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RESUMO  
 
 
A indústria, tendo em vista aspectos econômicos, utiliza os meios de comunicação para 
divulgar a moda e torná-la algo praticamente indispensável para viver em nossa sociedade. 
Este trabalho tratou de estudar o consumo de moda, procurando identificar se modelos de 
vestuário e assessórios presentes em telenovelas serve como referência para mulheres santa-
marienses pertencentes a classe C. Neste estudo foram abordados os conceitos e as principais 
características da sociedade de consumo, as histórias e as transformações da moda desde o 
século XX até os dias atuais, o início das telenovelas no Brasil e suas fases, revelando 
também sua capacidade de influenciar os telespectadores. Para ilustrar este estudo, foi 
abordada como referência a telenovela da Rede Globo Insensato Coração, em evidência no 
período no qual se desenvolveu este trabalho.  
 
Palavras-chave: Consumo. Moda. Telenovela. Mulheres. Classe C.  
 
 
 
 
ABSTRACT  
 
 
The industry, in view of economics, uses the media to promote fashion and make it an almost 
indispensable to live in our society. This work sought to study the consumption of fashion, 
trying to identify models of clothing and accessories found in soap operas serves as a 
reference for women santa-marienses belonging to class C. This study addressed the concepts 
and the main characteristics of the consumer society, the stories and the changes of fashion 
since the twentieth century to the present day, the beginning of soap operas in Brazil and its 
phases, revealing their ability to influence viewers. To illustrate this study was approached as 
a reference to the Rede Globo soap opera Foolish Heart, evident in the period in which this 
work developed. 
 
Keywords: Consumption. Fashion. Soap Opera. Women. class C 
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 INTRODUÇÃO 
 

A mídia está presente em todos os momentos do dia-a-dia, através da TV, do, rádio, do 

jornal, da internet entre outras. E a mídia mais consumida pelos brasileiros é a televisão, como 

já afirmou Almeida (2003), pois sua penetração é intensa.  A televisão é considerada, em 

termos gerais de população brasileira, a mídia mais utilizada, segundo Mídia Dados Brasil, 

(2011) para obter informação (69%); para entretenimento (52%) e para distração (42%).  

De acordo com o autor, a partir dos anos 1960 a televisão foi responsável pela 

formação do mercado consumidor no país, ampliando com isso, o mercado publicitário. Ela 

está presente, direta ou indiretamente na vida de todos, e exerce um papel importante na 

formação de atitudes e opinião de grupos sociais. Em 2006, pesquisas revelaram que a TV 

aberta tinha 77,6% e a TV paga, 9,5% de audiência no país.  

Na programação da TV está inserida a telenovela, que hoje é um dos mais importantes 

produtos culturais do país. A telenovela é assistida por praticamente todas as classes sociais, 

está sempre em destaque na mídia e participa da criação de hábitos de consumo, e dentre 

estes, o consumo de moda.  

A telenovela aborda variados conteúdos e, no seu dia-a-dia, as pessoas comentam 

sobre suas tramas e “participam” das histórias. Em função disso, a telenovela é um produto 

que baliza consumos, não apenas pelos anúncios nos intervalos comerciais, ou pelas inserções 

de marcas de produtos ou serviços nas ações de personagens que ocorrem durante a trama, 

mas também pelo seu próprio roteiro, pois outra importante referência ao consumo está no 

perfil de seus personagens, que representam e ampliam estilos de vida que são aproveitados 

pela moda. Por exemplo, um personagem da novela tem em seu figurino determinada roupa 

ou acessórios e poderá, com sua atuação, incentivar ou divulgar o uso daquela determinada 

peça.  

"O alcance da novela é muito maior [em comparação aos desfiles de moda]. A novela 

é a grande revista de moda das camadas populares" disse Herchcovitch (2011, p.50) sobre o 

poder de influência dos figurinos da televisão sobre telespectadores brasileiros.  

Assim sendo, é provável que também as camadas populares busquem referências em 

novelas, pois, segundo o IBOPE (2011 b) a classe C, por exemplo, vive um momento de 

intenso consumo, decorrente do aumento do poder aquisitivo, em função das ofertas de 

crédito e até da existência de planos e financiamentos do Governo Federal que favorecem este 

público.  
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Mas existem outros fatores que também convivem com as novelas na disseminação da 

moda, como por exemplo, outros programas de TV, o ambiente de trabalho, grupo de amigos, 

vitrines de lojas, revistas, passeios aos shoppings, entre outros. Nestes lugares sempre tem um 

porta-voz da moda para indicar referência, como é o caso de programas como o Domingão do 

Faustão, Jornal Hoje, Vídeo Show e outros.   

Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011), a classe C é 

composta por indivíduos pertencentes a famílias que possuem renda mensal entre R$ 1.064,00 

e R$ 4.591,00, e os novos consumidores brasileiros, que somam 86,2 milhões de pessoas, já 

detêm um quarto de todo o poder de consumo (De Chiara, 2008). “A classe C não poupa, nem 

investe o seu dinheiro. Ela consome”, diz o relatório do IBOPE (2011 b).  

  De acordo com o IBOPE (2011 a), há 29 milhões de mulheres entre 18 e 49 anos da 

classe C no Brasil. Suas principais preocupações são em relação a saúde, traballho, família e 

estabilidade financeira. “Ela é menos conservadora e preconceituosa, porém é mais informada 

e preparada e cada vez mais voltada para qualidade de vida e prazer imediato”, diz Nelson 

Marangoni, chefe executivo do IBOPE (IBOPE, 2011). 

Segundo o IBOPE (2011 a), na sua decisão de compra, essas mulheres são 

influenciadas por atitudes específicas: 32% são motivadas pelo preço, 22% buscam a 

diferenciação, 29% são sensíveis à pressão social, 17% delas o fazem por indulgência. De 

acordo com seus temas de interesse, nas horas de lazer, 58% assistem TV e nela, a novela.  

A partir desses levantamentos, buscou-se entender nesta pesquisa se as novelas servem 

de referência ao consumo de moda para mulheres da classe C entre 25 a 35 anos, que moram 

em Santa Maria-RS, e são secretárias de Cursos de Graduação da Unifra.  

Portanto, na busca de tentar solucionar este problema, focou-se o objetivo geral desta 

pesquisa em verificar de que forma as novelas servem de referência ao consumo de moda para 

essas mulheres. Foi utilizada a novela da Globo, Insensato Coração, como referência para 

nossa pesquisa, a escolha foi porque esta novela estava em evidência no período da pesquisa. 

Como objetivos específicos procurou-se, identificar os meios que a amostra utiliza para obter 

informações e referências sobre moda, verificar o que as mulheres fazem nas horas de lazer, e 

com que frequência elas assistiam à novela Insensato Coração e qual é a importância que a 

moda tem na vida delas.  

Este trabalho monográfico compõe-se de capítulos divididos da seguinte forma: o 

primeiro intitulado Consumo e moda feminina, trata de conceitos de consumo e das principais 

características da sociedade de consumo neste, aborda-se os diferentes tipos de consumo e as 
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necessidades que as pessoas têm de adquirir mercadorias. Também no primeiro capítulo, 

Moda Feminina, aborda-se o surgimento da moda e suas transformações, comentando seus 

diferentes momentos. 

  O segundo capítulo, Telenovela, contém um pouco da história da telenovela, desde 

seu início no Brasil com a radionovelas, revela também o poder de referência que ela possui 

diante os telespectadores, e por fim comenta-se sobre o figurino das telenovelas da Rede 

Globo e especialmente o da telenovela Insensato Coração.  

 O terceiro e último capítulo apresenta os procedimentos metodológicos, a descrição, a 

análise dos dados coletados e a abordagem final traz as considerações finais a respeito do 

estudo desenvolvido.     
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CAPÍTULO I – CONSUMO E MODA FEMININA 

1.1 CONSUMO  
 

Desde a Revolução Industrial o mundo nunca mais foi o mesmo, pois a produção em 

série, ao incorporar continuamente avanços tecnológicos, estruturais e também de 

comercialização de produtos e serviços, desenvolveu uma economia de consumo. Bauman 

(1999) afirma que, enquanto a sociedade dos nossos antecessores era uma sociedade de 

produtores, a nossa é uma sociedade de consumo. O período moderno engajava seus membros 

como produtores; essa era a forma como eram moldados e a norma que aquela sociedade 

estabelecia para seus integrantes era a de que tivessem capacidade e vontade de desempenhar 

esse papel. Mas isso mudou, de acordo com este autor, pois ele entende que a maneira como a 

sociedade atual “molda” seus membros é ditada pelo dever de desempenhar o papel de 

consumir. Ele quer dizer que a nossa sociedade funciona a partir de uma norma que considera 

importante a capacidade e vontade de seus membros serem bons consumidores.  

O capitalismo e o consumo estão juntos, e esta é uma característica da sociedade 

contemporânea, denominada sociedade do consumo. Hoje a sociedade se encontra numa 

avançada etapa do desenvolvimento industrial capitalista, que se caracteriza pelo consumo 

massivo de bens e serviços, disponíveis graças à elevada produção, eficiente distribuição e 

adequada exposição aos membros que dela fazem parte.  

Contudo, ressalta Nunes (2008), as principais características da sociedade de consumo 

são três: a primeira é que a oferta excede a procura, levando a que as empresas recorram a 

estratégias de marketing agressivas e sedutoras que motivem a sociedade a consumir, 

permitindo-lhes escoar a produção. A segunda característica é que a maioria dos produtos e 

serviços está normalizada, os seus métodos de fabrico baseiam-se na produção em série e 

recorre-se a estratégias de obsolescência programada que permitam o escoamento permanente 

dos produtos e serviços. A terceira e última característica apontada pelo autor é que os padrões 

de consumo estão massificados e usa-se o que está na moda também como forma de integração 

social.  

A partir dessa reflexão, podemos dizer que a sociedade de consumo é consequência do 

alto desenvolvimento industrial, que trouxe oportunidade de acesso a bens a determinadas 

parcelas da sociedade que antes não podiam usufruir deles. Com isso, a sociedade de consumo 

possibilitou, através do aumento de renda e da redução dos custos de produção e 
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comercialização, que as pessoas adquirissem bens cada vez mais diversificados; desta forma, 

facilitando um maior acesso de produtos a uma parte maior da sociedade. 

Segundo Rocha (2004) o consumo é um fenômeno central na vida cotidiana, 

ocupando, constantemente nosso imaginário. Ele assume um lugar primordial como 

estruturador de valores e práticas que regulam relações sociais e que também constroem 

identidades. 

De acordo com o autor, o consumo visto pela mídia e nos diálogos do cotidiano pode 

ser enquadrado em quatro grandes compartimentos ideológicos, (chamados por ele de marcas) 

moralista, naturalista, hedonista e utilitária. O consumo, segundo o autor, pode ser visto 

como algo que se explica com base em qualquer uma das quatro, ou também por algumas 

delas articuladas, ou por todas conjuntamente.  

A visão moralista coloca o consumo como responsável pelos diversos problemas 

sociais; nesta perspectiva, produção e consumo têm significados opostos: o consumo é 

sinônimo de superficialidade, vício compulsivo, mundo falso e inconsequente e, por outro 

lado, a produção representa a vida verdadeira, o mundo levado a sério. Ou seja, “a cigarra 

canta, gasta, consome, e a formiga labora, poupa, produz” (ROCHA, 2004, p. 129).    

A outra ideologia de consumo percebida pelo autor é a naturalista. Nesta, o autor 

aponta que há uma abordagem equivocada, isto é, o consumo existiria em razão da natureza, 

da biologia ou do espírito humano, e assim o consumo seria algo biologicamente necessário, 

naturalmente inscrito e universalmente experimentado. Neste ponto de vista, entende-se que a 

marca do objeto a ser escolhida, ou a forma de consumir alimentos, por exemplo, seja um 

dado natural, e não aprendido e compartilhado por pessoas que vivem em um determinado 

ambiente definido por uma determinada cultura. Rocha (2004) defende que o consumo é o 

lugar onde as práticas sociais são influenciadas por sistemas de classificação simbólica, 

vigentes em uma cultura específica, pois são as práticas culturais que “dizem” o que deve ser 

consumido e como isso deve ser feito pelos membros da sociedade a que se pertence.   

