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RESUMO 

 

Nossa proposta é estudar a moda e o consumo, a partir do quadro Cabine do JH, 

veiculado desde 2010, no telejornal Hoje, da Rede Globo de Televisão. Para tanto, 

relacionamos a compreensão de que a moda é uma máquina econômica que “deve sua 

sobrevivência ao consumo” (CIDREIRA, 2005 p. 71) ao pensamento de Sodré (1978) 

para o qual o “sistema televisivo serve de apoio doutrinário à ideologia do consumo.” 

(p. 29). Nas edições o público experimenta a roupa em uma cabine e o estilista 

convidado diz qual roupa caberia melhor no usuário; e quem veste a combinação 

proposta diz se aprova ou não. Esse estudo tem como proposta discutir a produção dessa 

mensagem; se há um intuito de estimular o consumo e se a mensagem torna-se mais 

forte por ser veiculada em um veículo televisivo, mais precisamente, em um telejornal.  

 

PALAVRAS-CHAVE: moda; consumo; telejornal; cabine JH; análise de conteúdo 

 

Introdução 

 

O tema abordado neste trabalho é a relação entre moda e consumo, a partir de 

uma analise do quadro Cabine do JH. Analisando não somente o sentido 

comprar/adquirir o produto, mas também, um consumo de sentidos, no que consiste em 

se vestir de acordo com o estilo que é visto como moda. Nosso intuito é responder se o 

quadro influência o público definido o que usar. Entendemos que o assunto é relevante 

socialmente, pois tratamos de temas: moda, consumo e telejornal que possuem um 

poder de entusiasmar as pessoas como veremos no decorrer desse artigo.  

Partindo do entendimento de que a roupa possui um caráter de valorização 

indispensável que é de cobrir o corpo (CIDREIRA, 2005), entendemos o valor que a 

moda tem sobre o ser humano. E por estar em constante mudança, vemos que a moda 

possui um teor de consumo por se própria. “A moda é por natureza desassossegada, está 

sempre em busca da novidade.” (CIDREIRA, 2005, p. 71). Dessa forma, ela é vista 

como um produto de constantes mudanças. 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Comunicação Audiovisual, da Intercom Júnior – VII Jornada de 

Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação  

 
2 Graduada no Curso de Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo da Faculdade Cearense – FAC, email: 

hozana-arruda@hotmail.com 
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A “moda em um ambiente fortemente influenciado pela mídia torna os 

consumidores seus dependentes [...], influi em comportamentos e é influenciada por eles 

(COBRA, 2007, p. 23). Com essa afirmação, percebemos o vinculo entre moda e mídia. 

A televisão, por exemplo, como ressalta Aquino (2011, p. 4), “é o veículo de 

comunicação através do qual a população mais se informa e distrai.”.  

O quadro, aqui analisado, é apresentado no Jornal Hoje da Rede Globo de 

Televisão, que vai ao ar de segunda a sábado às 13h15min, com duração de 

aproximadamente 35 minutos. As edições
3
 selecionadas para análise são: “Cabine do JH 

mostra que moda anos 70 está de volta” (20/08/2011); “Cabine do JH testa moda dos 

paetês” (19/05/2010); “Cabine do JH shorts para homens está na moda” (18/10/2010); 

“Cabine JH ajuda a definir o estilo do seu pai” (12/08/2011); e “Cabine JH testa 

combinações de Jeans” (26/06/2011). Para isso se faz necessárias discussões sobre 

moda, consumo, indústria cultural, televisão, telejornal e comunicação em massa. Para 

assim iniciar a analise.  

 

Moda e Consumo 

 

A moda se alimenta de desejos de “paixonites superficiais” das nações 

modernas, onde os objetos assumem papel de sedução para consumo (LIPOVETSKY 

2008). Slater (2002) diz que a constante mudança que a moda se submete faz dela uma 

reprodutora viva da economia. A novidade, o diferente que ela traz faz dela aliada do 

consumo. Pois, “o desejo de algo novo, cria uma nova dinâmica na demanda do 

consumidor, geralmente ligada à ideia de uma transição de sociedade tradicional para a 

moderna.” (SLATER, 2002, p. 27).  

Assim, 

o objetivo principal da moda é o consumo. Sem ele, a engrenagem 

para o comércio, publicidade, indústrias químicas, indústrias de 

máquinas diversas, tecelagens, fiações etc. com mudanças periódicas, 

a moda incita as pessoas a também mudar (PEZZOLO, 2009, p. 33).  

