornais diários. Assim como a mídia 

impressa, a televisiva mantém espaços especializados em moda através de quadros fixos em 

programas de variedades e programas específicos sobre o assunto exibidos por emissoras em 
                                                
24  Tudo o que opera (conceito extraido: BUENO, Silveira. Minidicionário da língua portuguesa. 2 ed. São 
Paulo: FTD,2007) 
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canais abertos e por assinatura. Neste subcapítulo, vamos nos deter nos programas específicos 

sobre moda, o que é o objetivo desta pesquisa.   

Após fazer um breve apanhado dos programas específicos sobre moda já transmitidos 

no Brasil, foram selecionados alguns para se ter conhecimento do conteúdo de moda 

veiculado na televisão brasileira, bem como seu direcionamento e linguagem utilizada. Na 

busca por estes programas, foram encontradas produções nacionais e estrangeiras, algumas 

ainda estão no ar, outras já foram extintas.    

No que se refere à TV a cabo, um dos pioneiros em incluir em sua grade um programa 

com conteúdo integral sobre moda foi o GNT, canal de TV a cabo pertencente à Rede Globo, 

que, em 1991, produziu um programa sobre moda e comportamento chamado Modos, modas 

e manias, apresentado pela jornalista Valéria Monteiro. Seu conteúdo era produzido a partir 

de matérias internacionais. Mais tarde, em 1995, esse programa deu lugar ao GNT Fashion 

que, já reformulado, com uma produção de base nacional, teve a atriz Betty Lago como 

âncora até o ano 2000. Hoje quem comanda o programa são a jornalista Lilian Pacce e a 

modelo Mariana Weickert. Elas trazem dicas e reportagens sobre estilo, moda e 

comportamento, entrevistas com profissionais da área, além de cobertura dos principais 

eventos de moda do Brasil e do mundo. O canal conta com mais um programa sobre o tema, 

Tamanho Único, que traduz os looks das passarelas para o dia-a-dia, além de oferecer dicas de 

qual o melhor visual para cada ocasião.  

Em 2008, a TVCOM, canal de TV por assinatura do Grupo RBS, estreou Estilo Moda, 

um programa que se propõe a destacar o contexto da moda no Rio Grande do Sul. 

Apresentado por Milene Zardo, ele vai ao ar todas as quintas-feiras às 22h, com horários 

alternativos nas terças, sextas e domingos. Este programa será abordado em detalhes nos 

próximos capítulos, por ser nosso objeto de estudo. 

Ainda, na grade de programação dos canais fechados, encontramos uma série de 

programas sobre moda da televisão americana transmitidos no Brasil, em português, pela Net 

e Sky. São exemplos deles: Esquadrão da Moda, versão americana do original britânico, 

apresentado por Stacy London e Clinton Kelly; TIM Gunn:Guru de estilo com TIM Gunn e 

Greta Monahan; Mude o meu look apresentado por Finola Hugnes e Glamour Superstar com 

Jay Mabuel, em todos eles, uma pessoa, geralmente indicada, recebe dicas de moda de acordo 

com seu estilo, além de diversos prêmios como roupas, jóias etc. No Project Runway, a 

modelo Heidi Klum comanda uma competição entre 16 estilistas por uma vaga na Semana de 

Moda de Nova York, já Queer Eye For the Straight Guy e Queer Eye For the Straight Girl, 
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ensinam um candidato, no primeiro, e uma candidata, no segundo, a serem modernos. O 

formato destes programas é de reality show. 

Nos programas citados acima, ocorre uma verdadeira transformação desde roupa até 

maquiagem e cabelo. O objetivo destes programas é mostrar para cada tipo físico de mulher 

como se adequar à moda sem perder seu estilo. A maioria deles é apresentado no canal 

Discovery Home e Health que, inclusive, dedicou um dia da semana para exibi-los, são as 

Quartas de Beleza, tamanha diversidade de programas na área da moda. 

Seguindo na mesma linha do canal americano Discovery Home e Health, o brasileiro 

Fashion TV Brasil, transmitido pela Sky, reserva grande parte da sua programação à moda, o 

restante é dividido entre turismo, música, comportamento e culinária. Com programação 24 

horas por dia, destacam-se, no ramo da moda, programas como Glam, apresentado por Juliana 

Almeida. Ele mostra o que há de mais moderno e “descolado” no mundo, não somente da 

moda, como também da fotografia, design, entretenimento e tecnologia. O Fashion Splash 

conta a história dos ícones da moda e apresenta os movimentos sócio-culturais que 

influenciaram o jeito de vestir, no comando da modelo Marina Dias. No Estilo Brasil, Ellen 

Jabour mostra, a cada programa, um estilo e as tendências que se originam da diversidade 

cultural. Em Passarela Urbana, estilistas mostram como adaptar o que se vê nas passarelas ao 

dia-a-dia, de acordo com o guarda roupa e o tipo físico de cada um.  

Contudo, a moda não é mais privilégio de um seleto grupo social, os canais abertos da 

televisão brasileira também abrem as portas para programas direcionados à moda. Entre eles 

estão o + Moda, da Rede Record RJ, que oferece ao telespectador conteúdo sobre moda, 

beleza e design através de entrevistas e dicas de como se vestir, novidades do mundo da moda 

e celebridades. Na apresentação, a modelo Marcelle Bittar e a Miss Brasil 2007, Natália 

Guimarães. Neste mesmo estilo, podemos citar mais dois programas: Mundo Fashion, BAND 

SP, e Vitória Fashion, TV Vitória, ambos falam sobre moda, beleza e comportamento através 

de entrevistas e cobertura de desfiles de moda. Ainda nos canais de TV aberta, temos a versão 

brasileira do Esquadrão da Moda, exibido nas terças-feiras às 20h pelo SBT, apresentado por 

Isabella Fiorentino e Arlindo Grund.    

      Após comparar o formato desta fatia de programas exibidos na televisão brasileira, 

podemos dividi-los em dois grandes grupos: 

 No primeiro grupo, estão os reality shows que, devido ao seu formato com 

proposta de mudança do visual, chegam a ridicularizar a participante ao 

mostrar suas roupas e estilo antes de participar do programa. 
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 O segundo grupo é composto pelos demais programas, que discutem moda 

nacional e internacional de maneira a popularizá-la, ou seja, traduzir para as 

ruas o que se vê nas passarelas, respeitando os diferentes estilos e tipos físicos 

femininos. Há também a produção de matérias com celebridades e exibição de 

desfiles, o que de fato atrai a atenção do telespectador, principalmente das 

mulheres.  