O autor identifica também a visão utilitária, a predominante nos estudos de marketing, 

onde o consumo é uma questão prática de interesse empresarial, e o maior objetivo para 

entender o consumo é obter o lucro. Para isso acontecer, para manter o produto atuante e 

aumentar os números de sua venda, os administradores fazem pesquisa de mercado, visando 

adequar o produto ou serviço as expectativas do consumidor. Ou seja, os administradores se 

preocupam em entender o consumo para tirar proveito financeiro deste.   
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A marca hedonista, para Rocha (2004) é aquela identificada no consumo sob o olhar 

publicitário, no qual o prazer de consumir é uma espécie de discurso central. Quando a cultura 

de massa pensa o fenômeno do consumo, afirma o autor, cria-se uma ideologia em que 

possuir produtos e serviços é ser feliz, ou seja, consumir resulta em sucesso, felicidade e 

outras infinitas seduções estimuladas pelos publicitários. Segundo Canclini (1999), a televisão 

e os demais meios de comunicação, através do discurso publicitário direto e indireto, exercem 

grande pressão para que os indivíduos consumam.  

Como exemplo há empresas que levam em seus slogans algo relacionado com a 

felicidade, como Magazine Luiza (“Vem ser feliz”); GVT (“A escolha feliz”); SBT (“A TV 

mais feliz do Brasil”); Pão de Açúcar (“Lugar de gente feliz”); Coca-Cola (“Abra a 

felicidade”) e assim por diante. Ou seja, é sob perspectiva, o consumidor feliz no 

supermercado, tomando Coca-Cola, comprando móveis, assistindo TV, falando ao telefone, é 

que o consumo aparece como ícone da felicidade, constituindo-se como sua representação. 

Mas, deve-se indagar a verdadeira significação dessa felicidade e neste sentido, há críticas nas 

reflexões de alguns estudiosos como, por exemplo, Baudrillard. Para este autor,   

 

a força ideológica da noção de felicidade não deriva da inclinação natural de cada 
indivíduo para a realizar por si mesmo. Advém-lhe, sócio-historicamente, do fato de 
que o mito da felicidade é aquele que recolhe e encarna, nas sociedades modernas, o 
mito da Igualdade. (BAUDRILLARD, 1995, p. 47). 
 

Deste modo, ao consumirem as pessoas se sentem iguais às outras, ou seja, elas 

consomem de acordo com o seu grupo social, suas referências. A felicidade, deste ponto de 

vista, é falsamente imposta pelo consumo, porque não satisfaz o comprador; a realização do 

consumo somente o satisfaz provisoriamente, porque novas necessidades surgirão. A 

afirmação abaixo elucida essa lógica: 

 
 
Insatisfação, compulsão, criação de novas necessidades, desejo de obtenção de lucro 
são os pilares para a construção e desenvolvimento da sociedade de consumo. 
Acredita-se nestas, que, quanto maior for a posse de bens de um indivíduo, maior 
será o seu prestígio social. Desse modo, a sociedade de consumo tem como lógica a 
criação de novas necessidades que se traduzem na criação de novos bens de 
consumo. A sua dinâmica é a do sistema que a engendrou se sustentam sobre a 
criação múltipla e infinita de bens de consumo duráveis e descartáveis apresentados 
de modo a convencer os homens que são imprescindíveis ao seu bem viver. Mas, 
afinal, o que é imprescindível ao bem viver? (PIETROCOLLA, apud DEL MASSO, 
2011, p. 16) 
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Para alguns estudiosos, chegou-se a um ponto em que o consumo invade toda a vida, 

“em que todas as atividades cotidianas se encadeiam o mesmo modo combinatório, em que o 

canal das satisfações se encontra previamente traçado, hora a hora, em que o envolvimento é 

total, inteiramente climatizado, organizado, culturalizado.” (BAUDRILLARD, 1995, p.19).  

A necessidade de adquirir mercadorias e serviços é atualmente produzida com grande 

força, através da relação existente entre os produtores de bens, as mídias e a sociedade. O 

desejo de consumo reproduz-se de uma forma consciente nas pessoas, que podem receber 

informações subjetivas e se sentirem estimuladas a buscarem bens de consumo de todo o tipo. 

“O desejo de possuir o novo não atua como algo irracional ou independente da cultura 

coletiva a que se pertence” (CANCLINI, 1999, p.84). Como exemplo, temos os dispositivos 

como os iPods, que quando lançado as pessoas fazem filas para serem as primeiras a 

adquirirem o novo produto. As pessoas sentem necessidade de buscar o produto, pois 

acreditam que seu uso pode satisfazer seus desejos e suprir as suas necessidades, tanto sociais 

quanto culturais; querem compartilhar com outros o mesmo objeto ou, por outro lado, 

diferenciar-se, pela posse dele, dos que não podem tê-lo.  

Cada pessoa é um ser único, diferente de todos os outros; suas características são 

herdadas e adquiridas, durante a vida nas iterações que faz com a família e outras instituições 

sociais. O universo de pessoas com os quais o indivíduo tem contado pessoal direto chama-se 

grupo social. Um grupo social, de acordo com Chinoy (apud GUZMAN, 1993) se compõe de 

um certo número de pessoas unidas por uma rede ou sistema de relações sociais; seus 

membros interagem entre si de uma forma mais ou menos padronizada, isto é, dentro das 

normas aceitas pelo grupo. As suas relações e interação entre seus membros se baseiam em 

grande parte em um sistema de regras e de status inter-relacionados; em maior ou menor 

medida, estão reunidos por um sentido de identidade ou de semelhança de interesses que lhes 

permite diferenciar seus membros dos que não os são. 

De acordo com Guzmán (1993) existem dois tipos de grupos sociais: o primeiro é o de 

pertencimento, que é onde pertence de fato o individuo o segundo, é o de referência, que são 

os conjuntos de pessoas, reais ou imaginárias as quais “os outros indivíduos, consciente ou 

inconscientemente, tomam como modelo, identificando-se com elas” (Gusán, 1993, p.395). 

Em decorrência disso, o consumidor tem que se basear em algum aspecto para fazer 

suas escolhas, seja este cultural ou social. Para Canclini (1999, p. 60), “o consumo é o 

conjunto de processos socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos dos 

produtos”, ou seja, o indivíduo não só consome por gostos, caprichos ou por atitudes 
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individuais, ele também consome para pertencer a um grupo, onde ele quer ser aceito. Um 

carro de luxo, por exemplo, distingue os seus poucos proprietários na medida em que quem 

não pode possuí-lo conhece o seu significado sociocultural.  

 
O consumidor é um actor e pode requerer diferentes produtos para desempenhar 
diferentes papéis: nota-se o uso de um perfume de uma mulher no trabalho, que 
tende ser discreto, ou a escolha de um perfume para uma saída a noite, que é mais  
Provocador (Solomon, 2006).  

 

O autor quis dizer que as pessoas consomem de formas distintas ao interagir com 

diferentes situações, ou seja, cada produto que é consumido tem seu significado e desempenha 

seu papel de acordo com o momento, ou cenário em que atua. 

 Canclini (1999) apresenta outra visão do consumo por meio dos estudos desenvolvidos 

por Mary Douglas e Baron Isherwood, nos quais os pesquisadores afirmam que o consumo é 

como um processo ritual cuja principal função é dar sentido à sucessão de fatos cotidianos, ou 

seja, os bens são não apenas consumidos, mas apropriados pelas pessoas e muitos dos bens 

servem para dar sentido a determinado momentos da vida social.  

Consumos demarcam alguns rituais, como por exemplo a roupa branca para a virada 

do ano, a roupa preta para ir a um velório, entre outros. Para os antropólogos citados, o desejo 

de possuir o novo não é considerado como algo irracional ou independente da cultura a que se 

pertence. Para eles, comprar objetos e distribuí-los pela casa é para torná-la um lugar de 

ordem e, além disso, esses mesmos objetos transformam-se em elementos que levam o 

indivíduo a pensar sobre si, seu papel no meio social e nas relações com os demais. Segundo 

esses autores, consumir é tornar compreensível um mundo “onde o sólido se evapora”1. Por 

isso, as mercadorias além, de ser úteis para expansão do mercado, reprodução da força de 

trabalho também servem para nos distinguirmos dos demais.  

Featherstone (1995, p. 99) apresenta também três perspectivas da cultura de consumo: 

na primeira ele afirma que o “objetivo de toda produção é o consumo, com os indivíduos 

maximizando suas satisfações mediante a aquisição de um elenco de mercadorias em 

constante expansão”. O autor quis dizer que a cultura de consumo tem como premissa a 

expansão de mercadorias que leva, consequentemente, ao acúmulo de cultura material. 

Segundo esse posicionamento, a cultura de consumo depende das lógicas impostas pelo 

mercado.  

                                                           
1 Expressão usada por Karl Marx. 
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Na segunda perspectiva, o autor diz que as mercadorias são uma espécie de 

demarcadores das relações sociais, pois as formas de consumo constroem relações, ou seja, 

quando um produto é consumido de maneira semelhante entre os membros de um grupo tende 

a derrubar as fronteiras sociais, quando consumido de maneira diferente, gera barreiras. Além 

disso, um mesmo produto traz dimensões simbólicas distintas. Por exemplo, para uns um vaso 

serve apenas para colocar flores; para outros, ter um vaso específico na coleção é também 

uma maneira de consumir e se distinguir.  

De acordo com o autor, em algumas sociedades, os status são protegidos e 

reproduzidos diante da restrição de possibilidades de troca ou da oferta de novos bens; há uma 

oferta de mercadorias em constante renovação, fazendo com que membros desta sociedade 

tenham acesso restrito a eles.  No entanto pode-se perceber que algumas pessoas consomem 

para pertencer a um grupo social elitizado e, quando outro grupo social de menor poder 

aquisitivo ou representatividade naquela sociedade passa a consumir as mesmas mercadorias, 

as primeiras sentem a necessidade de trocar para novos bens, e assim, continuarem se 

distinguindo dos demais.   

 Baudrillard (1995) fala que a abundância e consumo tomam conta da sociedade 

contemporânea, na qual o indivíduo é exposto a cada vez mais a objetos. Esses objetos tomam 

uma importância na vida de algumas pessoas, que acabam determinando o estilo de vida na 

sociedade. “Vivemos o tempo dos objetos: quero dizer que existimos segundo o seu ritmo e 

em conformidade com a sua sucessão permanente” (Baudrillard, 1995 p.15). O autor quis 

dizer que existe um momento certo para cada objeto, porque cada vez mais surgem inovações 

e novos produtos, que não são mais que aperfeiçoamento das coisas que já existem. Se a 

necessidade de consumo se ocupa de objetos, a moda esta interligada porque este campo tem 

a necessidade de “reciclagem” e quem não reciclar acaba por “não ser um verdadeiro cidadão 

da sociedade de consumo” (BAUDRILLARD,1995, p. 104).  

Na terceira e última perspectiva, Featherstone diz que o consumo é como um meio de 

satisfação de prazeres pessoais e realização de sonhos. Segundo Raymond Williams (apud 

Featherstone, 1995) um dos principais usos do termo consumo significa “destruir, 

desperdiçar, esgotar”; neste sentido, é visto como desperdício. Featherstone afirma desta 

maneira, que as pessoas não consomem apenas para entrar em um grupo social ou apenas para 

satisfazer suas necessidades; elas também consomem para realizar seus desejos. No momento 

em que essas pessoas adquirem coisas, elas não pensam no valor que vão pagar; no 

desperdício, mas sim na sua realização pessoal, no seu agrado e no seu prazer.  
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Percebe-se também que em muitas campanhas publicitárias é utilizado o apelo 

racional ou emocional (ou os dois juntos) para cumprir os objetivos das peças de convencer 

(ou persuadir) e seduzir os consumidores. Por exemplo, quando utilizado o apelo emocional, é 

frequente a mensagem que enfatiza as sensações prazerosas do consumidor. Já no apelo 

racional, geralmente são mensagens que privilegiam o desempenho do produto, apresentando 

vantagens tangíveis (comparáveis) ou com o resultado do uso. 