 

O vestuário é uma das principais formas de moda que mais se alia ao consumo. 

“A vestimenta adquire uma valorização muito grande, tornando-se o principal item 

de consumo.” (CIDREIRA, 2006, p. 20). Pois ela faz parte tanto das necessidades do ser 

                                                 
3 O critério utilizado para escolha das edições perpassou pelo diferencial nas temáticas abordadas: moda masculina, 

anos 70 e o jeans.  
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humano em se vestir para se proteger e não ficar nu, mas, sobretudo, para satisfação dos 

desejos. Assim, os anseios de modernização e de constante renovação do vestuário 

passaram a ser aliados à moda (COBRA, 2007).  

Consumir é algo que está presente em qualquer sociedade humana. Pode ser uma 

necessidade básica ou supérflua, consumimos a todo instante, porém, muitas vezes 

“ninguém está satisfeito com que tem.” (CANCLINI 2001, p. 38). A sociedade do 

consumo busca, pois, satisfazer seus desejos e necessidade na moda.  

 

Consumo é uma questão cultural e social. Não existe o consumidor 

isolado. Mesmo quando alguém toma alguma decisão individual de 

adquirir um produto, esse comportamento é condicionado pelo 

contexto em que os indivíduos vivem e interagem (OLIVEN, 2006, p. 

7). 

 

 A escolha da roupa pode fazer do sujeito participante de uma padronização, em 

que se vestir de maneira igual ou parecida com um grupo faz dele ligado à indústria 

cultural, onde ao absorver a “integração de seus consumidores, não apenas adapta seus 

produtos ao consumo das massas, mas em larga medida, determina e administra o 

próprio consumo.” (ADORNO 1991 apud TRINCA, 2004 p. 53). 

A moda exerce a função importante, na qual o seu “consumo redefine a 

sociedade e constrói identidades, através da apropriação e da renovação de bens 

materiais e simbólicos.” (PROCATI, 2011, p. 11). Fazer moda é mover uma “maquina 

econômica”, com a finalidade não só de necessidade utilitária, mas, também, de saciar o 

desejo de consumir.  

Desse modo, a roupa transforma-se em uma forte engrenagem para o 

consumismo aliada a uma sociedade de consumo (PROCATI, 2011). Barbosa (2004) 

define essa sociedade de consumo como “um dos inúmeros rótulos utilizado por 

intelectuais, acadêmicos, jornalistas e profissionais de marketing para se referir à 

sociedade contemporânea.” (p. 7). Mas, é essa sociedade de consumo que acelera o 

mercado da moda. Consumir passa a ser símbolo de uma sociedade moderna. 

Os meios de comunicação de massa são também responsáveis por essa 

manifestação e aceitação de moda, pois a “moda em um ambiente fortemente 

influenciado pela mídia torna os consumidores seus dependentes [...] influi em 

comportamentos e é influenciada por eles.” (COBRA, 2007, p. 23). 

Segundo Ferreira (2008), a mídia assume um papel importante no que diz 

respeito a como estar na moda, principalmente, a televisão que às vezes imperceptível 
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aos olhos do telespectador, leva em sua programação ideias da indústria cultural ao 

público. É o “corte de cabelo da atriz da novela das oito, a mesma marca de tênis do 

atleta ou do fenômeno esportivo do momento.” (FERREIRA, 2008, p. 3). Estilos 

divulgados nas entrelinhas da programação. 

A presença da moda na mídia fortalece o seu consumo e, portanto a indústria da 

moda segue com mais confiança e conquista o mundo dos consumidores, criando um 

vinculo entre o mercado das tendências e o consumidor. 

 

Indústria da moda e segmentação de mercado  

 

A indústria cultural é rumo feito pela hierarquia em que a lei é manter a ordem e 

a dominação, onde o consumo de massa reina, mantendo a padronização entre os 

sujeitos. Na moda de roupa a busca pelo novo faz dela geradora de consumo sem que 

perceba que estão sendo fisgados pela indústria cultural. Afinal comprar a tendência é 

fazer parte da sociedade, mas na realidade vai mais além, é alimentar sem que o 

consumidor perceba essa indústria que tem como característica a uniformização 

(ADORNO 1991, HORKHEIMER 1991 apud TRINCA 2004).  