Nesta gama de programas referenciados, observou-se que o Estilo Moda, da TVCOM, 

diferencia-se dos demais devido à ênfase regional, característica da emissora, diferente dos 

outros que priorizam uma abrangência nacional. Esta adoção é o motivo pelo qual ele foi 

escolhido para ser o objeto desta pesquisa e será estudado em profundidade nos próximos 

capítulos.  
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4 TVCOM: O JEITO GAÚCHO DE FAZER TELEVISÃO 

 

A TV a cabo ou por assinatura foi implantada, no Brasil, no início dos anos 90, 

porém, desde a década de 70, iniciavam as primeiras discussões para a regulamentação dos 

serviços de cabo difusão. Segundo Hinerasky (2006), esta implementação se fez necessária 

devido às exigências do mercado por uma informação especializada. 

A TVCOM, canal 36 UHF pertencente ao grupo RBS, desde sua fundação, em 1995, 

até os dias de hoje, passou por diversas reformulações. Conhecida como “Canal da 

Comunidade”, sua programação inicialmente era voltada para a região metropolitana de Porto 

Alegre, hoje para todo Rio Grande do Sul. Esta pesquisa não questionará o mérito da TVCOM 

se enquadrar, ou não, no conceito de TVCOMunitária. 

Com conteúdo estritamente local, atualmente sua grade de programação contém 

programas exclusivos da TVCOM e reprise de programas transmitidos pela RBS TV, tais como 

o Jornal do Almoço. Essa característica da TVCOM de privilegiar o que acontece no Estado 

lhe confere um caráter regionalista que, para fins de estudo, pode ser entendido a partir de seu 

conceito na literatura25. 

Atualmente, o segmento “moda” é contemplado pela emissora através do programa 

Estilo Moda, o qual será analisado nos capítulos seguintes. Todavia, antes do Estilo Moda, a 

emissora já contemplava conteúdo de moda através de dois programas:  

 Garota Verão, que segundo Milene Zardo, apresentadora dele, mostra as 

finalistas do concurso, que existe desde 1983, dicas de moda, beleza e 

comportamento. O programa existe ainda hoje e é transmitido entre os meses 

do concurso. 

 Estilo, apresentado inicialmente por Patrícia Parenza, hoje do site As 

Patrícias, e, depois, por Mauren Motta26 que atualmente gerencia o conteúdo 

de seu site sobre moda, tendência, comportamento, celebridades etc., além de 

outros empreendimentos. 

 

4.1 ESTILO MODA 

A Revista Eletrônica Estilo Moda é exibida semanalmente pela TVCOM, nas quintas-

feiras, a partir das 22h, com meia hora de duração. A reprise do programa pode ser conferida 
                                                
25  “traduz peculiaridades locais, expressando os traços do momento histórico e da realidade social, (...) 
podendo-se falar tanto de um regionalismo urbano quanto de um regionalismo rural”. Artigo Regionalismo. 
Disponível em: htpp://www.passeiweb.com. Acesso 24 Nov 2009. 
26  Estas informações foram retiradas da entrevista fornecida à pesquisadora, via e-mail, em 12 Nov 2009. 
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em horários alternativos: nas terças, às 10h15min, nas sextas, às 3h30min e 17h30min e, nos 

domingos, às 16h30min. Suas matérias também podem ser assistidas pela internet através do 

blog do programa (www.clicrbs.com.br/estilomoda), que traz dicas e notícias sobre o mundo 

da moda postadas pela apresentadora/editora Milene Zardo e pela repórter/editora Candice 

Feio, com colaboração de Carolina Ceolin, antiga editora do programa. 

Com estréia em 12 de junho de 2008, cada programa tem um tema central e é dividido 

em três blocos, em que apresenta conteúdos relacionados a moda e estilo. De acordo com 

Candice Feio e Milene Zardo, em entrevista por e-mail concedida à pesquisadora, o programa 

busca abordar sempre três tipos diferentes de pautas entre os seguintes temas: serviços, 

entrevista, produto e internacional para local. 

Nas pautas de serviço, é prestado serviço de moda, como onde encontrar determinado 

produto, média de preço etc. As entrevistas são feitas com personalidades importantes da 

moda. Ao falar sobre produtos, mostram as novidades do mercado e produtos que julgam 

interessantes. Já as matérias que abordam o contexto internacional adaptado ao local mostram 

as principais tendências, semanas de moda, exposições etc. 

  Um quadro de grande expressão no programa é o Na mira do Estilo Moda, que 

contempla uma participante, inscrita através do site do programa, com uma transformação do 

visual. Com periodicidade mensal, foi idealizado por Carolina Ceolin, ex-produtora do 

programa, mas estreou somente em setembro de 2009. Este quadro vai ao encontro da 

tendência da maioria dos programas de moda dos canais fechados, os reality shows.  

O programa não prioriza somente um estilo, de acordo com Candice e Milene “o 

principal objetivo do programa é aproximar a moda dos telespectadores”. Ele dá espaço para 

as diferentes formas de expressão através da moda, mostra o que está acontecendo no mundo 

sobre moda e como o Brasil e o Rio grande do Sul se colocam neste contexto. Os assuntos são 

apresentados através de dicas de profissionais da área, entrevistas, notas cobertas e 

reportagens, não há gravação em estúdio. O formato de revista eletrônica contempla a 

informação e o entretenimento.  

As gravações são feitas no Rio Grande do Sul, principalmente na capital, de forma a 

trazer para o cenário gaúcho o que acontece na moda nacional e mundial. Seu público-alvo, de 

acordo com o projeto do programa (ver Anexo A), é principalmente constituído de mulheres 

entre 18 e 50 anos de idade. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo, será apresentado o caminho percorrido para a realização desta 

pesquisa, bem como os procedimentos adotados. A escolha de trabalhar com jornalismo de 

moda foi imediata. Além de ser um assunto atual e de relevância, o mundo da moda sempre 

me encantou. Entretanto, era hora de deixar se ser somente espectadora para me tornar uma 

pesquisadora deste complexo sistema. 

 Inicialmente, pensei em trabalhar com a identidade da mulher gaúcha na moda. Porém 

seria um tema muito amplo, o que me exigiria um tempo maior do que o disponível para 

realizar a pesquisa. Então, já em orientação com a professora Daniela Aline Hinerasky, 

buscamos um assunto referente à moda que tivesse sido pouco explorado e que fosse viável 

de ser pesquisado. Então, surgiu a idéia de trabalhar com o jornalismo de moda na televisão. 