 A sobrevivência da sociedade de consumo depende não só da publicidade, mas 

também de outras maneiras de propagação, como da telenovela. Dessa forma, consomem-se 

símbolos que se materializam em necessidades, muitas vezes fruto de desejos imaginários e 

inconscientes (DEL MASSO, 2008). Podemos concluir que “ser consumidor é ser humano. 

Ser consumidor é alimentar-se, vestir-se, divertir-se (...) é viver” (KARSAKLIAN, 2000 

p.11). Diante deste contexto, buscaremos mostrar um breve histórico do surgimento da moda, 

que através da mídia, serve muitas vezes de referência.  

 

1.2 MODA FEMININA 
 

A moda é um reflexo de como somos e dos tempos em que vivemos, pois além de 

proteger o corpo, a roupa sempre foi utilizada também como instrumento social para exibir 

riqueza e posição. As roupas podem demonstrar prioridades, aspirações, liberalismo ou 

conservadorismo; elas não vestem apenas a pessoa, elas também comunicam.  

A palavra “moda” vem do latim modus, significando “modo”, “maneira”. Em inglês, 

moda é fashion, corruptela da palavra francesa façon, que também quer dizer “modo”, 

“maneira” (PALOMINO, 2003, p.15). Segundo esta autora, o século XIX vivenciou o 

surgimento da moda como a conhecemos, mas foi durante o século XX que ela sofreu 

transformações devido às guerras e revoluções. As roupas, que também são reflexos do 

pensamento humano, também mudaram, pois a partir do século XX a moda passou a se tornar 

democrática e não apenas acessível a um pequeno grupo.  

Em “A moda”, Érica Palomino (2003) aborda os diferentes momentos desta história. 

Na década de 1910, por exemplo, quando a primeira Guerra Mundial (1914) começou, os 

homens foram guerrear e as mulheres, para sobreviverem, tiveram que começar a trabalhar 

fora de casa. Até então as mulheres viviam o período caracterizado pelo belle époque (1889-

1914), em que a peça mais importante era o espartilho que desenhava e prendia o corpo. Mas, 
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devido às circunstâncias da guerra, suas roupas tinham de ficar mais práticas; as saias 

começaram a ser cortadas até a canela, e surgiu a calça-saia, mais adequada para que a mulher 

pudesse andar de bicicleta.  

A década de 20 foi marcada pela silhueta tubular, sem espartilhos apertados no corpo, 

com tecidos mais leves e vestidos mais curtos. Foi um momento histórico, quando as 

mulheres começaram a luta feminista, e as roupas começaram a mostrar partes do corpo, 

como braços e costas, que antes eram escondidas por questão moral, afirma a autora (2003).  

Na década de 30 a moda, como reflexo da crise econômica (devido à queda da bolsa 

de valores de Nova York em 1920) em diversos países do mundo, tornou-se mais sóbria; o 

comprimento das roupas aumentou novamente e os ombros foram enfatizados. Segundo 

Pollini (2007), se na década anterior a leveza e o charme de transformar mulheres em meninas 

através do vestuário era a moda, agora em tempos difíceis, as mulheres precisavam voltar a ter 

posturas mais sérias e estarem prontas para enfrentarem as dificuldades.      

Segundo a autora (2007), na década de 40, a moda foi modificada em função da 

guerra. Decorrente da enorme dificuldade enfrentada pela população na Segunda Guerra 

Mundial, a escassez de tecido levou à diminuição da quantidade de roupa; o algodão, por 

exemplo, foi substituído pelo náilon; o governo da França limitou o número de pregas e 

botões das roupas e proibiu saias muitos rodadas, para economizar.   

Nos anos 50, as silhuetas e os enchimentos nos sutiãs eram o auge da nova tendência. 

As mulheres cansaram do sofrimento da guerra e queriam ser glamorosas e sofisticadas; nesta 

época o corpete justo, a cintura estreita e a saia solta tornavam a silhueta curvilínea. Estampas 

florais e tecidos com cores vivas eram a preferência de estilistas e mulheres. Ao mesmo 

tempo, é o auge da alta costura na Europa, dominada pelo espanhol Cristobal Balenciaga e, no 

luxo, a moda eram os vestidos com decote tomara-que-caia, revelando ombros e colo. 

Pollini (2007) lembra que na época do rock'n roll, os jovens usavam jeans e camiseta 

branca como símbolo da rebeldia. Apesar de a França manter sua liderença no mundo da 

moda, os EUA eram o mais novo eixo do poder, e se destacaram lançando o ready-to-wear 

mais conhecido como prêt-a-porter, que significa “pronto para vestir”. Estas são as roupas 

que encontramos atualmente nas lojas, com vários tamanhos, tecidos e quantidades, e que 

deram fim ao reinado da alta costura nesta década, abrindo caminho às roupas informais.  

Na década de 60 surgiu uma nova geração de consumidores de moda, o “Terremoto 

Jovem”, conforme definiu a editora de moda da revista Vogue Diana Vreeland (PALOMINO, 

2003). Eram jovens e adolescentes com seu estilo unificado pelo gosto musical. Os 
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adolescentes já tinham condições de trabalhar naquele tempo e com seu próprio dinheiro 

queriam comprar roupas e objetos que atendiam suas necessidades.  

Nesta época, Yves Saint Laurent inventou o smoking para as mulheres, numa ruptura 

masculino/feminino que permanece influente até hoje e o termo “costureiro” foi substituído 

por “estilista”. Dentre as peças mais inovadoras estão a minissaia e os biquínis (que aparecem 

em meados da década e “decolam” nos anos 70).   

 

Em média, para se fazer uma minissaia é necessário 40 cm de tecido. Nunca tão 
pouco realizou tanto, pois se fosse necessário escolher apenas um objeto símbolo de 
todas estas revoluções, talvez a minissaia seja aquela que mais coleciona atributos 
para tal. Ela representou a revolução dos costumes, a revolução feminina, a 
revolução estética... Poucos centímetros de tecido serviram como divisor de águas 
para a moda e para a sociedade (POLLINI,2007, p. 68). 
 

 
Na década de 70, a autora afirma que o movimento punk teve força na luta contra o 

sistema de consumo e, com esta postura, contribuiu muito para a moda com referência a 

culturas étnicas. Os movimentos musicais também foram referência para a década, na qual o 

punk vira moda com seus adeptos usando suas roupas rasgadas, muito preto, jaquetas de 

couro, coturnos e corte de cabelo que lembra um índio moicano.  

 

De certa maneira, pode-se dizer que os anos 70 foram o anti-moda, mas assim como 
abrir mão da vaidade pode ainda ser uma vaidade, abrir mão da moda já é lançar 
uma nova estética de moda. Com isso, ocorreu a busca por brechós e pela 
“customização”, bordados, franjas, batas e tecidos tingidos como o batik fizeram a 
moda dos anos 70, e o couro se tornou um dos elementos de maior importância na 
confecção dos acessórios (de preferência feitos pelo usuário). As calças boca-de-sino 
se tornaram a marca dos anos 70 e variavam de discretas aberturas até verdadeiros 
“toldos” que escondiam totalmente o sapato (POLLINI,  2007, p.73) 

 
 

    Na década de 80, a moda mundial ganhou status e as pessoas começaram a se 

preocupar com a aparência: a década é marcada com o glamour de mulheres decididas, 

determinadas e bem sucedidas que tinham muito dinheiro para gastar. A lycra teve seu auge 

em roupas colantes e coloridas, que combinavam também com a moda das academias de 

ginástica, que tiveram um forte apelo na época. As ombreiras eram usadas para trasmitir um 

aspecto mais formal, de uma mulher com sucesso profissional, se igualando ao homem, 

aponta a autora.    

Denize Pollini (2007) diz que no início da década de 90, fatores como a disseminação 

da Aids, a queda das ações da Bolsa de Nova York e a Guerra do Kuwait influenciaram para 

que a moda fosse mais discreta em relação às anteriores. Estilistas famosos evidenciaram uma 
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moda minimalista, prática e com cores puras como o cinza, o branco e o preto. Mas, em 

relação a esta década, afirma a autora, que “o fim do século XX elegeu o múltiplo como sua 

essência e tornou evidente que não existe mais uma moda universal, um estilo único a ser 

seguido” (POLLINI, 2007, p. 80). 

O século XXI classifica-se pela ditadura do efêmero, rápido desuso e da performance 

no mundo da moda, que produz bilhões em grandes negócios. Para Pollini (2007), um dos 

desafios da moda atualmente é a incorporação de valores ecológicos e éticos na produção. A 

moda podia ser classificada por décadas; a partir do final do século XX, ela se orienta pelas 

estações do ano e essas são divididas em primavera-verão e outono-inverno, podendo ter 

subdivisões, como exemplo: alto verão e baixo verão 

 A indústria da moda é um mercado em desenvolvimento dentro da economia nacional 

e no exterior. Um exemplo são os eventos realizados durante o ano em todas regiões do país 

que promovem o comércio da moda, como o São Paulo Fashion Week, que ocorre no prédio 

da Bienal, duas vezes ao ano (uma no outono e outra na primavera), onde as empresas mais 

conhecidas mostram suas criações.  

 

No último evento ocorrido em março de 2010 foram investidos 10 milhões e 
passaram pelo evento mais de 100 mil pessoas para conferir 52 desfiles, com 820 
modelos e 3 mil profissionais se envolveram na realização da semana de moda. 
(Revista C&A, março de 2010, p.15).  
 
 

 Além desses eventos, há a imprensa, que produz várias revistas2, programas de TV3 

que trabalham com a moda e com o estilo nas mais variadas representações. A novela, por 

exemplo, utiliza os figurinos dos personagens da trama, para criar tendências na maneira de 

vestir, de se comportar e de agir. Aproveitando a popularidade e a grande audiência das novelas, 

a indústria da moda percebeu que a telenovela é um meio de divulgação de produtos e garantia de 

retorno financeiro. 

Conta-se, assim, que bastaram alguns closes com o jeans Staroup no corpo de Júlia 
Matos (Sônia Braga), e mais o brilho do logotipo da empresa no salão da boate 
“quente” de Dancing’Days, para fazer saltar as vendas da empresa de 40 para 300 
mil calças mensais, em 1979 e 1980. Ao fim da novela, o patrocinador dizia que as 
vendas que a primeira exibição desencadeara, já haviam coberto o gasto estimado 
que as reapresentações no estrangeiro lhe trariam substanciais ganhos extras com 
exportações e contratos de licença. (DURAND, 1988, p.99 ). 

                                                           
2
 Revistas como Manequim, Vogue, Marie Claire, Gloss, Estilo.  

3
 Programas como Esquadrão da moda, GNT Fashion, Tamanho Único. 
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 As guerras, a queda na bolsa, a necessidade de mulheres trabalharem fora de casa, o 

feminismo, foram alguns dos motivos que definiram a moda de determinado período 

histórico. Agora esse poder está relacionado á forte influência da mídia e sua relação com a 

cultura de massa. A mídia é um dos fatores determinantes na visibilidade da moda no século 

XXI, principalmente a televisão onde está inserido o gênero telenovela.  
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CAPÍTULO 2 – TELENOVELA 

2.1 TELENOVELA 
 

De acordo com Barreto (1981), a palavra mídia veio do latim medium e significa meio 

de comunicação. Os meios de comunicação utilizadas em propaganda podem ser eletrônicos, 

como a televisão, o rádio, a internet; impressos, como revista e jornal; outdoor; dentre outros. 

Segundo o IBOPE (2011 c) 

 

o ranking do investimento publicitário no Brasil em 2010, chegou a R$ 76,256 
bilhões, um crescimento de 19% em relação a 2009 (quando foi de R$ 64,003 
bilhões). O meio com maior investimento continua sendo a televisão aberta, com 
53% de participação, o que representou R$ 40,213 bilhões em 2010. Os segmentos 
de jornais e revistas tiveram queda na participação, enquanto a Internet cresceu, e 
teve, em 2010, R$ 3,16 bilhões de investimento publicitário, e 4% de participação. 
 