Para alguns autores como Adorno e Horkheimer, a indústria Cultural é um: 

 

aparato ideológico utilizado pelas classes dominantes para manter a 

ordem e a dominação, além de ser um meio poderoso e dissimulado 

para expandir o poder e os interesses do sistema vigente. A indústria 

cultural, ao ser cúmplice da ideologia capitalista, contribui 

eficazmente para falsificar as relações entre homens, bem como dos 

homens com a natureza (ADORNO 1991, HORKHEIMER 1991 apud 

TRINCA, 2004, p. 53-54). 

 

Possuir a roupa da moda “leva à disputa geral por símbolos superficiais e 

instáveis de status” (SIMMEL, 1961, apud TRINCA, 2004, p. 11). A classe mais baixa 

busca imitar a classe alta, mas enquanto isso acontece, a categoria que é imitada 

abandona a moda copiada por uma nova moda. Então, “o motor que impulsionaria o 

fenômeno se daria pela busca incessante do novo e por um lugar de status na estrutura 

social.” (SIMMEL, 1961, apud TRINCA, 2004, p. 11). 

No Quadro Cabine JH, exibido no Telejornal Hoje da TV Rede Globo de 

Televisão, podemos constatar indícios dessa indústria cultural. Um exemplo seria as 

edições: “Cabine JH testa combinações de Jeans” de junho de 2011, ou ainda “Cabine 

JH mostra que a moda anos 70 está de volta” de agosto de 2011. Em ambas as edições, a 
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moda se dá como tendências (que analisaremos mais adiante) em que a utilização das 

peças é aos olhos da moda agradável. Assim podemos dizer que são aceitas pela 

sociedade e consumi-las é seguir uma padronização.    

Na conquista por um espaço maior entre os consumistas, a chamada 

segmentação de mercado surgiu. Cobra (2007) diz ser uma estratégia de marketing para 

conquista de mercado e gerar o consumo. 

 

Segmentar significa agrupar, em grupos homogêneos, consumidores 

de determinadas categorias de produto que possuam características 

semelhantes. [...] Compreender os hábitos de consumo de produtos da 

moda é essencial para poder agrupar as pessoas em conformidade com 

seu estilo de vida, sua classe social e seu comportamento de compra, 

entre outros (COBRA, 2007, p.p. 98-99). 

 

Segundo Castro (2007), o segmento de moda masculina é o que mais cresceu 

nos últimos anos. A imagem do homem macho foi combinada ao se cuidar sem por em 

cheque sua masculinidade (CASTRO, 2007). A segmentação está assinalada dentro de 

uma indústria cultural, que por sua vez apresenta-se como uma “padronização e 

racionalização das formas culturais, atrofiando a capacidade de os indivíduos pensarem 

de uma maneira crítica e autônoma.” (ADORNO E HORKHEIMER, 1985, apud 

SANTOS, 2004, p. 28).  

Essa indústria cultural traz a moda como uma novidade para sociedade moderna, 

contribuindo como aliada da ideologia capitalista, onde a ordem é consumir. Porém, o 

que o indivíduo vê é a satisfação de seus desejos e sonhos a se cumprirem, mas na 

realidade são padronizações impostas que têm como finalidade o lucro (ADORNO, 

1991 apud TRINCA, 2004). Na mídia, essa perspectiva de lucro se manifesta através 

dos veículos de massa, que transmitem a moda em sua programação, principalmente 

pela TV que trabalha com a imagem, propagandeando determinadas mercadorias nas 

novelas, comercias, programa de entretenimento e até em telejornais. 

 

A televisão e o telejornal 

 

A televisão é considerada também um veículo de comunicação de massa. 

Segundo Pinho (1990), os veículos de comunicação de massa são aqueles que se 
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dirigem a uma grande audiência, que conseguem alcançar uma grande quantidade de 

receptores, atingindo assim um maior poder e credibilidade4.  

A comunicação de massa possui três características principais (REGO, 1984) a 

de ser: pública, rápida e efêmera. 

 

Pública porque, na medida em que as mensagens não são endereçadas 

a ninguém em particular, seu conteúdo está aberto ao público; rápida, 

porque as mensagens são transmitidas para atingir grandes audiências 

em tempo relativamente curto, e mesmo simultaneamente; efêmera, 

porque a intenção é a de que seja absolvida imediatamente. Outra 

característica: que comunicação trabalha geralmente dentro de uma 

complexa máquina institucional (REGO, 1984, p. 35). 