Assunto com escassez de pesquisas específicas e que aliaria moda e televisão, grandes 

paixões minhas. 

Só que, para iniciar o trabalho, era preciso restringir mais o tema, criar um problema 

de pesquisa. Então, passei a acompanhar mais intensamente os programas televisivos sobre 

moda, tanto nos canais abertos quanto nos fechados. Entre todos, o que mais me chamou a 

atenção foi o Estilo Moda da TVCOM devido ao aparente caráter regional com que produz 

seu conteúdo. Com esta observação, estava construída minha hipótese de pesquisa acerca do 

programa Estilo Moda que é, justamente, a presença do regionalismo no tratamento de suas 

pautas. 

Paralelamente ao acompanhamento do programa iniciei a fazer a revisão bibliográfica 

sobre os eixos centrais da pesquisa: moda e telejornalismo. Com o problema da pesquisa 

formulado, buscou-se na literatura, internet, revistas e jornais suporte para estruturar e 

discorrer o trabalho monográfico.   

 Os programas Estilo Moda da análise compreendem, portanto, quatro edições do mês 

de setembro e cinco do de outubro. O corpus foi escolhido de modo a abranger o período das 

principais semanas de moda do mundo e do mês do gaúcho, justamente para dar conta da 

diversidade de pautas possíveis entre estes assuntos, uma vez que a abrangência de um é 

mundial e do outro regional.  

Para verificar se realmente havia características regionais no programa, optamos por 

realizar um estudo exploratório que, segundo Révillion (2003), presta-se para aumentar o grau 

de familiaridade com fenômenos pouco conhecidos. Esta característica da pesquisa 
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exploratória corrobora o fato de que os estudos na área do jornalismo de moda televisivo e, 

principalmente, regional ainda são escassos.  

Outro ponto característico deste tipo de pesquisa é a maleabilidade no planejamento, o 

que possibilita a consideração de vários aspectos do objeto estudado. A abordagem a ser 

utilizada será a qualitativa que, segundo Richardson (1999), presta-se a entender a 

complexidade de um fenômeno social, como é o caso da moda.  

As técnicas de pesquisa escolhidas foram: entrevista fechada e gravação dos 

programas. A entrevista foi direcionada à apresentadora e à editora do programa, a fim de ter 

uma maior riqueza de informações para posterior análise dos programas selecionados. 

Composta por quatorze perguntas fechadas, a entrevista foi realizada através de e-mail, 

conforme prévio contato telefônico com a apresentadora Milene Zardo.  

Optou-se por este tipo de entrevista devido ao fato de programa ser produzido em 

Porto Alegre, sendo inviável, no momento, o deslocamento até a capital.  “A entrevista, nas 

suas diferentes aplicações, é uma técnica de interação social, de interpenetração informativa” 

que possibilita, através do diálogo, o esclarecimento de dúvidas acerca de um questionamento 

(MEDINA, 2002, p.8). As gravações dos programas foram feitas no formato VHS (Vídeo 

Home System). 

Para a análise dos programas, inicialmente classificamos suas respectivas reportagens 

de acordo com as seguintes temáticas: comportamento, serviço e tendência (JOFILY,1991), 

celebridades (HINERASKY,2007) e estilo e perfil, determinadas a partir da observação 

exploratória da reportagens do programa. 

Após, descrevemos cada uma das reportagens, para melhor verificar a presença de 

traços regionais, de acordo com as seguintes categorias analíticas criadas: figurino, linguagem 

e conteúdo – descritas a seguir.  

 

a) Figurino: nesta categoria, observamos o figurino da apresentadora, da repórter e 

dos entrevistados, com o intuito de perceber se há características regionais nas 

roupas e acessórios. 

 

b) Linguagem: a finalidade desta categoria foi observar na fala da apresentadora, da 

repórter e dos entrevistados, verificando se há incidência de sotaque carregado, 

típico do gaúcho interiorano, gírias e expressões regionalistas.   
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c) Conteúdo tradicionalista: esta categoria pretendeu identificar elementos ligados à 

moda que remetem ao gaúcho, tais como a vestimenta típica e os acessórios, sejam 

eles representados através de imagens pertencentes ao cenário ou mencionados 

verbalmente. 

  

 O intuito de tal expediente foi verificar se havia regionalismo presente na abordagem 

das matérias e em quais temáticas era mais recorrente. 
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6 ANÁLISE DO ESTILO MODA TV COM 

 
 Após cada apresentação das tabelas analíticas dos programas observados 

seguimos com a descrição analítica de cada um e então com as considerações parciais a 

respeito da questão proposta.  

 
 
 
 
6.1 APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E TABELAS DESCRITIVAS 
 

PROGRAMA 1 
Tema central Expointer 2009 
Data da exibição 03 de setembro de 2009 
 

TABELA 1: Reportagens/Entrevistas X Temáticas 
 

Reportagens/Entrevistas 
Programa 1/ Temáticas 

Trajes 
gaudérios 
(pauta 1) 

 

Releituras da 
vestimenta 

gaúcha 
(pauta 2) 

Looks mais 
estilosos da 
Expointer 

2009 
(pauta 3) 

Tudo o que é 
possível comprar 
com R$ 50,00 na 
Expointer 2009. 

(pauta 4) 
Celebridades     
Comportamento     
Estilo X  X  
Perfil     
Serviço    X 
Tendência  X   
 

Descrição das reportagens/entrevistas: 
 

1) Trajes gaudérios: em um estande da Expointer, o empresário argentino Ariel Cappiello e a 

veterinária Letícia Cappiello mostraram os trajes típicos do gaúcho, explicando para que serve 

cada acessório e em que ocasião usar cada traje. Sugeriram, tanto aos homens quanto às 

mulheres, como usar a vestimenta gaúcha nos dias de hoje. 

 

2) Releituras da vestimenta gaúcha: o empresário Bento Corbetta mostrou as tendências atuais 

da vestimenta gaúcha e releituras de peças típicas, como bombachas e alpargatas. Falou 

também sobre a tendência de estampas com motivos que remetem ao RS em camisetas. 

 

3) Looks mais estilosos da Expointer 2009: a repórter Candice Feio entrevistou visitantes da 

feira, questionando o que não pode faltar, para eles, na hora de escolher a roupa para visitar a 
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Expointer e se era possível fugir do traje tradicional num evento típico do Rio Grande do Sul 

como aquele.  