 

Para Rey (1996), talvez a popularidade deste meio de comunicação no país seja porque 

a linguagem televisiva é a mais completa de todos os tipos de comunicações de massa, pois 

permite integrar elementos visuais e auditivos, potencializando a mensagem publicitária e 

aumentando sua eficácia, tendo um alto poder persuasivo.  

 

No inicio não havia nenhuma preocupação com a função social da televisão. Ela foi 
se impondo aos poucos, era uma coisa muito cara, só acessível a famílias de alta 
renda. Quando os aparelhos ficaram mais baratos, ela se popularizou. Mas nós, que a 
fazíamos, continuamos a vê-la como um mero veículo de divertimento. Só nos anos 
60, com o advento da ditadura, a televisão passou a ser assunto sério para os 
intelectuais, que antes contentavam-se em considerá-la umas coisa de mau gosto, um 
produto de qualidade inferior. A atitude mudou principalmente por causa das 
novelas e de sua crescente influência no comportamento do público (DANIEL 
FILHO, 2001, p.28) 
 
 

Wolton (1996) afirma que a TV aberta possui uma grande audiência, assim, gerando 

um maior público. Ele diz que “a televisão é um fator de identidade cultural e de integração 

social, devido à dupla condição de ser uma televisão assistida por todas as classes sociais e de 

ser um espelho da identidade nacional” (WOLTON, 1996, p.157). Marcondes Filho (1988) 

diz que a televisão ao divulgar, tem que ser clara, objetiva e honesta, porque muitas pessoas 

têm esse meio como referência para suas atitudes e atos.  

O autor diz que houve uma grande mudança a partir dos anos 50, quando a inovação 

técnica - do rádio para a TV - revolucionou a comunicação. Foi só após a Segunda Guerra 

Mundial que a TV se expandiu. Em conjunto com o rádio, era vista como um meio de 
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distração e informação e, para o autor, é possível compreender que, diferentemente de outros 

meios, a televisão tem caráter imediatista, tendo efeitos mais curtos e rápidos.  

Marcondes Filho (1988) comenta que os produtores de TV têm como objetivos 

“fascinar os interesses e fixar o público”. É desta maneira que o autor se refere à importância 

da televisão, pois grande parte das pessoas é atraída pelas mensagens que recebe, e isso mexe 

com o comportamento dos telespectadores que, influenciados pela TV, se tornam formadores 

de opinião.  

A primeira televisão brasileira foi a TV Tupi em São Paulo, fundada em 1950. Ela 

surgiu para representar uma necessidade de desenvolvimento do capitalismo brasileiro, 

incentivando o consumo de bens industriais. Em Telenovela – história e produção, segundo os 

autores Renato Ortiz, Sílvia Helena Simões Borelli e José Mário Ortiz Ramos (1989), em 

1941 foi lançada a primeira novela radiofônica brasileira, A Predestinada, pela rádio São 

Paulo, após um processo de adaptação por escritores brasileiros. Nesta época, o país viu uma 

nova forma de se contar história e isso aconteceu pelo fato de que Osvaldo Viana, diretor da 

rádio São Paulo, que conheceu esse produto na Argentina, o importou e implantou no Brasil.  

De acordo com Ismael Fernandes (1994), a indústria da telenovela surgiu no Brasil 

inspirada em radionovelas, e o primeiro grande passo foi o de convocar escritores brasileiros 

para adaptarem e produzirem para a televisão, histórias que já haviam sido sucesso no rádio. 

 

“Alô?! 
“2-5499, bom dia” 
“Perdoe-me, foi engano!” 
Começou assim a primeira estória de amor da telenovela diária da televisão 
brasileira (...) era a novela 2-5499 Ocupado, que em julho de 1963, às 19 h, lançou a 
telenovela diária como uma opção despretensiosa para os telespectadores. O que os 
homens da TV daquela época não sabiam – nem o idealizador, já falecido, Edson 
Leite – é que estava lançada a maior produção de arte popular da nossa televisão 
(FERNANDES, 1994, p. 35). 
 
 

 Ortiz, Borelli e Ramos (1989) contam que 2-5499 Ocupado, adaptada da Argentina e 

transmitida pela TV Excelsior, emissora responsável por colocar no ar a televisão em rede 

nacional, foi a primeira telenovela diária. Em 1964, a versão brasileira da radionovela do 

cubano Félix Caignet, O Direito de Nascer, exibida pela TV Tupi obteve o reconhecimento 

do fenômeno telenovela no Brasil. Esta emissora também já havia transmitido a primeira 

telenovela de autoria brasileira, Sua vida me pertence, de Walter Forster, em 1951.  
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 Segundo os autores, no início da década de 50, a televisão era uma aquisição recente 

que precisava sofrer transformações em vários aspectos para adquirir características próprias 

que a distinguisse do rádio.  

 

Os artistas estreantes em TV se esforçavam para substituir a entonação da voz dos 
textos radiofônicos pela naturalidade exigida pela TV. No entanto, apesar dessas 
intenções, o resultado nem sempre era favorável. O pessoal do rádio, acostumado a 
utilizar só a voz em seu trabalho, não tinha uma expressão corporal adequada 
quando se encontrava diante das câmaras. O resultado é que a locução saía 
perfeitamente, mas a postura do corpo ficava em total desacordo com as 
necessidades da cena que estava que estava sendo interpretada. Além disso, havia a 
dificuldade de decorar scripts. Habituados a ler diante do microfone, os atores 
tinham sérios problemas em memorizar o texto (ORTIZ, BORELLI e RAMOS, 
1989, p. 28). 

 
 
 Segundo os autores (1989), os artistas e escritores trabalhavam simultaneamente no 

rádio e na televisão e isto era um problema. “A TV Tupi, por exemplo, mantinha um cast fixo 

para atuar nos dois meios, o que demandava no mínimo uma grande versatilidade” (ORTIZ, 

BORELLI, RAMOS, 1989, p. 29). Se por um lado, a radionovela atrapalhava o 

desenvolvimento da telenovela, por outro, aquela foi uma fonte de referências para esta. Nesta 

época, a TV Tupi e a TV Record, principais emissoras de São Paulo resolvem investir em 

telenovela, que aos poucos foi perdendo as características herdadas das radionovelas, como o 

melodrama, e adquirindo características existentes até hoje. 

 Quando a telenovela tornou-se um produto de grande aceitação por parte do público, 

as emissoras resolvem padronizá-la e produzi-la em escala industrial, o que requeria técnica e 

pesquisa. As telenovelas diárias foram um sucesso, embora no início o público tenha tido 

algumas dificuldades para se acostumar com a sequência no dia-a-dia. Segundo Ortiz, Borelli 

e Ramos (1989), aos poucos o público se habituava a fixar os horários, organizados e 

administrados pelas grandes redes. “Do ponto de vista da dona de casa, ela sabia que todo dia 

as 8 tinha uma novela; é como todo dia ter que fazer almoço e levar a criança para a escola. 

Entrou no cotidiano.” (ORTIZ, BORELLI, RAMOS, 1989, p. 61). 

 Segundo os autores, ainda na década de 1960, a telenovela tornou-se o produto por 

meio do qual os canais concorriam entre si. “Programação obrigatória das emissoras, 

elemento fundamental na distribuição dos horários e dos custos, a novela é também 

responsável pela elevação dos índices de audiência” (ORTIZ, BORELLI, RAMOS, 1989, p. 

63). Durante o processo de definição do formato de narrativa, que deveria ser apresentada ao 

público, o gênero folhetinesco surge como o favorito. 
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 A forma narrativa herdada do folhetim4 melodramático radiofônico é fundamental, na 

fase inicial da telenovela diária, pelas reações que ela provoca no público. “Ela cria o hábito 

de acompanhar a trama cotidiana, facilitando a implementação da horizontalidade da 

programação.” (ORTIZ, BORELLI, RAMOS, 1989, p. 75). 

 Atualmente, a telenovela é considerada um dos principais produtos da Indústria 

Cultural e uma das principais fontes de renda das emissoras de televisão que se 

especializaram em viabilizar este tipo de produto no Brasil. 

Segundo Lopes (2002), a novela está presente em todos os cantos, seja assistida, 

comentada em casa com a família, com a empregada, com a vizinha, nos pontos de ônibus, no 

trabalho, no bar com os amigos, nos salões de beleza. Fala-se dela nas revistas5 especializadas 

em comentários e fofocas sobre novelas; em colunas em jornais diários, no rádio e nos 

programas de televisão e internet. Como exemplo, há programas, como o Vídeo Show, que 

mostram o que acontece nos bastidores das novelas, séries e programas da TV Globo; o 

Domingão do Faustão, onde a cada nova novela as celebridades são convidadas a participar 

do  programa, para comentar e falar dos seus personagens.  

Assim, entende-se que a novela, programa que é atração também em outras emissoras 

como Record e SBT, atualmente, ganhou espaço e um grande e variado público no Brasil. 

Antes da década de 60, o acesso aos bens culturais, como teatro e filmes, era restrito à elite, 

mas com a chegada da televisão, as telenovelas começaram a atender um público mais 

diversificado. As classes sociais menos favorecidas tiveram acesso aos mesmos programas de 

TV, iniciando na cultura de massa um processo de homogeneização de costumes. A partir de 

então, a televisão passou a ser um elo entre as pessoas de diferentes classes.  

Nesse sentido, ressalta-se que o principal foco da telenovela é o entretenimento, porém 

sua abordagem também se aproxima das temáticas realistas, dos fatores do cotidiano, com 

elementos do real e da ficção, para levar emoção ao telespectador, como ressaltou o escritor 

Sílvio de Abreu: “[...] quando faço novelas é nisso que penso, quero que, quem assista tenha 

cinquenta e poucos minutos de prazer, tenho certeza que isso faz com que uma grande parte 

do nosso povo viva um pouco melhor” (ABREU, 2011). 

A novela é um gênero de teledramaturgia que possui como maior característica 

apresentar-se aberta, tendo em média sete meses de exibição diária de acordo com as novelas 

                                                           
4
 É uma narrativa seriada dentro dos gêneros prosa de ficção e romance. No Brasil, na metade do século XIX, 

eram publicados diariamente em jornais da capital do Império (Rio de Janeiro) e jornais do interior, em espaços 
destinados a entretenimento. 
5
 Contigo, Tititi, Minha Novela, TV+Novelas, por exemplo.  
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das emissoras nacionais. Sua história desenvolve-se de acordo com a aceitação do público, 

podendo assim ocorrer ajustes e alterações na trama.  

A novela é dotada de três núcleos dramáticos, divididos em classe sociais: uma da 
alta, outro da classe média e o terceiro da classe baixa (todos eles com plots, trama 
que gera conflito). Por meio de componentes dramáticos, esses três núcleos com 
seus respectivos plots começam interagir, a confluir e a misturar-se. (LEITE, e 
GUERRA, 2002, p.109).   
 
 

A novela é uma trama que entra na realidade das pessoas e mesmo mantendo seu foco 

no entretenimento, sua abordagem aproxima-se cada vez mais das temáticas realistas e dos 

fatores do cotidiano. A moda é uma delas e não é exagero dizer que a novela dita a moda que 

está nas ruas, nas escolas, no trabalho e nos ambientes sociais em geral. Assim, as pessoas são 

capazes de experimentar mudanças de comportamento, interferindo diretamente no vestuário.  

O figurinista é o profissional responsável pelo vestuário, acessórios e visuais dos 

personagens. O figurino possui grande importância na construção de um espetáculo, pois 

auxilia o ator a assumir outra personalidade, tornar-se alguém que não utiliza as suas roupas, 

mas um figurino que o transforma em um personagem, em um objeto animado. 

 Além de vestir os artistas, o figurino serve como elemento comunicador; que ilustra a 

história narrada na TV, marcando a época, a classe social, a profissão, a idade do personagem 

e seu modo de pensar, criando características humanas e promovendo, assim, a comunicação 

com o público. 