 

Sodré (1978) diz que a TV não surgiu apenas para atender a uma demanda de 

comunicação social, mas também, para atender ao mercado capitalista incentivando o 

consumo de bens. Na televisão, “a única política é aquela que serve de apoio doutrinário 

à ideologia do consumo.” (SODRÉ, 1978, p. 29). Straubhaar e LaRose (2004) 

complementam e dizem que os meios de comunicação de massa possuem 

 

a estratégia de homogeneizar os gostos e opiniões para avançar os 

objetivos de uma sociedade industrial de mercado de massa. Isso 

significa utilizar os meios de comunicação em massa para promover 

gostos por produtos de consumo, que são generalizados para atrair o 

maior grupo possível de pessoas (STRAUBHAAR e LAROSE, 2004, 

p. 13). 

 

Em um país como o Brasil, cujo número populacional chega a mais de 190
5
 

milhões de pessoas, a TV ocupa um lugar privilegiado na sociedade brasileira. Segundo 

pesquisa realizada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República 

(Secom), em março de 2010, a televisão é o canal de comunicação mais utilizado pela 

população brasileira (96,6%); e a programação considerada mais importante (64,6%) é a 

dos telejornais. 

Vista por quase 100% da população brasileira, observa-se que a TV possui uma 

vasta audiência, na qual a programação mais assistida são os telejornais, que possuem 

                                                 
4 “O alicerce de um [...] veículo jornalístico é a sua credibilidade. Uma revista ou um jornal tem leitores porque tem 

credibilidade. A credibilidade é produzida com qualidade editorial, que pressupõe conhecer o leitor, atender suas 

necessidades e antecipar-se a elas, [...] informá-lo com exclusividade e em primeira mão, escrever uma linguagem 

que ele entenda e goste, com a qual ele aprenda e se divirta. Daí nasce à relação de confiança.” (BUCCI, 2000, p.p. 

65-66). 

5  Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), de agosto de 2011. 

 

http://www.ibge.gov.br/


Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7 de setembro de 2012 

 

 7 

como uma de suas características a credibilidade. Por estarem tão presentes na vida dos 

brasileiros, consideramos relevante a escolha da televisão e do telejornal para uma 

melhor reflexão sobre a relação entre moda e consumo, que, como já vimos também, 

interfere na sociedade. 

A TV envolve o telespectador, cria laços, é capaz de fazer as pessoas 

acreditarem que o apresentador do telejornal, por exemplo, fala 

especificamente e diretamente para elas, porque as olha “olho no 

olho”. O artifício de olhar para a câmera, utilizado pelo telejornalismo 

tem justamente essa intenção: criar intimidade com o telespectador e 

fazê-lo se concentrar naquilo que está sendo dito e apresentado 

(AQUINO, 2011, p.12). 

 

Dessa forma, a televisão, juntamente com o telejornal, é considerada fascinante, 

de credibilidade e principalmente de poder. Pois, através de sua popularidade, pode 

atingir grande parte da população. Uma pesquisa, realizada em dez países pela agência 

de notícia Reuters, da rede Britânica BBC e dos Media Center Poll da Globescan, 

“mostra a centralidade e importância da televisão na sociedade brasileira [além de 

afirmar que] os brasileiros acreditam mais na mídia que no governo.” (VIZEU, 

CORREIA, 2008, p. 11).  

“Os jornais televisivos são propagadores da verdade [...] o tipo de programa que 

mais credibilidade proporciona às emissoras. [...] a televisão é [...] popular como forma 

de entretenimento, atualização e obtenção de informações.” (SQUIRRA, 1999, p.p. 7, 

14 e 12). Portanto, além de informar, distrai e interage com o telespectador que pode 

estar em qualquer lugar ou horário, seja sentado no sofá de sua sala, em uma padaria; 

durante o café da manhã ou durante o almoço. Basta o televisor estar ligado e alguém 

assistindo. É esse sentimento de verdade que depositamos na TV e nos telejornais; que 

faz deles participantes e influenciadores do nosso cotidiano, ao se tomar como verdade 

seus discursos. 