 

4) Tudo o que é possível comprar com R$ 50,00 na Expointer 2009: Milene Zardo e Candice 

Feio foram às compras na Expointer, cada uma com R$ 50,00. Mostraram produtos inusitados 

e relacionados à moda em geral e ao estilo gaúcho, como chapéus e lenços, bem como seus 

preços e modos de uso. Apresentaram o trabalho de artesãos gaúchos que, inclusive, será 

exportado para Paris. 

 

TABELA 1.1: Temáticas X Categorias analíticas 
 
Temáticas/ 
Categorias 
Analíticas 

Estilo 
(pauta 1) 

Tendência 
(pauta 2) 

Estilo 
(pauta 3) 

Serviço 
(pauta 4) 

Figurino I I I I 
Linguagem I II II II 
Conteúdo 
Tradicionalista 

II II II II 

Legenda: 
I  – apresentou regionalismo. 
II – não apresentou regionalismo. 

  

Neste programa, podemos observar a presença de traços regionais em todas as 

temáticas abordadas e em todas as categorias analíticas. Na primeira pauta do programa, cujo 

tema foi estilo, podemos evidenciar a presença de regionalismo no figurino dos entrevistados 

(pilcha), na linguagem, tanto da apresentadora como do entrevistado, através do uso de 

expressões gauchescas, tal como “gaudério”, e também no conteúdo, com a mostra de 

diferentes combinações entre as peças da indumentária gaúcha.  

 Já a segunda pauta, sobre tendência, mostrou, através do conteúdo, as releituras das 

tradicionais pilchas e o uso de elementos típicos do RS em estampas de camisetas. A matéria 

de estilo apresentou regionalismo através do figurino do entrevistado, enquanto a de serviço, 

além do figurino, remeteu ao regionalismo também através de seu conteúdo (lenços e 

chapéus).  
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PROGRAMA 2 

Tema central Tendências em Calçados para verão 2010 
Data da exibição 10 de setembro de 2009 
 

TABELA 1: Reportagens/Entrevistas X Temáticas 
 
Reportagens/Entrevistas 
/Temáticas 

Festa Nacional do 
Calçado 

FENAC/Novo 
Hamburgo 
(pauta 1) 

Mostra sapato, 
arte e fetiche 

(pauta 2) 
 

Alguns termos 
usados na moda 

(pauta 3) 

Celebridades    
Comportamento    
Estilo    
Perfil    
Serviço   X 
Tendência X X  
 

Descrição das reportagens/entrevistas: 

 

1) Festa Nacional do Calçado - FENAC/Novo Hamburgo - RS: Milene Zardo mostrou as 

tendências em calçados para o verão 2010, na Festa Nacional do Calçado, em Novo 

Hamburgo, através da amostra da festa e de vídeos dos desfiles da SPFW e Fashion Rio para 

demonstrar o uso dos sapatos e sandálias. 

 

2) Mostra sapato, arte, fetiche: exposição de sapatos usados desde 1900, entre eles peças 

criadas por designs como Manolo Blanic e Cristian Dior. Baseada no livro A história do 

sapato no século XX, da fotógrafa dinamarquesa Linda Conde, a exposição mostrou as 

tendências das diferentes décadas do século XX, comparando com as releituras que são 

tendências para verão 2009/2010. 

 

3) Alguns termos usados na moda: a professora de moda Renata Fratton explicou qual o 

significado dos termos usados na moda para designar determinadas peças de roupa. Ela fez 

menção ao chiripá (vestimenta gaúcha) para explicar o que o termo saruel significa na moda e 

a que estilo de calça se remete. 
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TABELA 1.1: Temáticas X Categorias analíticas 

 
Temáticas/ 
Categorias 
Analíticas 

Tendência 
(pauta 1) 

Tendência 
(pauta 2) 

Serviço 
(pauta 3) 

Figurino II II II 
Linguagem II II I 
Conteúdo 
Tradicionalista 

II II II 

Legenda: 
I  – apresentou regionalismo. 
II – não apresentou regionalismo. 

 

 Este programa faz referência ao regionalismo somente na pauta de serviço, quando a 

professora utiliza as características do chiripá para explicar o estilo da calça saruel.  

 

PROGRAMA 3 
Tema central Mande fazer sua bolsa ou sapato em 15 dias 
Data da exibição 17 de setembro de 2009 

 

TABELA 1: Reportagens/Entrevistas X Temáticas 
 
Reportagens/Entrevistas 
/Temáticas 

Pompéia Fashion 
Week 

(pauta 1) 
 

Entrevista com a estilista 
gaúcha  

Clarisse Innig  
(pauta 2) 

Bolsas e sapatos 
personalizados 

(pauta 3) 

Celebridades    
Comportamento    
Estilo   X 
Perfil  X  
Serviço    
Tendência X   
 

Descrição das reportagens/entrevistas: 

 

1) Pompéia Fashion Week: evento realizado pela loja Pompéia, no centro de Porto Alegre, 

com demonstração dos produtos da loja, tendências para o verão 2010. 

 

2) Entrevista com a estilista gaúcha Clarisse Innig: apresentou o perfil da estilista gaúcha em 

sua trajetória na área da moda. Mostrou também algumas de suas criações. 
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3) Bolsas e sapatos personalizados: mostrou loja da Capital que desenvolve bolsa e sapato de 

acordo com o gosto e estilo de cada cliente. 

 

TABELA 1.1: Temáticas X Categorias analíticas 
 
Temáticas/ 
Categorias 
Analíticas 

Tendência 
(pauta 1) 

Perfil 
(pauta 2) 

Estilo 
(pauta 3) 

Figurino II II II 
Linguagem II II II 
Conteúdo 
Tradicionalista 

II II II 

Legenda: 
I  – apresentou regionalismo. 
II – não apresentou regionalismo. 

 

Neste programa, não foi evidenciado regionalismo em nenhuma de suas pautas. 

 

PROGRAMA 4 
Tema central Na mira do Estilo Moda 
Data da exibição 24 de setembro de 2009 

 

TABELA 1: Reportagens/Entrevistas X Temáticas 
 
Reportagens/Entrevistas 
/Temáticas 

Transformação da professora Ana Cristina Vasconcellos 
(pauta 1) 

 
Celebridades  
Comportamento X 
Estilo X 
Perfil  
Serviço  
Tendência  
 

Descrição das reportagens/entrevistas: 

 

1) Transformação Ana Cristina Vasconcellos: repaginada do visual da primeira vencedora do 

quadro Na mira do Estilo Moda. Ana Cristina ganhou tratamento estético, dentário, cabelo e 

maquiagem, além de receber dicas para valorizar seu estilo. 
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TABELA 1.1: Temáticas X Categorias analíticas 
 
Temáticas/ 
Categorias 
Analíticas 

Comportamento e Estilo 
(pauta 1) 

Figurino II 
Linguagem II 
Conteúdo 
Tradicionalista 

II 

Legenda: 
I  – apresentou regionalismo. 
II – não apresentou regionalismo. 