 
Depois das primeiras conversas com o diretor e os autores, vêm as provas de roupa, 
uma etapa importantíssima do projeto sob a ótica do figurino. É neste ponto que 
testamos todas as propostas que nasceram após um longa pesquisa de referências em 
revistas, sites de moda, filmes... ou mesmo aquelas desenhadas especialmente para a 
novela. Durante essas experimentações, a equipe avalia o que realmente está 
funcionando e batemos o martelo (GASTAL, 2011).  

 

 
Contudo ressalta Bandurra (1987) a TV, através da telenovela, aparece como uma forte 

ditadora no processo de moda. Ela traz para o telespectador a idéia de que aquela roupa que a 

mocinha da “novela das oito” está usando é a que deve ser usada e, na opinião do autor, 

muitas pessoas acabam aderindo a essa influência.  

No Brasil, a telenovela é uma grande criadora de ícones e celebridades; em função 

disso, muitas pessoas se sentem inspiradas por aqueles que admiram e a televisão utiliza esse 

poder para mostrar aquilo que foi criado para ser a “moda da vez”.  

Em 1973, Marília Carneiro assumiu o posto de figurinista nas novelas da Globo e isso 

representou uma revolução nas vestimentas das novelas. Até então os atores escolhiam suas 
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roupas e incrementavam com acessórios que traziam de casa, e outra opção era usar figurinos 

de teatros. Com Marília Carneiro, os figurinos começaram a se profissionalizar, e se 

aproximar cada vez mais da moda do cotidiano. 

O objetivo de cada profissão é diferente. O figurinista veste um ator que está 
encarnando um personagem, que por sua vez serve a um texto que sofre a mediação 
da câmera e da TV. O estilista pesquisando e criando em função do mercado de 
consumo, trabalha exclusivamente para o consumidor. Já o arco do figurino é mais 
amplo: vai do mendigo ao rico, do cafona ao chique. Com o seu lado mais artesanal, 
o figurinista adapta a moda ao ser humano e é como médico antigo: cuida de tudo 
(CARNEIRO, 2003, p. 47). 
 
 

Segundo esta autora, quando entra uma novela nova no ar, os figurinos são sempre 

baseados em mostruários da próxima estação. Após ler a sinopse de uma novela, o figurinista 

imagina os detalhes de cada personagem, utilizando para isso, meios convencionais como 

desfiles internacionais, revistas especializadas ou meios alternativos, como o cinema, revistas 

de fofocas, fotos e publicações jovens. 

Como exemplo, é citado o figurino da novela da Rede Globo, Dancin’ Days, em que 

Sonia Braga, com seu figurino, virou mania nacional, com a moda das discotecas em 1978.  

 

Em Dancin’ Days, para a marcante cena da volta de Sônia Braga, Marília levou 
Sônia toda pronta em minha casa, no meu quarto. Eu estava de pijama, nunca mais 
pude esquecer. Estava vendo televisão, e adentra e Marília com a Sonia 
transformada... Num jogging de cetim, que na verdade era uma roupa meio de 
boxeur, com aquela listra meio Adidas do lado. Vestindo uma sandália e uma meia 
de lurex que viraram moda depois de Dancin’ Days. Assinei embaixo de toda aquela 
doidera que a Marília inventou (DANIEL, 2001, p. 248). 

 

De certa forma, cabe ao mercado da moda através da telenovela e seus figurinistas, 

decidir o que por no mercado fashion, o que dependerá da forma que será levado a público e 

se atenderá a todos os estilos.  

 

2.2 INSENSATO CORAÇÃO 
 

Insensato Coração foi uma produção brasileira veiculada no horário nobre, às 21 

horas, da Rede Globo de 17 de janeiro a 19 de agosto de 2011. Escrita por Gilberto Braga e 

Ricardo Linhares, teve direção geral de Dennis Carvalho. A trama se passou nas cidades de 

Florianópolis (SC) e Rio de Janeiro (RJ). Segundo Gilberto Braga, sua temática falava sobre 
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relações familiares entre membros da classe média brasileira, focando na conflituosa relação 

entre os irmãos Pedro e Léo, entrando na intimidade das casas dos personagens, mostrando 

como é a vida dentro de quatro paredes. 

Uma novela, em geral, é dotada de três núcleos dramáticos, divididos em classe 

sociais: uma da alta, outro da classe média e o terceiro da classe baixa. Por meio de 

componentes dramáticos, esses três núcleos com seus respectivos plots (enredo) começam a 

interagir, a confluir e a misturar-se (LEITE e GUERRA, 2002, p.109).  

Na novela Insensato Coração, as classes sociais estavam bem evidentes, mas todos 

interagiam. Seus principais atores e personagens foram Glória Pires (Norma Pimentel), Paola 

Oliveira (Marina Drummond), Eriberto Leão (Pedro Brandão), Gabriel Braga Nunes 

(Leonardo Brandão), Antônio Fagundes (Raul Brandão), Deborah Secco (Nathalie Lamour), 

Lázaro Ramos (André Gurgel), Camila Pitanga (Carolina Miranda), Deborah Evelyn (Eunice 

Alencar Machado) e Herson Capri (Horácio Cortez) (INSENSATO CORAÇÃO, 2011). 

Norma, interpretada por Glória Pirez, era uma viúva, técnica de enfermagem, que foi 

seduzida e depois enganada por Leonardo. Pagando pelo roubo que Léo cometeu, ela foi 

condenada a 5 anos de prisão. Quando saiu da prisão, casou com Teodoro (Tarcisio Meira), 

um homem muito rico, passando a ser uma mulher elegante e poderosa  e assim planejou sua 

vingança contra Léo. 

Raul, interpretado por Antonio Fagundes, era um executivo no ramo de marketing, 

tinha Pedro e Léo como filhos com a ex-mulher Wanda, interpretada por Natália do Valle, que 

sempre fez do seu filho mais velho (Léo) o seu predileto. Léo, interpretado por Gabriel Braga 

Nunes, era um manipulador e sedutor, capaz de tudo para subir na vida, e teve uma difícil 

relação com o pai, Raul.  

Pedro, interpretado por Eriberto Leão, representou o filho caçula de Raul e Wanda. 

Demonstrou heroísmo ao salvar inúmeros passageiros de um vôo, conheceu Marina, os dois 

sentiram uma forte atração e por isso ele desmanchou o noivado com Luciana. Tantos 

acontecimentos levam Pedro a cometer uma distração e sofrer um acidente que causou a 

morte de Luciana e o deixou paralisado temporariamente. Ele cumpriu pena pelo acidente, 

logo após saiu da prisão, conseguiu provar sua inocência e casou com Marina. 

Marina, vivida por Paola Oliveira, perdeu seus pais em um acidente, e foi criada pela 

avó Vitória. Formada em Design, passou muito tempo estudando fora, mas de volta ao Brasil, 

contratou os melhores profissionais do ramo e montou um escritório de design. Conheceu 

Pedro tentando salvar o vôo e se apaixonou sem saber que ele era noivo de sua amiga 
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Luciana. Depois de um longo período afastada de Pedro, os dois se reencontram no Rio de 

Janeiro e se casam.  

Eunice, representada por Deborah Evelyn, casada com Júlio, interpretado por Marcelo 

Valle. Eunice, mãe de Leila e Cecília, se mostrou invejosa, dissimulada e mesquinha. De 

origem modesta, sempre circulou entre a alta sociedade de Florianópolis e aproveitou-se da 

morte de Luciana e da amizade que a irmã tinha com Marina para conseguir um emprego para 

o marido no Rio de Janeiro. 

André, vivido por Lázaro Ramos, solteiro e bem-sucedido, e o mais badalado nome do 

design no Rio, trabalhava no escritório com Marina. Seu único pudor era nunca transar mais 

de uma vez com a mesma mulher. Envolveu-se com Carol, que acabou engravidando, e 

assumiu o papel de pai sem abrir mão da sua liberdade. Carol, interpretada por Camila 

Pitanga, era chique e bem-sucedida e trabalhava como alta executiva da área de marketing do 

grupo Drumond. Veio de família classe média, de cidade no interior do Rio. 

Natalie, vivida por Débora Secco, era ex-participante de um reality show, que lhe deu 

fama nacional – mas breve. Seu maior desejo era ter segurança material casando com um 

homem rico, bonito, charmoso e que a amasse. Horácio Cortez, representado por  Herson 

Capri, era banqueiro bem sucedido, viúvo, pai de Paula e Rafa e casou com Natalie. 

Helena Gastal foi a figurinista responsável pelos looks dos personagens da novela 

Insensato Coração. Em uma entrevista com o site de modas CHIC de Gloria Kalil (2010), a 

figurinista aponta as principais características de estilo de alguns personagens: 

Carol (Camila Pitanga) era uma executiva de classe média, seu figurino foi bem 

variado; para trabalhar ela usava alfaiataria (bermudas, saias), na sua hora de lazer usava 

vestidos tubinho e pantalonas, e nos pés, sandálias com salto grosso. Suas peças tinham cores 

fortes e seus acessórios eram grandes e bem visíveis, como cintos largos, brincos de cristais e 

uma bolsa bem colorida. “Ela é uma executiva, mas também uma mulher bem-humorada, com 

jogo de cintura, moderna e jovial. Fiz uma combinação de um visual mais sério com cores 

fortes” (GASTAL, 2011). Carol era irmã de Alice (Paloma Bernardi) que já faz um contraste 

em seus estilos, trazendo para a novela a moda esportiva: malhas, tênis com jeans e peças de 

street wear (moda urbana). Por ser estudante de Educação Física tinha um estilo de vida 

extremamente saudável.   

Marina (Paola de Oliveira) era uma mulher bem sucedida de classe alta, é outra 

personagem que a figurinista destacou. Segundo ela, seu estilo era elegante, minimalista e 

cool; seu figurino era nada muito exagerado, mas tudo bem feminino, delicado e “luminoso”. 
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Ligada ao universo das artes plásticas e do design, levava essas referências para as roupas 

sóbrias; geralmente era vista com um preto básico, marfim, cinza ou branco.  

Segundo Gastal (2011), Natalie (Débora Secco) com seus micro vestidos, micro shorts 

e seus decotes, tinha um estilo ousado, provocante e sexy. Ela gostava de mostrar o corpo e 

acabava sendo vulgar em alguns momentos. Em seu figurino sempre havia roupas justas e 

com muito brilho e fendas. Era uma personagem muito popular, de classe baixa e mesmo sem 

condições financeiras, ela sempre estava na moda consumindo peças de grandes marcas. 

Além de Natalie, Haidê (Rose Campos) que era sua mãe, Deisy (Isabela Garcia), 

secretária de uma grande empresa e Sueli (Louise Cardoso) também eram personagens 

populares de classe baixa, mas ao contrário de Natalie, elas prezavam um visual limpo e 

discreto.  

Gilda (Helena Fernandes), casada com Oscar, um grande empresário, era uma mulher 

simples que vivia para a família e se sentia plenamente realizada. Seu estilo era moderno e 

elegante, dando preferência a cores claras como o bege, branco.  

Bibi (Maria Clara Gueiros) era sinônimo de extravagância, de classe alta, e uma 

mulher segura de si que usava o que tinha vontade. Todas as suas roupas eram de grifes e 

custavam muito caras. Suas peças possuiam muitos brilhos e estampas variadas de animais. 

Sua avó Vitória, interpretada por Nathalia Thimberg era uma senhora, mas nem por isso vivia 

de tailleur e pérolas.  Empresária muito bem sucedida obviamente de classe alta, tinha um 

estilo moderno. Suas roupas eram de cortes assimétricos e sobreposições, além de malharia 

para usar em casa. 

A moda folk (motivos folclóricos) estava representada na personagem Irene, uma 

jovem naturalmente sensual. Seu pai trabalhava numa fábrica de cerâmica, isso inspirou a 

escolha de seu estilo, ela usava cintos largos, peças estampadas com quadriculados, jeans, 

shorts curtos e camisetas decotadas.  

Já o figurino de Eunice (Déborah Evelyn) trazia referências da moda dos anos 60. Ela 

se vestia de forma tradicional e contida, suas peças eram de caimento ajustado e de cores 

neutras e estavam sempre em sintonia: o cinto combinava com o sapato que combinava com a 

bolsa. Sua personagem era de classe média, mas sonhava em subir de nível, e frequentava 

festas e eventos da classe alta.  