Canclini (1995) diz que o telejornal é um gênero de informação e de 

credibilidade e “o telejornalismo apresenta um lugar de referência para os brasileiros 

muito semelhante ao da família, dos amigos, da escola, da religião e do consumo” 

(CANCLINI, 1995 apud CORREIRA, VIZEU, 2008, p. 12). Pois ele fala do cotidiano 

que vive as pessoas, entrando na casa dos telespectadores e dando noticias, dicas e 

mostrando situações do dia a dia. Dessa forma, fazendo parte do ciclo familiar, o 

telejornalismo inspira credibilidade no telespectador, a partir de seus conteúdos 

veiculados. Gutmann, Santos e Gomes (2008) definem o telejornalismo como 
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uma construção social, no sentido de que se desenvolve numa 

formação econômica, social, cultural particular e cumpre funções 

fundamentais nessa formação. A concepção de que o telejornalismo 

tem como função institucional tornar a informação publicamente 

disponível (GUTMANN, SANTOS E GOMES, 2008, p. 3). 

 

Assim, o telejornalismo é visto como uma praça pública na qual as pessoas se 

sentam e assistem ao cotidiano passar. O telejornalismo trabalha com as construções 

simbólicas, do que é certo ou errado, verdade ou mentira, bom ou ruim. Portanto, o 

telejornal organiza, classifica e hierarquiza a realidade, construindo sua imagem como 

lugar de segurança e referência (CORREIRA, VIZEU, 2008). 

O telejornal constrói toda notícia inflamando e provocando tensão nos ânimos do 

telespectador (MALTA, 2008) que assiste atentamente a toda a história. Observa-se que 

o telejornal chega a “condena os réus e finaliza a história antes mesmo que chegue a seu 

último capítulo. Não se trata mais de uma investigação judicial, pois o povo já deu seu 

veredicto, ou seja, ele participou efetivamente dos fatos espetacularizados.” (MALTA, 

2008, p. 786). 

E isso também acontece em outras áreas como a da moda, por exemplo, que 

antes era assunto de revistas femininas e agora faz parte do cardápio do telejornal, 

através de quadros como a Cabine JH, veiculado no telejornal Hoje da Rede Globo de 

Televisão, e que leva informação sobre as principais tendências da moda. Dizendo o que 

deve ou não utilizar, o que está ou não na moda. Dessa forma, criam-se conceitos sobre 

o bom ou ruim, o que pode ou não fazer parte de um vestuário. 

 

A análise: quaro Cabine do Jornal Hoje 

 

No dia 21 de abril de 2010, Evaristo Costa e Sandra Annemberg anunciam o 

aniversário de 39 anos do Jornal Hoje e, para aproveitar a data especial, dão início ao 

quadro chamado “É Moda Cabine do JH”, primeiro nome dado ao quadro que logo 

passou a ser chamado de “Cabine do JH” (JORNAL HOJE
6
, 2012). O quadro apresenta 

ao público as principais tendências e novidades em acessórios e roupas. Apresentando 

um diferencial entre os outros quadros, pois não há uma periodicidade para sua exibição 

e após dois anos de sua primeira exibição, ainda novas edições são feitas pelo telejornal. 

                                                 
6
 Calça legging é aprovada na Cabine do JH.  disponível em<http://globotv.globo.com/rede-globo/jornal-

hoje/v/calca-legging-e-aprovada-na-cabine-do-jh/1251183/> acesso em 08/02/2012 

 

http://globotv.globo.com/rede-globo/jornal-hoje/v/calca-legging-e-aprovada-na-cabine-do-jh/1251183/
http://globotv.globo.com/rede-globo/jornal-hoje/v/calca-legging-e-aprovada-na-cabine-do-jh/1251183/
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As edições são realizadas nas ruas, praças e shopping do Rio de Janeiro por 

Renata Capucci e um convidado produtor ou consultor de moda (SANCHES, 2010). 

Com uma cabine improvisada, a repórter convida quem está passando para vestir uma 

peça de roupa, pré-estabelecida pelo profissional da moda. No momento da provação, o 

consultor de moda diz como a roupa pode ficar melhor e o que a pessoa pode usar para 

estar na moda. Em seguida, a pessoa é consultada para saber se aprova ou não a roupa 

que vestiu. A Cabine do Jornal Hoje tem como protagonista o público que ali se 

encontra no momento da gravação e para os quais são apresentadas tendências da moda.  

As edições a serem analisadas são as seguintes: “Cabine do JH mostra que moda 

anos 70 está de volta” (20/08/2011); “Cabine do JH testa moda dos paetês” 

(19/05/2010); “Cabine do JH shorts para homens está na moda” (18/10/2010); “Cabine 

JH ajuda a definir o estilo do seu pai” (12/08/2011); e “Cabine JH testa combinações de 

Jeans” (26/06/2011). A escolha dos quadros para analise se deu pela diferenciação das 

temáticas abordadas: moda masculina, anos 70 e o jeans. 