 

 No programa de estréia do quadro Na mira do Estilo Moda, não foram identificadas 

características que remetessem ao regionalismo. 

 
PROGRAMA 5 

Tema central Donna Fashion Iguatemi 
Data da exibição 08 de outubro de 2009 

 

TABELA 1: Reportagens/Entrevistas X Temáticas 
 
Reportagens/Entrevistas 
/Temáticas 

Especial Donna Fashion Iguatemi 
(pauta 1) 

 
Celebridades X 
Comportamento  
Estilo  
Perfil  
Serviço  
Tendência X 
 

Descrição das reportagens/entrevistas: 

 

1) Donna Fashion Iguatemi: resumo do que aconteceu na edição primavera verão 2009/2010 

do Donna Fashion Iguatemi: bastidores, desfiles, tendências, participação de artistas globais, 

relação entre moda e música. A editora de moda da Zero Hora, Paola Deodoro, falou sobre as 

principais apostas para o próximo verão. Mostrou também os vencedores do Next Generation, 

concurso promovido pelo Donna Fashion Iguatemi que visa a descobrir novos talentos da 

moda gaúcha. 
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TABELA 1.1: Temáticas X Categorias analíticas 

 
Temáticas/ 
Categorias 
Analíticas 

Celebridades e Tendência 
(pauta 1) 

Figurino II 
Linguagem II 
Conteúdo 
Tradicionalista 

II 

Legenda: 
I  – apresentou regionalismo. 
II – não apresentou regionalismo. 

 

 O programa especial Donna Fashion Iguatemi não apresentou regionalismo, pois seu 

conteúdo remete-se às tendências da moda global.  

 

PROGRAMA 6 
Tema central Moda em Passo Fundo 
Data da exibição 15 de outubro de 2009 

 

TABELA 1: Reportagens/Entrevistas X Temáticas 
 
Reportagens/Entrevistas 
/Temáticas 

Primeira edição do Estilo Moda Passo Fundo 
(pauta 1) 

Celebridades  
Comportamento  
Estilo X 
Perfil  
Serviço  
Tendência X 
 

Descrição das reportagens/entrevistas: 

 

1) Estilo Moda Passo Fundo: evento que reuniu sete lojas da região para mostra de seus 

produtos e tendências para o próximo verão. Apresentou os cortes de cabelo para a próxima 

estação e contou com a participação do estilista Vol Fioravante, destaque no RS e, ainda, 

personalidades presentes no evento falaram sobre seu estilo, dicas de acessórios e beleza, e 

moda infantil. 
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TABELA 1.1: Temáticas X Categorias analíticas 
 
Temáticas/ 
Categorias 
Analíticas 

Estilo e Tendência 
(pauta 1) 

Figurino II 
Linguagem I 
Conteúdo 
Tradicionalista 

II 

Legenda: 
I  – apresentou regionalismo. 
II – não apresentou regionalismo. 

 

 A despeito do programa ser no interior do Estado (Passo Fundo) – o que por si só já é 

uma marca local – (mesmo com o objetivo de impulsionar o comércio/empresas da região), 

neste Estilo Moda, podemos perceber uma discreta marca de regionalismo na fala (sotaque) 

do entrevistado Vol Fioravante. No restante do programa, esta marca não foi observada. 

 

PROGRAMA 7 
Tema central Semanas de moda do mundo 
Data da exibição 22 de outubro de 2009 

 

TABELA 1: Reportagens/Entrevistas X Temáticas 
 
Reportagens/Entrevistas 
/Temáticas 

Reciclagem e 
moda 

(pauta 1) 

 Entrevista com 
Rose Andrade 

(pauta 2) 

Circuito das 
principais 

semanas de moda 
(pauta 3) 

Curso de 
moda para 
crianças 
(pauta 4) 

Celebridades     
Comportamento X    
Estilo     
Perfil     
Serviço    X 
Tendência  X X  
 

Descrição das reportagens/entrevistas: 

 

1) Reciclagem e moda: mostrou o trabalho realizado no Projeto Canoa, em que as artesãs 

reciclam materiais, principalmente a borracha, para fazer acessórios. Esta pauta enfatizou a 

preocupação com o meio ambiente. A borracha também faz parte do trabalho da artista 

plástica Lia Menna Barreto na criação de colares, anéis e pulseiras.  
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2) Entrevista com Rose Andrade: Rose, uma das principais produtoras de moda do país, fala 

sobre o Book de Tendências da ABEST (Associação Brasileira dos Estilistas) 2009 que reuniu 

as tendências e inspirações dos estilistas brasileiros. 

 

3) Circuito das principais semanas de moda internacionais: apresentou os destaques das 

principais semanas de moda internacionais: Nova York, Londres, Milão e Paris. Pontuou as 

criações de Alexander McQueen e John Galliano e das grifes Chanel e Louis Vuitton. Exibiu 

fotos de celebridades internacionais presentes nos desfiles. 

 

4) Curso de moda para crianças: A estilista e professora Elisa Lisot ensina, em seu atelier, na 

capital, conteúdos relacionados à moda - história da moda, estilistas famosos, costurar, 

bordar, desenho de moda -  para um grupo de meninas. 

 
TABELA 1.1: Temáticas X Categorias analíticas 

 
Temáticas/ 
Categorias 
Analíticas 

Comportamento 
(pauta 1) 

Tendência 
(pauta 2) 

Tendência 
(pauta 3) 

Comportamento 
(pauta 4) 

Figurino II II II II 
Linguagem II II II II 
Conteúdo 
Tradicionalista 

II II II II 

Legenda: 
I  – apresentou regionalismo. 
II – não apresentou regionalismo. 

 

 Em nenhuma das matérias que fazem parte do sétimo programa analisado, destacou-se 

o regionalismo. Todas elas abordaram a moda no contexto global. 
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PROGRAMA 8 
Tema central Na mira do Estilo Moda 
Data da exibição 29 de outubro de 2009 

 

TABELA 1: Reportagens/Entrevistas X Temáticas 
 
Reportagens/Entrevistas 
/Temáticas 

Transformação da promotora de eventos Lisiane Krentz  
(pauta 1) 

Celebridades  
Comportamento X 
Estilo X 
Perfil  
Serviço  
Tendência  
 

Descrição das reportagens/entrevistas: 

 

1) Transformação Lisiane Krentz: mostrou a mudança no visual da segunda participante do 
quadro Na mira do Estilo Moda, que teve direito a tratamentos estéticos, cabelo e maquiagem, 
além de roupas para compor um visual mais adequado de acordo com seu estilo. 