Eunice tinha duas filhas, e Leila (Bruna Linzmeyer) é uma delas. Ao voltar de 

Londres, onde estudou moda, a personagem apresentava um novo figurino. Segundo a 
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figurinista, Leila usava jaquetas, calças skinny, meias ¾ e arrastão, peças de renda, elementos 

que, bem combinados, compondo um visual cosmopolita. 

 Cecília (Giovana Lancellotti) era irmã de Leila, mas seu estilo era completamente 

diferente: ela tinha personalidade mais romântica, e levava isso na sua forma de vestir, com 

suas roupas básicas.  

Wanda (Natália do Valle) era uma mulher madura, que nunca deixou de lado sua 

sensualidade, pois frequentava academias para manter o corpo conservado. Ela usava modelos 

que a deixava com um ar mais jovial, modelos de roupas decotados, sensuais, revelando que 

ali existia uma mulher cheia de vida. 

Os vestidos de Paula, filha do Banqueiro Horácio Cortez, estavam entre os mais 

comentados nos blogs6. Sua personagem era uma “patricinha” mimada, arrogante e de gênio 

difícil, mas com estilo super elegante. 

No site da Globo dicas7, a central de atendimento ao telespectador da rede Globo 

divulgou a lista com os figurinos mais pedidos da novela, como os de Carol, Marina e Natalie. 

As peças mais desejadas pelo público foram o vestido branco da coleção da Tufi Duek e o 

longo ombro-só do estilista André Lima, que a personagem Carol usou, outra peça foi da 

personagem Marina, um casaco de couro da Ellus.  

A presente pesquisa tem como objetivo verificar com mulheres da classe C a 

importância que a moda tem na vida delas, e os meios que elas utilizam para obter 

informações e referências sobre moda e se a telenovela está entre esses meios de referencia. 

Para isso adotamos alguns procedimentos metodológicos, que serão apresentados a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
6
 Blogs, como Vamos Viver e Lalá Noleto, que tratam de assuntos de moda, beleza, saúde e cabelo. 

7
 Informação no site http://globodicas.com.br/os-figurinos-mais-pedidos-das-novelas/. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA, APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

3.1 METODOLOGIA 

 

O primeiro passo para dar início ao trabalho foi a pesquisa bibliográfica, que segundo 

Gil (1995, p.71) “é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituindo principalmente 

livros e artigos científicos”. Este tipo de pesquisa proporciona para o pesquisador uma ampla 

cobertura sobre os fenômenos, permitindo, assim, que o pesquisador aproveite pesquisas já 

realizadas por outros sobre o seu objeto de estudo.  

A presente pesquisa é de natureza exploratória. Estudos deste tipo  

 
 
[...] têm como principal característica a informalidade, a flexibilidade e a 
criatividade, e neles procura-se obter um primeiro contato com a situação a ser 
pesquisada ou um melhor conhecimento sobre o objeto em estudo levantado e 
hipóteses a serem confirmadas [...] são realizados a partir de dados secundários; 
conversas informais com pessoas especializadas no assunto de interesse e estudos de 
casos selecionados, em que incluem também pesquisas já realizadas (SAMARA E 
BARROS, 2002, p. 29).  

 

Foi realizada pesquisa de natureza qualitativa, por meio de um grupo focal, buscando 

se evidenciar de que forma elas se informam sobre moda, e a importância que a moda tem nas 

suas vidas.  

Neste contexto, conforme Michel (2005, p.33), “na pesquisa qualitativa o pesquisador 

participa, compreende e interpreta”. Segundo o autor, a pesquisa qualitativa tem como base a 

discussão e conexão de dados interpessoais na colaboração das situações ressaltadas pelos 

informantes, analisados a partir da significação de seus atos.  

A técnica utilizada para a coleta de dados nesta pesquisa foi o grupo focal realizado 

em sala do prédio 13 da Unifra, em agosto do corrente ano. Segundo Morgan (1997) a 

principal vantagem do grupo focal é a oportunidade de observar uma grande quantidade de 

interação a respeito de um tema em um período de tempo limitado. No grupo focal, não se 

busca o consenso e sim a variedade de idéias. O principal interesse é que haja interação entre 

os indivíduos do grupo, e que eles defendam suas próprias opiniões ou influenciem as 

opiniões dos outros. O uso de grupo focal para a obtenção dos dados foi acertado para esta 

investigação em razão de que reuniu pessoas que exercem a mesma função de trabalho na 
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Unifra. Essa abordagem possibilita também ao pesquisador aprofundar sua compreensão das 

respostas obtidas. 

A amostra não-probabilística por julgamento é aplicada a elementos, segundo Samara 

e Barros (2002, p. 94), “selecionados segundo um critério de julgamento do pesquisador, 

tendo como base o que se acredita que o elemento selecionado possa fornecer ao estudo”. 

Foram convidadas a participar da pesquisa mulheres, adultas, sem filhos, santa-marienses da 

classe C, com faixa etária entre 25 e 35 anos, que são objeto da pesquisa. Os motivos desta 

escolha é porque há alguns anos, como já foi abordado, a classe C, e vem consumindo cada 

vez mais.  

A amostra foi obtida a partir de critérios como tais mulheres serem receptoras de 

novelas, que convivem com pessoas de diferentes status sociais. No caso, as secretárias 

convivem com professoras, funcionárias da limpeza e alunos, que têm rendas e estilos de vida 

diferentes das delas.  

 

3.1.1 Perfil da amostra 

O grupo focal foi realizado com três mulheres, funcionárias do Centro Universitário 

Franciscano da cidade de Santa Maria; seus nomes fictícios são Fernanda, Cláudia e Sílvia, 

com idades entre 25 e 35 anos e com renda na faixa de R$1.064,00 a R$4.591,00, o que as 

coloca na classe C, de acordo com o IBGE (2010 b). Todas, na época da realização do grupo 

focal, assistiam a telenovela Insensato Coração.  

Fernanda, secretária de cursos de graduação da UNIFRA, é solteira e não tem filhos. 

Ela procura se informar sobre moda principalmente através da internet, em blogs (Le Vernis, 

Dani Pinheiro) e sites como Bela Glamour, Pimenta Doce e portais como Terra e Yahoo: “eu 

acompanho [moda] muito pela internet, minha primeira fonte; depois a revista” diz. 

Em segundo lugar ela busca se informar em revistas e com amigas e familiares, em 

terceiro, em programas de TV; em quarto, nas vitrines de lojas e, por último, no trabalho e nas 

novelas. As revistas de moda com as quais tem mais contato é Nova8, em segundo lugar 

Claudia9, em terceiro a revista Estilo10, em quarto lugar como fonte de informação sobre 

                                                           
8 Revista que trata de assuntos como moda, beleza, corpo, profissão, homens, e que orienta as mulheres na busca 
pela realização pessoal e profissional. 
9 Ela traz variedades de assuntos relevantes como família, amor, carreira, beleza, moda. 
10 Esta revista é uma referência de consumo para as mulheres que buscam idéias práticas e eficientes de moda, 
beleza e entretenimento e se inspiram no estilo de vida das celebridades.  
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moda está Lola11. Nestas revistas não há predomínio de informações sobre telenovelas, mas 

frequentemente as atrizes da Rede Globo são as capas.  

 Ela tem como principal canal a TV Globo e com menos frequência assiste Globo 

News, TV Com, SBT e Record. Dentre os programas que mais assiste está em primeiro lugar 

o Fantástico (programa exibido aos domingos pela Rede Globo), que apresenta reportagens de 

diversos segmentos, apresentados por Patrícia Poeta e Zeca Camargo. Em segundo lugar, 

Fernanda prefere o Jornal Hoje, que traz as principais notícias do Brasil e do mundo, e trata de 

assuntos como moda, saúde, decoração culinária e é apresentado por Evaristo Costa e Sandra 

Annenberg. Em terceiro lugar, assiste Esquadrão da Moda, programa da rede SBT 

apresentado pela top model e consultora Isabella Fiorentino e o stylist Arlindo Grund, que têm 

a missão de ensinar às pessoas como vestir-se bem; assiste também ao Domingão do Faustão, 

apresentado por Fausto Silva na TV Globo, que traz celebridades e quadros variados e o 

Vídeo Show, que trata de tudo que acontece nos bastidores das novelas, séries e programas da 

TV Globo. 

 Nas horas livres Fernanda usa a internet e assiste TV; em segundo lugar vai ao cinema 

e lê; em terceiro lugar vai ao shopping e, com menos freqüência, visita amigos e familiares, 

vai a restaurantes, bares/pubs e viaja.  

Cláudia também é secretária de cursos de graduação da UNIFRA, é solteira e não 

possui filhos. Ela procura se informar sobre moda em vitrines, novelas, programas de TV, 

revistas e no trabalho, destacando com mais frequência vitrines, novelas e programas de TV. 

As revistas de moda/novela que mais tem contato é TV+Novelas12, em segundo lugar 

Contigo13, em terceiro, Claudia e, por último Tititi14. Ela assiste, em primeiro lugar, a o canal 

Globo, em segundo, Record; em terceiro, SBT  e por último, TV Pampa (Rede TV local). Seu 

programa favorito é o Fantástico, em segundo, Jornal Hoje, em terceiro Domingão do 

Faustão, em quarto Esquadrão da Moda e por último Vídeo Show.  

Nas horas livres costuma caminhar; em segundo lugar ler um bom livro e visitar 

amigos e familiares, em terceiro lugar viajar e ir a shoppings, em quarto lugar vai a bares/pubs 

e por último e menos frequente, assistir TV. 

 Silvia também é secretária de cursos de graduação da UNIFRA, é solteira e não 

possui filhos. Ela procura se informar sobre moda principalmente em novelas, em segundo 

                                                           
11

 Uma revista que traz novidades de moda e beleza, roteiros de viagem, receitas, gente dando dicas do melhor da 
internet, arquitetura, design, gadgets, arte, cultura. 
12 Revista que fala tudo sobre as novelas e seus bastidores.  
13 Contigo traz a cobertura do mundo das celebridades.  
14 Uma revista que também relata tudo que vai acontecer nas novelas na TV.  
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lugar em vitrines, em terceiro lugar em revistas, em quarto no trabalho e por último em 

programas de TV. Silvia diz: 

 

“eu costumo ver nas vitrines, porque tá na TV daí tu sai para dar uma volta e está na 
vitrine, daí tu vê que o pessoal vai começar a usar ou já estão usando. Passear no 
shopping no final de semana tu vê muita coisa também, na vitrine do shopping às 
vezes tem coisa que não tem aqui no centro”.  

 

 As revistas de moda e novela com as quais ela tem mais contato são Caras, que traz as 

notícias dos famosos, realeza, moda, beleza, culinária e decoração. Com menos frequência ela 

tem contato com a revista Nova e Claudia. Ela diz que gosta da revista porque as celebridades 

aparecem de corpo inteiro e dá para visualizar os looks completos, dos pés a cabeça.. Ela 

assiste apenas a TV Globo e o programa que mais gosta é o Fantástico, em segundo lugar 

Jornal Hoje, em terceiro Domingão do Faustão, e por último, Vídeo Show.  

Nas horas livres, Sílvia prefere visitar os amigos e familiares, em segundo lugar vai ao 

shopping e assiste TV, em terceiro lugar vai a restaurantes e usa a internet, em quarto lugar 

vai ao cinema, em quinto lugar e com menos frequência caminha, vai a festas, lê, e vai a 

bares/pubs. 

 

 

 3.2 ANÁLISE DOS DADOS 

 A primeira questão colocada ao grupo foi com o objetivo de verificar as escolhas que 

estas mulheres fazem quanto às roupas e acessórios que usam. Assim, a pergunta “você 

diferencia a roupa de trabalho da roupa que usa para sair?” teve as seguintes respostas: 

Fernanda respondeu que no trabalho “a gente usa roupa mais formal. Principalmente no verão, 

temos que cuidar decote, roupa curta”. Claudia complementa a colega, dizendo que “no 

trabalho [é necessário] uma roupa mais discreta”. O assunto segue com a opinião de Sílvia, 

referindo-se aos dois lugares citados na pergunta; ela afirma que dificilmente usa vestido no 

trabalho, mas que os veste – assim como saias – para sair, embora não use estas peças com 

muita frequência. Claudia afirma que gosta de vestidos, mas “o vestido que eu venho para 

trabalhar não é o mesmo que eu saio”, ao que Fernanda complementa: “(...) de vestido me 

sinto mais à vontade, mas é tudo com comprimento comportado para o trabalho”. 