 

Moda anos 1970 

 

Essa primeira analise é feita da edição “Cabine do JH mostra que moda anos 70 

está de volta”, exibida no dia 20 de agosto de 2011. Ela traz peças da década de 1970: 

calças bocas de sino, vestidos longos e peças com cores fortes. Renata Capucci, repórter 

do quadro, inicia dizendo que a moda vai e volta e que a dos anos 1970 vem com tudo 

no verão, mas agora repaginada. Nesta edição, o consultor de moda convidado é o Baby, 

que aparece vestido com a moda dos anos 1970.  

Antes de a primeira pessoa entrar na cabine, Renata Capucci fala para ela que 

aquela moda “é tendência primavera/verão” e convida a moça a usar. A participante 

testa a moda da calça boca de sino e aprovou a ideia. A segunda peça é a mistura de 

cores fortes, além das flores que podem ser utilizadas como enfeites. A usuária sai da 

cabine e o público aplaude. Em seguida, Baby, o consultor de moda, diz que antes não 

se pensaria em misturar os tons, como o coral com rosa, mas que hoje pode ser usado à 

vontade. Essa segunda pessoa também aprova a roupa. 

A terceira e ultima peça é o vestido longo junto com um lenço misturando 

novamente as cores. Renata Capucci faz uma observação para Baby dizendo que “as 

baixinhas se perguntam se podem usar saia longa e vestido longo” e já apresenta a 

terceira pessoa a participar que possui as características de sua ressalva. Baby sugere 
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usar um salto alto. E ainda propõe uma repaginada ensinando como amarrar um lenço 

que logo ganha à forma de um bolero. A terceira mulher a experimentar um vestido da 

moda dos anos 70 diz que a moda está “aprovadíssima” e desfila com a vestimenta. 

As mulheres que fazem uso das peças não aparentam ter alcançado a década de 

1970, porém, todas aprovaram as roupas. Dessa forma, podemos dizer que a moda retrô 

anos 70 não agrada somente a geração dessa época, mas também a nova geração.   

Na edição “Cabine do JH testa moda dos paetês” exibida no dia 19 de maio de 

2010, a discussão de usar ou não começa na banca dos apresentadores do telejornal. 

Evaristo Costa pergunta à Sandra Annemberg se ela usaria a moda de paetês; ela 

responde: “sim, acho que sim. É estilo que fez sucesso nas discotecas dos anos 1970 e tá 

na moda de novo.”. E ainda afirma que tem visto muitas mulheres utilizando durante o 

dia. Evaristo Costa chama o quadro dizendo: “e nos colocamos essa moda à prova no 

Cabine do JH. Vamos ver o que deu essa experiência.”.  

As palavras do apresentador parecem identificar o quadro como um tira provas, 

onde a moda pode ou não ser aprovada, como se não houvesse uma interferência 

marcante pelo fato de o quadro ser apresentado em um telejornal.  

Renata Capucci abre a edição dizendo que a moda de paetês não é apenas para 

fantasia de carnaval, e quem pensa isso é bom se "antenar", porque usar paetês está na 

moda. Depois, ela lança a pergunta: “você usaria?” Logo em seguida, ela diz que a 

Cabine JH ensina como brilhar com a moda paetês tanto à noite como de dia.  

Nessa edição a Consultora de moda Mariana Valério é a convidada a dá dicas. 

As duas primeiras mulheres a experimentar a peças dizem que não são usuárias de 

paetês. Um delas chega a dizer que acha a peça “muito perua.” Observamos que as duas 

aprovam, porém a repórter parece dá algumas opiniões antes da aprovação de quem usa. 

Como por exemplo: “olha que bacana” e “deixa eu ver” 

A próxima a experimentar utiliza um short com paetês, diz que não gosta do 

estilo e acha que o paetês está ligado à noite. Renata Capucci diz que achou muito legal 

a roupa na participante. Mas, a convidada que experimentou diz que não gostou porque 

o short é chamativo e curto, e não aprova, pois diz não ser seu estilo. Dona Hilda é a 

ultima a participar dessa edição, ela diz nunca ter usado paetês, mas acha muito bonito e 

que usaria. Ela experimenta uma blusa e diz que é linda e aprova.  

O curioso é que as duas das três pessoas que disseram não gostar de paetês 

aprovam a moda e o que era exagerado tornou-se moderno, fashion. Será que elas se 

sentiram intimidadas pelas câmeras ou por já saberem que é uma tendência antes 
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mesmo de experimentar? Se olharmos na perspectiva de Cobra (2007), talvez sim. 