 
TABELA 1.1: Temáticas X Categorias analíticas 

 
Temáticas/ 
Categorias 
Analíticas 

Comportamento e Estilo 
(pauta 1) 

Figurino II 
Linguagem I 
Conteúdo 
Tradicionalista 

II 

Legenda: 
I  – apresentou regionalismo. 
II – não apresentou regionalismo. 

 

 A única marca de regionalismo presente nesta edição do Na mira do Estilo Moda foi, 

logo no início do programa, quando a apresentadora anunciou a participante. Seu sotaque 

carregado expressou regionalismo.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa visou a refletir acerca do programa Estilo Moda da TVCOM, com 

objetivo de verificar marcas de regionalismo gaúcho presentes nas matérias dos oito 

programas selecionados (meses de setembro e outubro). Para podermos analisar este 

programa, num primeiro momento, resgatamos a origem da moda e percorremos sua história, 

até chegarmos aos dias atuais, com ênfase no cenário brasileiro e rio-grandense.  

Cientes do espaço conquistado pela moda, buscamos compreender de que maneira ela 

vem sendo tratada pelo jornalismo. Observamos que os veículos de comunicação têm 

apostado no tema, resultando em recorrentes pautas. A moda deixou de ser assunto sazonal, 

hoje ela é abordada diariamente em jornais, revistas, web e programas televisivos.  

Com o foco da pesquisa direcionado ao jornalismo de moda na TV, mais precisamente 

nos programas específicos sobre o assunto, fizemos um levantamento dos programas já 

veiculados no Brasil. Após um breve relato sobre cada um dos programas encontrados, foi 

possível escolher um para ser o nosso objeto de estudo (no caso, o Estilo Moda).   

Num primeiro contato, em maio de 2009, com a então editora do programa, Carolina 

Ceolin, tivemos acesso à proposta do programa. Neste documento, ficou evidente o objetivo 

do Estilo Moda de priorizar o regional. O que não poderia ser diferente, pois, a TVCOM, 

emissora do programa, é uma TV local que transmite conteúdo regional. 

Outro ponto que nos chamou atenção nesta proposta foi o intuito de o programa ser 

um conceito novo de programa de moda. Esse conceito, segundo Carolina, seria formado a 

partir da possibilidade de produzir “um programa que trate de moda e estilo locais, feita e 

usada por gaúchos”. 

Ora, um programa tão regionalizado como este deve conter características locais 

também na maneira de transmitir a informação? Foi a partir desta indagação que montamos 

uma metodologia de pesquisa para respondê-la. Escolhemos como corpus os programas dos 

meses de setembro e outubro de 2009. Setembro por ser o mês do gaúcho e outubro, o mês em 

que acontecem as principais semanas internacionais de moda, dois assuntos com abrangências 

diferentes. 

A análise foi feita a partir da descrição das pautas e aplicação de duas tabelas em cada 

um dos oito programas selecionados. A primeira tabela relacionava as matérias apresentadas 

com as temáticas do jornalismo de moda, previamente estabelecidas e embasadas em Joffily 

(1991) e Hinerasky (2007). Com a segunda tabela, fizemos o cruzamento entre as temáticas 

identificadas na primeira e as categorias analíticas elaboradas por nós (figurino, linguagem e 

conteúdo). 
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Através da primeira tabela, pudemos identificar as temáticas presentes em cada edição 

do programa. A segunda nos possibilitou verificar em quais delas o regionalismo se fazia 

presente. Utilizando estas duas tabelas, também foi possível averiguar em qual temática a 

incidência do regionalismo foi maior. 

Dos oito programas selecionados, analisamos um total de dezoito pautas, entre 

reportagens e entrevistas. Uma entre elas se referiu a celebridades, três falaram sobre 

comportamento, seis sobre estilo, uma sobre perfil, três foram de serviço e oito, a maioria, 

foram sobre tendência. 

As temáticas que apresentaram características regionais foram:  

TEMÁTICA INCIDÊNCIA 
CATEGORIA 

ANALÍTICA 
PROGRAMA 

Comportamento Uma vez Linguagem Programa 8 

Duas vezes Figurino Programa 1 

Três vezes Linguagem Programas 1, 6 e 8 

(uma vez em cada) 
Estilo 

Uma vez Conteúdo Programa 1 

Uma vez Figurino Programa 1 
Serviço Duas vezes Conteúdo 

Programas 1 e 2 (uma 

vez em cada) 

Uma vez Linguagem Programa 6 Tendência Uma vez Conteúdo Programa 1 

 

Assim, podemos concluir que todas as temáticas foram abordadas no corpus estudado, 

sendo a de tendência a mais recorrente. Em contrapartida, nem todas apresentaram 

regionalismo. Entre as que apresentaram traços regionais, foi nas pautas cuja temática era o 

estilo que por mais vezes se evidenciou o regionalismo Isso pode indicar que o(s) modo(s) de 

vestir dos gaúchos são temas/pautas que dão a cor regional à moda, no programa, embora 

tenhamos um setor de moda (calçadista, de malha e de confecções também) bem 

desenvolvido. 

A linguagem (de entrevistados, apresentadora, etc) é o elemento mais evidente de 

regionalismo, sendo constatado cinco vezes. Já o conteúdo tradicionalista não foi evidenciado 

nenhuma vez, e o figurino típico três vezes. Estes dados já justificam em parte, pela presença, 

no corpus, do programa 1 (de 3 de setembro), direto da  Expointer 2009, evento realizado na 

cidade de Esteio/RS, direcionado ao agronegócio, que tem ligação estreita com o cenário 
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rural. Nos demais programas, o regionalismo foi pouquíssimo expressivo, aparecendo 

somente na linguagem dos programas 6 e 8.    

Portanto, após a análise, concluímos que, mesmo sendo transmitido por uma emissora 

com caráter local e se propondo a privilegiar a moda local, o programa Estilo Moda faz pouco 

uso do regionalismo para comunicar a moda. O caráter local ao qual o programa se refere, no 

seu projeto, está ligado ao enfoque que dá à produção e às personalidades gaúchas, o que não 

nos traz surpresa, pois, como dito anteriormente, é característica da TVCOM ter o Rio Grande 

do Sul como foco. 