 O comportamento dessas mulheres reafirma colocações de Solomon (2006), 

observadas no capítulo I deste estudo, as quais apontam que o consumidor requer  diferentes 

produtos para desempenhar diferentes papeis. Podemos perceber que estas mulheres agem de 
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formas distintas ao interagir com diversos públicos em diferentes situações, no caso da roupa 

do trabalho e da roupa para sair. A insituição em que elas trabalham (Unifra) é administrada 

por freiras, o que leva os colaboradores a se vestirem e comportarem com mais recato. Fora 

do trabalho com os amigos e familiares elas interagem com outro tipo de público; elas são 

namoradas, amigas, filhas e não secretárias; e assim se permitem vestir de outra maneira, mais 

descontraída, até mesmo ousada, em estilos que no seu trabalho não se permite. 

 No capítulo II deste trabalho, sobre moda destacou-se que, Pollini (2007) diz que para 

vestir-se bem, de acordo com a ocasião, é preciso ter bom senso. O comportamento destas 

mulheres reafirma o que a autora diz, ou seja, nota-se que as roupas que estas mulheres saem 

na noite não são as mesmas que elas usam no trabalho, porque afinal, não seria apropriado 

usar decotes, brilhos, roupas curtas no ambiente de trabalho. 

 A segunda pergunta colocada ao grupo foi “com que frequência costuma comprar 

roupas/acessórios?” Esta pergunta teve o objetivo de verificar se a estação do ano, os 

eventos, as liquidações, dentre outros fatores, fazem com que estas mulheres adquiram com 

mais frequência ou não. As respostas foram: “se eu vejo, gosto e posso, eu compro 

independente de estação”, Claudia afirmou e Fernanda concordou com Claudia; apenas 

discordou no “posso”, em tom de brincadeira, pois ela diz que podendo ou não, ela compra. 

Ela completa dizendo: “principalmente se eu gostei muito, nem que eu faça em 100 vezes. Se 

tem um evento daí eu fico bem empolgada para sair comprar uma roupa nova.” Sílvia 

discorda das outras dizendo “comprar, comprar, eu não compro a cada estação; compro 

alguma coisa para complementar o que eu já tenho, tipo um casaco novo, um lenço, 

adaptando a modelos que eu já tenho, acessórios, uma bota nova, dessa forma assim, mas não 

adquiro muita coisa não.”  

 Como se afirma anteriormente, a moda a partir do final do século XX, se orienta pelas 

estações do ano. Percebe-se que estas mulheres não se baseiam exatamente nas estações para 

adquirir novas mercadorias. Cláudia e Fernanda, de acordo com seus depoimentos, compram 

quando gostam, independente de estações, liquidação, promoção, etc. Silvia dá a entender que 

compra apenas para complementar o que já possui.  

 Featherstone (1995) ressalta no capítulo I que as pessoas não consomem apenas para 

entrar em um grupo social ou apenas para satisfazer suas necessidades básicas, elas também 

consomem para realizar seus desejos. Hoje estamos cercados de opções e ofertas e como, 

comenta no mesmo capítulo Nunes (2008), a indústria incentiva o consumo, as empresas 

recorrem a estratégias de marketing agressivas e sedutoras que motivem a sociedade a 
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consumir; assim as pessoas compram também para satisfazer nossos olhos. Esse é o caso de 

Cláudia e Fernanda que compram para satisfazer seus desejos e não apenas por necessidade 

de se vestir. Por exemplo, Cláudia tende a comprar, mesmo que tenha que pagar em muitas 

vezes, ela compra porque ela quer e sente desejo de possuir, e não porque necessariamente 

precise.  

 Para completar a resposta, foi perguntado também em quais as lojas elas costumam 

comprar e elas revelaram que procuram comprar em loja que tenha mais exclusividade, onde 

não haja peças repetidas (citadas as lojas Renner e Riachuelo). Sílvia fala que  

 
 
até compro na Renner, Riachuelo, mas assim para uma ocasião mais que eu preciso, 
digamos um casamento, uma festa eu evito comprar nesses lugares, ai eu também 
recorro a essas lojas mas recatadas, que não tenha muita repetição do modelo. 

  

 Fernanda e Cláudia concordam. Percebemos também que estas mulheres não gostam 

de ‘seguir modinhas’ e nem vestir-se como as outras, elas querem preferência no que vestem; 

procuram comprar em lojas onde as roupas são exclusivas - poucas peças repetidas – pois 

procuram se diferenciar das outras. 

 O consumo em massa perdeu seu espaço para a exclusividade; hoje percebe-se que as 

grandes marcas e empresas lançam produtos personalizados, poucos números de carros, 

poucos pares de sapatos, poucos modelos de roupa,  para que quem comprar se sinta único e 

diferente dos outros.   

 No entanto, podemos perceber através de Featherstone (1995), cujas ideias foram 

discutidas no capítulo I deste trabalho, que as pessoas consomem para pertencer a um grupo 

social e, quando outro grupo social, localizado abaixo na pirâmide social consome as mesmas 

mercadorias, as primeiras sentem necessidade de trocar de produtos ou serviços, e assim, 

continuam se diferenciando dos outros. No caso das participantes do estudo, pode-se verificar 

a ocorrência do consumo de algumas mercadorias com sentido de diferenciação de outros 

grupos com os quais essas mulheres não querem ser confundidas. 

 Podemos reafirmar as idéias que foram apresentadas através de Canclini no capítulo I, 

que quando desejamos um novo produto, não agimos irracionalmente nem independente da 

cultura coletiva. Notamos este fato no comportamento dessas mulheres, pois quando elas 

adquirem o ‘novo’ criam a possibilidade de diferenciação e distinção, através da apropriação 

desses bens.  

 A terceira pergunta colocada foi baseada na segunda, porém com o objetivo de focar 

mais no tipo de consumo que ela fazem. Assim, a pergunta “Você compra por impulso ou 
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planeja?” teve as seguintes respostas: Fernanda confessa que na maioria das vezes compra 

por impulso, pois diz “eu compro por impulso, mas eu não me arrependo depois, não fica lá 

[no roupeiro]. Eu sempre uso o que eu compro, mas às vezes, por exemplo, eu tenho cinco 

lenços, tudo rosa; daí se eu acho um rosa eu compro, mas eu não deixo de usar [os outros] 

também, uso tudo.” Cláudia também diz que não planeja e segue dizendo “ah, mês que vem 

vou comprar tal coisa... quando eu acho alguma coisa que eu goste eu vou lá e compro, mas 

não que toda hora vou comprar alguma coisa.”  

 O assunto segue com a opinião de Sílvia que diz “eu compro por impulso só se eu 

gostei muito; se eu não gostei eu planejo, se eu acho que vai ficar bem, se não é mais ou 

menos o que eu queria eu planejo [não compra na hora], mas se eu olhei e gostei da cor, gostei 

do modelo pode ser que eu compre.” Ela segue dizendo 

 
 
 ou às vezes a necessidade também, ah agora de repente eu tô precisando de uma 
calça, tá começando a não ser tão frio, uma jaqueta nova, de repente, um 
blazerzinho, alguma coisa assim. Então de acordo também com a necessidade de 
renovar mesmo o guarda- roupa. 

 

  De acordo com o IBOPE (2010 a), 70% das mulheres da classe C cuidam do 

orçamento e planejam seus gastos. Elas compram por impulso apenas quando realmente elas 

gostaram muito do produto, se não, elas planejam. 

 Percebemos que Silvia tem um comportamento mais racional do que Fernanda e 

Claudia, porque ela afirma que consome dentro de seu próprio orçamento e com aquilo que é 

estritamente necessário ou que realmente gostou e passou a ser seu objeto de desejo. Porém, 

Fernanda tem um comportamento mais impulsivo, se ela gostou do produto ela diz que 

compra independente de ter ou não condições financeiras. Cláudia também tem um 

comportamento mais impulsivo, mas ela, diferente de Fernanda, afirma comprar se tem 

condições financeiras.  

 Esse comportamento impulsivo muitas vezes é decorrente das estratégias 

mercadológicas das empresas, que cada vez mais vêm trazendo facilidades no pagamento, e 

ao mesmo tempo motiva o consumo na sua maneira de expor as mercadorias, como exemplo, 

as vitrines, que quando bem elaborada, chamam a atenção de quem passa pela frente, e isso 

faz com que as pessoas sintam-se motivadas a entrar na loja.  

 A quarta questão colocada foi “Quais critérios você adota para comprar 

roupas/acessórios?”, com o objetivo de averiguar se a marca, qualidade, preço ou moda 

influenciam nos critérios de compra. As respostas foram as seguintes: Cláudia diz que não é 
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“nem pela marca, é mais se eu gostei do modelo, da qualidade, se não tem muitas peças 

iguais, eu analiso por aí.” Fernanda completa dizendo “eu também, eu não priorizo a marca, 

mas a qualidade, a prioridade, a prioridade até nem tanto, porque às vezes eu não tô 

precisando, mas eu gostei né...”. Silvia afirma que “eu também, esta questão da marca eu não 

priorizo muito, eu gosto muito assim, o modelo, a cor e a textura do tecido, se eu gostei da 

textura, se eu acho que vai ficar bem, confortável daí eu adquiro a peça.” 

 Percebemos que o comportamento de compra destas mulheres se manifesta na procura, 

na compra, no uso, avaliação e disposição dos produtos que elas acreditam que satisfaçam sua 

necessidades ou desejos. Elas afirmam que não priorizam a marca e sim a qualidade do tecido, 

o modelo da roupa, a cor, a textura, o conforto e se tem poucos modelos iguais. 

 A quinta questão foi direcionada à novela Insensato Coração, com o objetivo de 

averiguar se as mulheres notam as roupas dos personagens e se elas se identificam com eles 

de alguma maneira. A pergunta foi se “Há roupas/acessórios de personagens da novela 

Insensato Coração que vocês usariam? Vocês já tentaram comprar roupa/acessório 

igual ou semelhante a estes? Juntamente com as perguntas foram mostradas fotos impressas 

de personagens da novela. As respostas foram as seguintes: Cláudia começa dizendo  “olha, 

eu evito, quando é uma coisa muito marcada, por exemplo, eu evito usar porque todo mundo 

tem, todo mundo usa, porque apareceu na novela todo mundo começa a usar, principalmente 

acessórios” Fernanda e Silvia concordam com a Cláudia, e Fernanda reforça e diz “se tem um 

personagem que usa geralmente um colar sempre o mesmo, daí tu já começa a ver que as 

lojinhas têm e todo mundo começa a usar aquilo, daí eu não gosto, mas assim algum modelo 

para se inspirar, mandar fazer.”  

 BANDURA (1987) ressalta no capítulo 1, que a TV, através da telenovela, aparece 

como uma forte ditadora no processo de moda, trazendo  para o telespectador a idéia de que a 

roupa de tal personagem da ‘novela das oito’ é a que esta na moda e deve ser usada, essa 

influência que o autor diz, não é aderida para essas mulheres da amostra.   

 No caso dessas mulheres percebemos que elas evitam copiar modelos idênticos dos 

personagens da novela. Elas procuram adaptar o estilo dos personagens de acordo com a sua 

realidade, pegam alguns detalhes não marcantes e que não identifiquem imediatamente a 

personagem.  

 Elas possuem outras fontes de referencias de moda; por exemplo, Fernanda se informa 

sobre moda através da internet, em blogs, sites e portais, ela havia afirmado que sua segunda 

fonte de referencia são as revistas, amigas e familiares, em terceiro, em programas de TV, em 
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quarto nas vitrines e, por último, no trabalho e nas novelas. Claudia diz que ela procura se 

informar sobre moda em vitrines, novelas, programas de TV, revistas e no trabalho, 

destacando com mais frequência vitrines, novelas e programas de TV. Silvia procura se 

informar sobre moda principalmente em novelas, em segundo lugar em vitrines, em terceiro 

lugar em revistas, em quarto no trabalho e por último em programas de TV. 