Como já vimos, o autor diz que a moda é algo fortemente influenciado pela mídia. Isso 

faz de quem consome seus dependentes, dessa forma ela influencia até mesmo no 

comportamento. Essa pode ser uma hipótese da aceitação da moda pelas participantes, 

que pode ser mais bem explorado em um estudo de recepção. 

Dessa forma, aceitando a moda ao se sentirem influenciadas por ela, as pessoas 

passam a fazer parte da indústria cultural que, como disse Adorno e Horkhaimer (1991), 

é responsável por manter a padronização entre os sujeitos. Porém, é interessante 

perceber também que a pessoa tem a chance de não gostar, de recusar a moda ditada 

pela TV, como foi o caso da participante que disse que não gosta de paetês, que 

experimentou um short, mas que permaneceu com sua opinião. Observa-se nessa 

situação que as pessoas podem reagir à indústria cultural e fazer suas escolhas 

individuais. 

 

Moda para homens 

 

A primeira edição sobre moda para homens analisada é “Cabine do JH shorts 

para homens está na moda” veiculada no dia 18 outubro de 2010. Essa edição propõe 

aos homens trocar a bermuda pelo short. Sandra Annemberg, apresentadora do Jornal 

Hoje, diz que vai ser moda no verão. Evaristo Costa parece não concordar e diz “será?”. 

Ele chama o quadro para responder essa pergunta. 

Renata Capucci diz que as mulheres costumam usar, mas os homens só utilizam 

quando vão à praia ou para fazer exercícios e coloca em teste o short curto para passear. 

O consultor de moda, Rodrigo Coelho, já utiliza o short e explica que a moda do short 

curto veio da Europa. 

Observa-se nessa edição que alguns usuários, como o primeiro, por exemplo, 

parece no primeiro momento não gostar do short curto. Vemos que ele se queixa de 

alguma coisa, mas com a pergunta de Renata Capucci: “mas tá valendo”, ele sorri e diz 

que sim; olha para consultor e diz “ficou bom, ficou maneiro?”. Vemos que a opinião 

do consultor de moda ganha força na aprovação. Assim, a segmentação do mercado, que 

traz as tendências, diz o que pode ou não usar, fazendo com que o usuário não tenha, na 

maioria das vezes, uma opinião crítica (ADORNO E HORKHEIMER, 1985, apud 

SANTOS, 2004).  
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Notemos que a moda de segmentação para roupas masculina ganhou uma nova 

concepção. Há algum tempo, o uso do short curto para homens poderia ser visto de 

forma preconceituosa por se tratar de uma peça mais utilizada pelas mulheres, como diz 

Renata Capucci no início dessa edição. Vemos então que a segmentação da moda 

masculina cresceu em variedade, isso pode ser dito por causa da publicidade e da mídia 

que aproximou o homem da vida cotidiana, quebrando tabus. Não deixando de ser 

masculino, mas ganhando um estilo moderno, viram, então, que os homens são uma 

fatia importante no mercado da moda, assim como, as mulheres (CASTRO, 2007). 

A “Cabine JH ajuda a definir o estilo do seu pai”, exibida no dia 12 de agosto de 

2011, é uma edição especial para o dia dos pais. Renata Capucci começa falando dos 

etilos de pais: “clássicos, moderninhos, esportivos”. E logo completa: “qual é o estilo do 

seu pai? A Cabine do Jornal Hoje mostra o que está na moda para os homens e te ajuda 

a escolher o presente.”. Fazendo uma referência direta ao consumo. 

Renata Capucci fala dos estilos modernos, clássico e esportivo, a estilista tenta 

adequar à roupa de acordo com o estilo do pai. Monica Mourão escolhe uma camisa de 

lã e jaqueta e coloca como peças clássicas, depois uma calça de moletom e toma como 

esportiva; e para um pai moderno utiliza cores fortes com xadrez. Essa edição define o 

que é usado para cada estilo, definindo o que cabe para cada um. Também podemos ver 

poder da fala do profissional de moda, que talvez possa ter convencido com seus 

comentários que foram feitos antes da opinião do participante. Talvez, se a estilista 

comentasse a roupa do quarto participante sua opinião poderia ser a de aprovação. Além 

disso, é interessante que foi a consultora de moda quem definiu a maioria dos estilos dos 

participantes do quadro, sem contudo, conhecê-los.  