Vale ressaltar, pois, ainda que haja pautas com enfoques regionalistas e 

tradicionalistas, a simples produção das pautas em Porto Alegre e /ou no interior do Estado já 

corrobora um caráter regional, o que não quer dizer tradicionalista. Por sua vez, isso, por si 

só, indica traços regionalistas, já que ser gaúcho não contempla apenas a identidade 

estigmatizada do gaúcho de bombachas. O que nos coube, contudo, foi observar, questões 

centrais do regionalismo. 

Essa conclusão corrobora com a tendência atual da moda, a qual não está fixada a um 

território e tão pouco é exclusiva de uma região. A moda é global e democrática. As 

tendências são lançadas mundialmente por diversos países através da produção de estilistas. 

As semanas de moda são a vitrine para que essas tendências cheguem até nós. Temos acesso a 

toda esta informação, através dos veículos de comunicação, e liberdade para escolher o que 

mais se adapta ao nosso estilo.   

É verdade que, em alguns lugares, como no Rio Grande do Sul, existe uma vertente 

tradicionalista, geralmente ligada ao contexto histórico e de formação da sociedade, muito 

forte e resistente à incorporação da moda globalizada. Contudo, esta vertente se torna 

minúscula quando comparada à aceitação da moda global. Deste modo, não cabe a nós pensar 

que hoje a moda possa ser estritamente local e que um programa de moda, mesmo que tenha 

foco regional, vá satisfazer o anseio por informações de seu público através de um conteúdo 

100% regional.    
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ANEXOS 
 
 

A) Algumas informações sobre a proposta do programa, fornecidas por Carolina Ceolin, 

em 19/05/2009, via e-mail. 

PROGRAMA ESTILO MODA TVCOM 

  PRINCIPAIS CONTEÚDOS A SEREM TRATADOS: 

 Comportamento, moda, estilo, atitude. 

OBJETIVOS: 

 O programa funcionará como uma revista eletrônica de moda e estilo. Abordará 

comportamento e temas relacionados a visual, colocando o público por dentro de 

tendências e dicas de moda e estilo. Eclético, o ESTILO MODA não vai se restringir a um 

estilo específico, incluirá todas as diferentes maneiras de expressão através da moda. 

 O ESTILO MODA terá também a função de serviço, pois dará dicas de moda e estilo 

que serão úteis ao dia-a-dia do telespectador. 

 Moda e estilo sempre geram interesse. Não é a toa que existem, em quase todos os 

veículos com espaços para cultura e entretenimento, programas deste tema. 

 O programa pretende dar algumas pinceladas no cenário da moda mundial e 

nacional, mas priorizar a regional, adaptando ao cenário gaúcho os programas de moda 

nacionais. 

 Tem-se visto cada vez mais, no Rio Grande do Sul, pessoas que querem, além de 

mostrar, investir no seu próprio estilo e fazem marcas e ateliês de criação de moda e 

acessórios. Como exemplo disso, em quase todos os fins de semana, há algum bazar em 

Porto Alegre, desde grandes, com centenas de expositores, a pequenos, quando alguns 

amigos que se reúnem e chamam conhecidos para divulgar seu trabalho. 
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 Isto confirma a tendência de um grande interesse pela moda e sua criação na capital. 

E, mesmo que, em diversos momentos, este tema seja destaque em publicações e matérias 

de TV, não existe um espaço para tratar exclusivamente de moda e estilo locais. 

 A TVCOM é uma emissora regional, seus programas tratam dos mais variados 

assuntos, sempre com caráter local. Por isso, seria um excelente espaço para explorar o 

tema proposto. Além disso, como um canal de entretenimento, seu conteúdo teria um 

grande crescimento, pois sua programação sugere apresentar um programa sobre moda e 

estilo, que são temas tão atuais e em alta. 

 O programa ESTILO MODA, de maneira alguma, tentará competir com programas 

de moda do país ou exterior, mas sim criar um conceito novo. Aproveitar o caráter regional 

da TVCOM e fazer um programa que trate de moda e estilo locais, feita e usada por 

gaúchos.  

  

PÚBLICO-ALVO: 

 Principalmente mulheres, classe A, de 18 a 50 anos de idade. 
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B) Entrevista com Milene Zardo e Candice Feio, via e-mail. 
 
 

1) Qual o principal objetivo do programa? 
O PRINCIPAL OBJETIVO DO PROGAMA É APROXIMAR A MODA DOS 
TELESPECTADORES. QUEREMOS QUE AS PESSOAS ENTENDAM A MODA. 
BASICAMENTE MOSTRAMOS O QUE ESTÁ ACONTECENDO NO MUNDO, O 
QUE O BRASIL ESTÁ FAZENDO EM RELAÇÃO A ESTA TENDÊNCIA E COMO O 
RIO GRANDE DO SUL ESTÁ INSERIDO NESTE CONTEXTO. SEMPRE 
LEMBRANDO QUE CADA UM FAZ A SUA MODA, QUE A MODA É 
DEMOCRÁTICA. BASICAMENTE A FUNÇÃO DO ESTILO MODA É SUGERIR, 
MOSTRAR AS OPÇÕES  E DEIXAR O TELESPECTADOR LIVRE PARA FAZER A 
ESCOLHA QUE MELHOR COMBINA COM SEU ESTILO.,  
  
2) Quais são os critérios utilizados na escolha das pautas? 
PRIMEIRO, TEMOS QUE ACREDITAR NO QUE ESTAMOS MOSTRANDO, SEJA 
UMA TENDÊNCIA OU UM TRABALHO DIFERENCIADO DE NOVOS TALENTOS 
DA MODA. COMO A TVCOM É LOCAL, TENTAMOS SEMPRE VALORIZAR O 
TRABALHO DOS GAÚCHOS, MAS SEM DEIXAR DE LADO O QUE ESTÁ 
ACONTECENDO NOS GRANDES CENTROS.  BUSCAMOS TAMBÉM PAUTAS 
QUE PRESTEM SERVIÇO AOS TELESPECTADORES, COISAS QUE PODEM SER 
APLICADAS NO DIA A DIA. EXEMPLO: RENOVAÇÃO DE COURO, CONSERTO 
DE BIJOUTERIAS, DICAS DE COMPRAS, ETC. 
 
