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RESUMO 

 

 Esta pesquisa tem como objetivo entender de que maneira as leitoras do Blog Camila 

Cunha percebem a mídia social por meio de sete categorias, são elas perfil das entrevistadas, 

motivação, acessibilidade, fidelidade, a blogueira, conteúdo e formador de opinião. A partir 

deste objeto (Blog Camila Cunha) foram realizados questionários às seguidoras e a blogueira. 

Neste sentido a questão norteadora da investigação é: “De que maneira o Blog Camila Cunha 

é percebido pelo público feminino, localizado na cidade de Santa Maria/RS?”. Como percurso 

metodológico optou-se pela técnica de interpretação dos questionamentos à luz de categorias 

temáticas. Os principais autores utilizados para compor o quadro metodológico foram: Ruth 

Joffily, Mike Ward, Klaus Krippendorf, André Lemos, Pierre Lévy, Rachel Recuero e Marília 

Scalzo.  Do conjunto de dados coletados pode-se ter como encaminhamento de pesquisa a 

relevância significativa deste conteúdo no cotidiano da maioria das mulheres entrevistadas.  

Palavras Chaves: Cibercultura, Blog, Blogs de moda.  

 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to understand how the Blog Camila Cunha readers realize the social 

network. From this object (Blog Camila Cunha) questionnaires were carried out to followers 

and blogger. In this sense the guiding research question is: "How the Blog Camila Cunha is 

perceived by the female audience, located in the city of Santa Maria / RS?". As 

methodological approach we chose the technical interpretation of the questions in the light of 

themes. The main authors used to compose the methodological framework were: Ruth Joffily, 

Mike Ward, Klaus Krippendorf, André Lemos, Pierre Lévy, Rachel Recuerdo and Marilia 

Scalzo. The collected data can be taken as forward lookup significant relevance of this content 

in the daily lives of most women interviewed. 

Key Words: Cyberculture, Blog, Fashion Blogs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A pesquisa investiga o modo como um grupo de mulheres percebe o Blog 

Camila Cunha à luz de categorias temáticas subdividindo as respostas das entrevistadas em 

sete tópicos, perfil das entrevistadas, motivação, acessibilidade, fidelidade, a blogueira, 

conteúdo e formador de opinião. Esse Blog é produzido por uma jornalista de Santa Maria, 

por isso a curiosidade de verificar as leituras que as mulheres desta cidade fazem de um 

produto midiático local. Essa mídia social fala sobre moda e tendências. Existe há mais de um 

ano na cidade e é atualizado quase diariamente, de acordo com a disponibilidade de tempo da 

blogueira. 

Para realizar este estudo optou-se pela metodologia do questionário com mulheres que 

costumam acompanhar diferentes blogs que falam sobre moda, inclusive o da Camila Cunha. 

O principal intuito em escolher leitoras do blog foi o fato delas já terem um conhecimento 

prévio da página e poderem responder as perguntas de forma clara e sucinta. 

Os questionários foram realizados através de mensagens in box via Facebook e alguns 

foram entregues pessoalmente. Desta forma foi possível alcançar um maior número de leitoras 

do blog e também de maior disponibilidade de tempo para que as leitoras pudessem responder 

as questões. 

Este cenário tem como questão norteadora a seguinte pergunta: De que maneira o Blog 

Camila Cunha é lido pelas leitoras? Deste modo buscando visualizar as influências que ele 

pode ou não refletir no estilo de cada leitora e quais são suas percepções do conteúdo 

produzido pelo blog. 

O interesse em fazer esta pesquisa é decorrente de eu trabalhar com moda há muitos 

anos e por conhecer as influências que blogueiras nacionais tem sobre o estilo de se vestir 

urbano. Hoje em dia grandes marcas não usam apenas grandes modelos para fazer propaganda 

de sua marca, mas também usam blogueiras renomadas para divulgar em seus blogs looks de 

coleções para inspirar as consumidoras e amantes da moda. 

Neste contexto sabendo o sucesso e o reconhecimento que as blogueiras têm nacional 

e internacionalmente, busquei saber como isso funciona em Santa Maria. Não com relação à 

propaganda de marcas, mas sim sobre as possíveis influências que um blog de moda pode ter 

na cidade e como as leitoras percebem uma blogueira local. 
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O blog é recente, tem aproximadamente um ano, mas aborda muitos assuntos 

pertinentes para quem gosta de moda, deste modo, essa questão abrange o local, já que são 

muitos blogs conhecidos e famosos pelo mundo a fora, mas não se tem muito conhecimento 

de como as blogueiras locais estão atingindo o seu público. 

A fundamentação teórica foi embasada por meio de autores como Pierre Lévy, que 

ajudaram a fazer uma melhor compreensão sobre cibercultura, mostrando aspectos da 

construção do seu espaço, da ordem e desordem. Assim contextualizando as possibilidades de 

diferentes formas de comunicação que o ciberespaço permite. 

Para esclarecer um pouco mais sobre a história da moda e da mulher como 

consumidora e leitora, autores Marília Scalzo discutem a história da revista no Brasil e como 

a mulher de simples dona de casa avança junto com a revolução industrial para consumidora 

de informação, e, neste contexto começa a ser dada mais visibilidade para assuntos femininos 

como moda, costura e utensílios domésticos. A autora também explana sobre como a 

fotografia tornou-se peça chave nas principais matérias de moda. 