 Em seguida, para complementar as respostas foi perguntado “teria alguma das 

personagens em que algumas situações vocês se vestiria igual?” Cláudia diz:  

 

“eu acho assim oh, em vários personagens tu tiraria alguma coisa, não aquele estilo, 
tipo aquela estilista a Leila, tem dias que ela está bem transada, mas não sempre, tem 
algumas combinações que pro meu estilo já não daria certo. Se for este vestido de 
festa da Norma, eu achei lindo, pra usar em uma formatura, casamento; eu usaria.”  

  

 Fernanda em seguida disse “eu usaria o estilo da Gilda, Carol, Bibi”. Silvia fala que 

 

“usaria o estilo da Gilda que eu acho um estilo bem formal, clássico. Pode ver, ela 
usa mais ou menos assim as linhas retas das roupas, ela não usa nada muito soltão, 
cores neutras. Então assim, eu em primeiro lugar eu gosto dela, em segundo a Carol, 
e em terceiro seria o estilo da Marina, sem a calça pantalona. Mas prevalece o estilo 
da personagem Gilda.”  
 

 Cláudia completa sua opinião dizendo que “eu usaria um pouco de cada, eu gosto 

também do estilo da Gilda, alguma coisa da Leila, o estilo da Marina eu não gosto, da Carol 

eu gosto bastante.”  

 Em seguida foi perguntado se elas já tentaram comprar alguma roupa ou acessório 

igual à da novela e elas responderam que “não, não nunca”, Fernanda completa dizendo “eu 

não gosto de ficar igual a todo mundo”, e assim mais uma vez é reforçado que o elemento 

diferenciação é fundamental na hora de consumir.  

 Cláudia completa dizendo que “até um estilo de roupas igual de uma pessoa tudo bem, 

mas agora exatamente 100% igual, daí já perde um pouco tua característica no vestir para 

copiar o outro.”  

 Percebe-se através destas respostas que essas mulheres não gostam de andar na 

“modinha” - o que todo mundo usa - ou igual às personagens das novelas; elas querem se 

sentir exclusivas, cada uma com seu estilo; elas costumam pegar idéias e adaptar ao seu estilo. 

Por exemplo, Silvia diz que “da Carol eu gosto, os coletes que ela usa eu acho legal, assim por 

cima, eu usaria. Em seguida Fernanda diz “eu acho bonito, só que teria que emagrecer uns 30 

kg.” Cláudia concorda e diz “é que assim, cada um conhece seu corpo o que pode ou não usar. 
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Fernanda complementa dizendo “então eu cuido mais essas roupas larguinhas.” Também pode 

perceber que essas mulheres procuram usar algo adequado ao seu corpo, que não basta apenas 

achar bonito e ter qualidade para usar.  

  As mulheres se identificaram com algumas personagens, um pouco de cada uma; 

como por exemplo, Fernanda, que disse que usaria o estilo de Gilda, um estilo mais formal, 

clássico e discreto. 

 A segunda personagem que ela se identificava era Carol e a terceira Bibi. Carol era 

uma executiva de classe média, para trabalhar ela usava alfaiataria (bermudas, saias), e na 

hora de lazer usava vestidos tubinho e pantalonas; os calçados que usava eram sandálias com 

salto grosso. As suas peças tinham cores fortes e seus acessórios eram grandes e bem visíveis, 

como cintos largos, brincos de cristais e bolsa bem colorida. Bibi era sinônimo de 

extravagância, de classe alta, podia comprar e usar o que teria vontade; todas suas roupas 

eram de grifes e muito caras. Suas roupas eram muito coloridas, cheias de brilhos e estampas 

de animais.   

Silvia diz que se identificava com Gilda, Carol e Marina. Gilda tinha um estilo  

moderno e elegante, dando preferência a cores claras como o bege, branco. Marina era uma 

mulher bem sucedida de classe alta, seu estilo era elegante, no seu figurino não tinha nada 

muito exagerado, eram peças femininas e delicadas.  

Claudia diz que usaria os vestidos de Norma para sair em eventos como casamento ou 

formatura. Norma é uma personagem que começou na novela com um estilo simples e 

modesto, na metade para o final da novela e passou a pertencer à classe alta e mudou seu 

estilo para peças elegantes e elitizadas. Claudia também diz que usaria o estilo de Carol, de 

Gilda e algumas peças de Leila.  

Nota-se que a novelas para essas mulheres servem de referência de moda, porém não é 

a primeira fonte que elas procuram; elas assistem, discutem, envolvem-se e notam os 

figurinos das personagens, porém na hora de vestir-se elas preferem seguir seu bom senso e 

seu estilo. Com isso, podemos reafirmar a colocação de Pollini (2007) onde ela diz que “para 

vestir-se bem, de acordo com a ocasião, é preciso apenas ter bom senso”.  
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CONCLUSÃO 

Percebe-se através desta pesquisa que as mulheres agem de formas distintas ao 

interagir com diferentes grupos em diferentes situações. Nas horas de lazer elas vestem um 

tipo de roupa, mas para trabalhar elas preferem um estilo mais preservado e discreto, ou seja, 

elas usam diferentes modelos para diferentes papeis na sociedade. O consumo de moda 

assume uma função de comunicação, deixando de ser uma necessidade básica e sim estando 

associado à imagem individual; é uma forma de a pessoa dizer o que pensa e o que deve ser 

percebido. Esta questão fica clara quando as mulheres diferenciam suas roupas de acordo com 

o ambiente.  

É possível compreender que as mulheres não mantêm uma frequência diária de 

compra, mesmo que as entrevistadas Cláudia e Fernanda não planejem suas compras, e Sílvia 

sim. Ao declararem que compram algo sempre que se apaixonam ou gosta muito do modelo, 

elas evidenciam sensações prazerosas ligadas ao consumo dos bens que são disponibilizados 

aos consumidores. São mercadorias acessíveis a uma parcela bastante significativa da 

população – especialmente no caso brasileiro, neste momento de crescimento econômico – as 

quais ficam expostas não só nos programas veiculados nas mídias convencionais, como 

também nas mais recentes como a internet, via blogs, sites e outras ferramentas da 

comunicação virtual, e também disponibilizadas nas vitrines das lojas.  

No grupo focal verificamos que essas mulheres não possuem como principal 

referência de moda a telenovela, pois utilizam outros meios, como revistas, internet, vitrines, 

programas de TV, amigos, familiares, e o próprio ambiente de trabalho para definir suas 

roupas. Essas mulheres assistem telenovela, discutem, interagem, notam o figurino de cada 

personagem e até mesmo se identificam com elas, porém não procuram usar estilos idênticos 

a elas, mas tiram alguma coisa de cada uma e adaptam ao seu modo de vida.  

 Observou-se também que elas não gostam portar ‘modinha’, ou seja, iguais a todo 

mundo. Elas buscam diferenciação ao se vestir, frequentam lojas que possuem poucas peças 

do mesmo modelo. A convivência com outras pessoas, as novidades que chegam a todo 

momento nos meios de comunicação, tudo isso acaba por influenciar e estimular essas 

mulheres a adquirir e usar.  

 Portanto a pesquisa que aqui se relatou pode responder aos objetivos propostos pelo  

projeto, afirmando que em algumas situações ou para alguns consumos de moda as 

personagens da telenovela inspiram essas mulheres, porém, para elas as maiores referências 

de moda vêm de outros lugares, como na mídia em geral (telenovelas, programas de TV, 
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revistas, sites) e nas relações em sociedade como no trabalho, em grupos de amigos e 

familiares.  
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APÊNDICE A – Questionário aplicado durante o grupo focal 
 

QUESTIONÁRIO APLICADO DURANTE O GRUPO FOCAL 
 

 

1: Onde você procura se informar sobre moda? Marque 1 para a opção mais frequente, 2 
para a segunda mais frequente e assim sucessivamente, sendo 5 a opção menos frequente 
como fonte de informação sobre moda. 

 1 2 3 4 5 
Em revistas      
Nas vitrines      
No trabalho      
Com amigas e/ou familiares      
Em novelas      
Em outros programas de TV      
Na internet      
Outro. Qual? ..........................      

 

2: Tem contato com revistas de comportamento e moda (assina, compra ou consulta em 
salões/consultórios ou outros locais): 

a. (   ) Claudia 
b. (   ) Estilo 
c. (   ) Marie Claire 
d. (   ) Nova 
e. (   ) Lola 
f. (   ) Contigo 
g. (   ) Minha novela 
h. (   ) Tititi 
i. (   ) TV+novelas 
j. (   ) Outras. Quais: _________________________________________________ 

 

3: São canais que você assiste: Marque 1 para a opção mais frequente, 2 para a segunda mais 
frequente e assim sucessivamente, sendo 5 a opção menos freqüente. Se raramente assiste 
programas nestes canais, marque zero. 

 1 2 3 4 5 Zero 
RBS/Globo       
GNT       
GloboNews       
TVCom       
SBT       
Record       
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TVPampa       
Outras.Quais?       

 

4: Quais destes programas de TV você assiste? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5: Na internet, você  acessa sites relacionados à moda? 

a. (  ) não 
b. (  ) sim 

    Quais?___________________________________________________________ 
 
 
6: O que você costuma fazer nas horas livres durante a semana e/ou nos finais de 
semana? 

 1 2 3 4 5 Zero 
Visita amigos\familiares       
Vai a restaurantes       
Vai a bares\ pubs       
Viaja       
Vai ao cinema       
Vai ao shopping       
Lê       
Vai a festas        
Usa internet       
Caminha       
Assisti TV       
Outras.Quais?       

 

 

 1 2 3 4 5 Zero 
Domingão do Faustão       
Jornal Hoje       
GNT Fashion       
Esquadrão da moda       
Tamanho Único       
Fashion Television       
Fantástico       
Vídeo Show       
TV Fama       

Estúdio Pampa       

Pampa show       

Outras. Quais?       
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7: Marque a alternativa na qual sua renda mensal se encaixa:  

a. (  ) R$ 480,00 a R$730,00 
b. (  ) R$ 730,00 a  R$ 1.200,00 
c. (  ) R$1.200,00 a  R$ 2.015,00 
d. (  ) Outra. Qual? .............................. 

 

8: Marque o período no qual sua idade se encontra: 

a. (  ) 25 a 35 anos 
b. (  ) 35 a 45 anos 
c. (  ) 45 a 55 anos 
d. (  ) outra. Qual? .......................... 
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APÊNDICE B − Roteiro de perguntas utilizado durante o grupo focal 
 

PERGUNTAS PARA O GRUPO FOCAl 
 
 

• Você diferencia roupa do trabalho com a roupa para sair? 

• Com que frequência costuma comprar  roupas/acessórios? (estação do ano, liquidação, 

quando tem eventos importantes, quando vê na vitrine gosta e compra?) 

• Você compra por impulso ou planeja? 

• Quais critérios você adota para comprar roupas/acessórios? (marca, qualidade, 

modelo/moda, durabilidade, preço, peça básica) 

• Há roupas/acessórios de personagens da novela Insensato Coração que vocês usariam? 

(mostrar imagens) Vocês já tentaram comprar roupa/acessório igual ou semelhante a 

estes? 

• Em relação as vestimentas dos alunos, funcionários e professores vocês vêem alguma 

semelhança com modelos da novela? 

• Mais alguma coisa que querem comentar a respeito do tema? 
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APÊNDICE C – Imagens apresentada durante o grupo focal 
 

IMAGENS APRESENTADA DURANTE O GRUPO FOCAL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 1: Marina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2 : Carolina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3: Gilda                                                                    Foto 4: Norma 
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Foto 5: Eunice                                                                              Foto 6: Bibi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 7: Leila                                                                                 Foto 8: Paula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 9: Wanda                                                                             Foto 10: Natalie 

 
 
 
 