3) O que levou vocês a produzir um programa de moda com caráter local? 
PRIMEIRAMENTE PORQUE A TVCOM É UMA TV LOCAL, EM SEGUNDO 
LUGAR RECONHECEMOS A IMPORTÂNCIA DE VALORIZAR O TRABALHO DE 
PROFISSIONAIS LOCAIS, QUE AINDA NÃO TIVERAM A OPORTUNIDADE DE 
DIVULGAR SEU TRABALHO. 
 
4) Na opinião de vocês, qual a diferença entre produzir um programa de moda local e um 

nacional?   
O PROGRAMA DE MODA NACIONAL TEM O DEVER DE COBRIR OS GRANDES 
EVENTOS  QUE TENHAM ESSE CARÁTER. DEVE ESTAR PRESENTE E 
APROXIMAR O PÚBLICO DAS PESSOAS QUE DE FATO FAZEM A MODA 
ACONTECER NO PAÍS (ESTILISTAS, FORMADORES DE OPINIÃO...). JÁ O 
PROGRAMA LOCAL, COMO O ESTILO MODA, DEVE, SIM, 
MOSTRAR/INFORMAR A RESPEITO DESTES MESMOS EVENTOS COM A 
DIFERENÇA QUE  NÃO TEM A OBRIGAÇÃO DE ESTAR PRESENTE.  O 
PROGRAMA REGIONAL NÃO PODE PERDER O SEU FOCO, DE PRESTAR 
SERVIÇO À COMUNIDADE LOCAL. 

.        
5) O que caracteriza o regionalismo do Estilo Moda? 
O DESTAQUE PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS LOCAIS.  
 
6) O que difere o Estilo Moda dos demais programas de moda exibidos pela televisão 

brasileira?   
CADA VEZ MAIS SURGEM NOVOS PROGRAMAS DE MODA NA TV 
BRASILEIRA, PELO INTERESSE CADA VEZ MAIOR DO PÚBLICO NO TEMA. O 
ESTILO MODA, DESDE SEU PROJETO ATÉ HOJE, MANTÉM O CARÁTER DE 
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APROXIMAR A MODA, E NÃO SOMENTE MOSTRAR OS GRANDES DESFILES E 
PRINCIPAIS TENDÊNCIAS. O PROGRAMA SEMPRE FOI PENSADO PARA SER 
UM FACILITADOR NA VIDA DOS TELESPECTADORES. PARA NÓS, É 
IMPORTANTE QUE AS PESSOAS ENTENDAM QUE “MODA” É MAIS DO QUE 
UM JEITO DE SE VESTIR E É ISSO QUE, ESSENCIALMENTE, TENTAMOS 
PASSAR. 

 
7) Como foi feita a escolha dos temas que compõe o programa, tais como, 

comportamento, tendência etc.? 
TENTAMOS SEMPRE ABORDAR 3 TIPOS DIFERENTES DE PAUTAS POR 
PROGRAMA:  
SERVIÇOS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODA 
ENTREVISTA: BATE PAPO COM NOMES IMPORTANTES DA MODA 
PRODUTO: NOVIDADES DO MERCADO E PRODUTOS QUE JULGAMOS 
INTERESSANTES DE ALGUMA FORMA.  
INTERNACIONAL PARA LOCAL: MOSTRAR AS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS 
VINDAS DO EXTERIOR QUE JÁ CHEGARAM POR AQUI OU QUE TORCEMOS 
PARA QUE CHEGUEM E TAMBÉM OS GRANDES EVENTOS (SEMANAS DE 
MODA, EXPOSIÇÕES...). 
 
8) Existem temas fixos que o programa sempre aborda? Quais?  
OS QUE CITAMOS ACIMA. 
 
9) Como vocês vêem a moda no RS?  
VEMOS O RIO GRANDE DO SUL COMO UM PÓLO IMPORTANTE E AINDA EM 
EXPANSÃO NA MODA. EXISTEM MUITOS TALENTOS E CURSOS 
QUALIFICADOS NO ESTADO. MUITOS PROFISSIONAIS CRIATIVOS SAEM 
DAQUI PARA DESENVOLVER SEU TRABALHO FORA ( RIO, SÃO PAULO OU 
EXTERIOR). O QUE FALTA PARA OS GAÚCHOS É A VISIBILIDADE E 
RECONHECIMENTO QUE OS GRANDES PÓLOS JÁ PROPORCIONAM. 
 
10) Existe diferença entre a moda no RS e no mundo?  
SIM. CADA LUGAR TEM SUA CULTURA E SEUS COSTUMES, E ISSO FAZ COM 
QUE A MODA TAMBÉM SEJA DIFERENTE. 

 . 
11) O programa sofreu alterações na estrutura desde sua estreia? Quais e por quê? 
SIM, O PROGRAMA SOFREU LEVES MODIFICAÇÕES DURANTE ESTES 17 
MESES. NADA SIGNIFICATIVO, SOMENTE A INCLUSÃO DE NOVOS QUADROS 
PARA TRAZER MAIS DINAMISMO. NA VERDADE, O PROGRAMA PERMITE 
UMA GRANDE FLEXIBILIDADE EM RELAÇÃO AO FORMATO DAS PAUTAS E 
QUADROS. ISSO DIMINUI UM POUCO A NECESSIDADE DE GRANDES 
MUDANÇAS ESTRUTURAIS. NO ENTANTO, ESTAMOS SEMPRE AVALIANDO A 
POSSIBILIDADE DE INOVAÇÕES.   
 
12) Quando e como surgiu a idéia do quadro “Na mira do Estilo Moda”? Qual sua 

periodicidade? 
O QUADRO NA MIRA DO ESTILO MODA SURGIU NO INÍCIO DE 2008, ANTES 
MESMO DE O PROGRAMA ESTREAR. FOI UM PROJETO CRIADO PELA 
CAROLINA CEOLIN, PRODUTORA DO PROGRAMA NA ÉPOCA. O QUADRO É 
MENSAL. 
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13) Qual a importância do blog do programa?  
O BLOG É A FERRAMENTA DE CONTATO DIRETO COM O TELESPECTADOR. É 
IMPORTANTE PARA AVALIAR A POPULARIDADE DO PROGRAMA, A 
REPERCUSSÃO DAS REPORTAGENS E É UM CANAL ABERTO PARA A TROCA 
DE IDÉIAS E SUGESTÕES COM O PÚBLICO.  
 
14) A TVCOM já exibiu outros programas de moda além do Estilo Moda? 
SIM, O PROGRAMA ESTILO, APRESENTADO INICIALMENTE PELA PATRÍCIA 
PARENZA E DEPOIS PELA MAUREN MOTTA. 

 
 
 
 
 

 
  
 

 
 