Sabemos que as comemorações, como dia dos pais, tornam-se motivo para 

presentes. É uma forma de comemorar o dia, presenteando o homenageado da data. 

Assim, torna-se evidente a relação dia dos pais ao consumo e esse pode ser um dos 

motivos de apresentação da edição “Cabine JH ajuda a definir o estilo do seu pai” na 

semana de comemoração da data.  

 

Jeans 

 

Evaristo Costa está sozinho ao chamar a edição “Cabine JH testa combinações 

de Jeans” veiculada no dia 26 de junho de 2011. Renata Capucci abre a edição dizendo 

que o tecido jeans “é unanimidade; todo mundo tem uma peça de jeans”, mas ou utiliza 
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embaixo ou em cima, variando com outros tecidos. Mas, naquela edição, o telespectador 

saberia que “agora a moda propõe a dobradinha do jeans”.  

Rodrigo Coelho é o consultor em moda convidado. Ele escolhe a combinação do 

tecido, em uma das ocasiões um homem que experimenta a peça ao ser questionado se 

ele usaria diz que acharia melhor se fosse o jeans da mesma cor. Logo o consultor 

repreende dizendo: “a mesma cor não é uma proposta interessante”, pois pode “parecer 

que a pessoa está usando um uniforme.” Daí, o participante aprova a combinação.   

O quadro continua com a próxima participante que faz a dobradinha de jeans 

macacão e sandália jeans. Logo quando ela sai da cabine ela diz ter gostado, mas o 

consultor de moda novamente critica e diz que o macacão é muito escuro e a sandália 

muito clara. Interessante o que acontece: depois de ouvir a reprovação da repórter e do 

consultor, a participante muda de ideia e reprova a dobradinha. 

O último a experimentar o tecido jeans antes mesmo de usar gostou da jaqueta e 

calça escolhida por Rodrigo Coelho. Após sair da cabine ele fala o porquê de ter 

gostado; sua reposta é exatamente a mesma dica utilizada pelo estilista desde o início 

daquela edição: peças que apresentam tons diferentes são as melhores opções para 

combinar. Ao voltar para o estúdio, Evaristo Costa dá uma dica para os homens. “Na 

hora de comprar evite o jeans muito pesado”, pois, segundo ele, no verão, os jeans leves 

são mais apropriados para os dias de calor. 

.Verificamos que as opiniões parecem ser induzidas. Isso é explícito com a 

terceira pessoa que, ao utilizar a dobradinha de jeans diz que gostou do look, mas depois 

de ouvir a repórter e o etilista dizer que reprovam ela também reprova. Aqui, entra a 

afirmação de Pezollo (2009) que diz que o jornalista que está ligado ao assunto de moda 

possui um poder incontentável: “das palavras dos jornalistas é comum nascerem novas 

modas e tendências.” (PEZOLLO, 2009, p. 69). As observações feitas pelo estilista 

antes de alguém experimentar a roupa, também parecem convencer o usuário mesmo 

sem eles terem usado a roupa. Então, a opinião é algo que pode ser mudado a partir de 

um parecer desses profissionais. 

 

Considerações finais 

 

As pessoas que entram na cabine experimentam a roupa e dizem se aprovam ou 

não. Porém, na maioria das vezes elas parecem intimidadas em dizer ou manter suas 
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respostas, o consultor de moda dá muitos palpites no que usar ou não usar e a repórter 

solta algumas expressões, que parecem transmitir sua opinião a quem experimenta.  

O fato das câmeras, da televisão, da emissora, também pode ser um ponto forte 

na decisão do participante. Como já foi visto a televisão é admirada pelos 

telespectadores, a emissora Rede Globo de Televisão possui poder (LIMA, 2005). Além 

das opiniões dos especialistas em moda que entende do assunto e da Repórter que como 

jornalista possui credibilidade junto ao público; como diz Hagen (2006), o jornalista é 

legitimado pelo “discurso da verdade” aos espectadores.  

Com todas essas características, vemos como a relação consumo e moda está 

presente no quadro Cabine JH. Pois quem experimenta pode sentir vontade de usar, ter 

ou comprar uma peça da roupa que é lhe apresentada como moda. Bem como, quem 

está em casa assistindo ao telejornal. A relação mídia, consumo e moda é uma temática 

rica e que merece análises futuras, como as ligadas a um estudo de recepção. 
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