Para entender sobre jornalismo online autores como Elias Machado Gonçalves, 

exemplifica como esse fazer jornalismo da-se no meio online, explanando sobre seu suporte 

de circulação nas redes telemáticas e como ela pode ser vislumbrada em diferentes locais do 

mundo, tornando o local mundial e o mundial local. 

Para uma maior compreensão dos atores sociais a autora Raquel Recuero exemplifica-

os como os primeiros elementos nas redes sociais, responsáveis por tudo que esta no 

ciberespaço. E finalmente para compreender os blogs de moda Ruth Joffily, explica sobre o 

valor jornalístico que cada matéria pode ter. Mostrando quais as captações para a sociedade 

que os blogs produzem. 

O trabalho assim foi estruturado em capítulos divididos em um eixo teórico, 

metodológico analítico. Do conjunto de dados coletados a pesquisa encaminha-se para 

conclusões que apontam um papel significativo no modo de como o blog influência o estilo 

das mulheres de Santa Maria.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 CIBERCULTURA 

 

A cultura cibernética está incorporada de tal forma que se caracteriza como produto 

articulador da sociedade contemporânea. Muito mais do que a comunicação feita através dos 

computadores, a cibercultura aparece como um avanço cultural, industrial e tecnológico que 

permitiu a exploração de um meio de comunicação que admite a expansão instantânea de 

conteúdo, assim como também sua produção. 

É este o lugar onde tudo acontece, onde tudo é possível e plausível. O encontro e 

desencontro de fatos, dados, falas e falácias. O encontro entre a ordem e o caos. O lugar onde 

a produção de conteúdo é constante, e onde pode ser feita uma eterna busca pelo saber. O 

sistema que se constrói constantemente em outro sistema. Levy, explana sobre o ciberespaço: 

 

O ciberespaço se constrói em sistemas de sistemas, mas, por este mesmo fato, é 

também o sistema do caos. Encarnação máxima da transparência técnica, acolhe, por 

seu crescimento incontido, todas as opacidades do sentido. Desenha e redesenha 
várias vezes a figura de um labirinto móvel, em expansão, sem plano possível, 

universal, um labirinto com o qual o próprio Dédalo não teria sonhado. Essa 

universalidade desprovida de significado central, esse sistema de desordem, essa 

transparência labiríntica, chamo-a de “universal sem totalidade”. Constitui a 

essência paradoxal da cibercultura (1999, p.111, grifo do autor). 

 

No entendimento do autor, a palavra “ciberespaço” foi inventada em 1984 por William 

Gibson em seu romance de ficção cientifica Necromante. No livro, esse termo designa o 

universo das redes digitais, descrito como campo de batalha entre as multinacionais em um 

palco de conflitos mundiais - uma nova fronteira econômica e cultural. Levy define o 

ciberespaço como “o espaço de comunicação aberto pela interconecção mundial dos 

computadores e das memórias dos computadores”(1999, p.92). 

Nesse sentido, Lemos (2013, p. 15) acrescenta a ideia de Levy que durante toda a 

trajetória humana “existe uma relação simbólica entre o homem, a natureza e a sociedade. A 

cada época da história da humanidade corresponde uma cultura técnica particular”. 

Completando este pensamento o autor acrescenta que: 
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A cultura contemporânea, associada às tecnologias digitais (ciberespaço, simulação, 
tempo real, processos de virtualização etc.), vai criar uma nova relação entre a 

técnica e a vida social que chamaremos de cibercultura. Hoje podemos dizer que 

uma verdadeira estética do social cresce sob nossos olhos, alimentada pelas 

tecnologias do ciberespaço (LEMOS, 2013, p.15). 

  

A vida muda e evolui seguida dos mecanismos e formas de comunicação. As novas 

tecnologias estão presentes em todas as atividades práticas contemporâneas e podemos assim 

admitir - concordando com o autor - que “a dimensão técnica da vida quotidiana significa 

dirigir nosso olhar ao mundo da vida. Essa é uma tentativa de reconhecer a técnica no campo 

da cultura” (LEMOS, 2013, p.13). 

Seguindo o raciocínio do autor faz-se uma retrospectiva onde percebemos que: se na 

modernidade o imaginário da homogeneização instrumental foi o grande ápice, nossa 

atualidade requer que ocorra um fenômeno técnico mais complexo para que, realmente, 

possamos contemplar o que o ciberespaço oferece.   

Atualmente com o ciberespaço tudo é possível. As formas de conteúdo tornam-se mais 

solúveis e é necessário o aprimoramento das maneiras de se produzir conteúdo, de modo que, 

seja capaz de usufruir de todas as potencialidades que este espaço único permite. Assim, 

afirma Lemos (2013, p.17) que “a vida social contemporânea deve ser observada não numa 

perspectiva de conceitos congelados, mas pela óptica do movimento caótico e sempre 

inacabado entre as formas técnicas e os conteúdos da vida social”. 

Esta conceituação é aprofundada também por Levy (1999), que entende o ciberespaço 

ou a virtualização da comunicação como um espaço onde podemos fazer uma espécie de 

“caçada” para encontrarmos qualquer coisa ou pessoa que desejamos. Neste conceito proposto 

pelo autor, é explanado que: 

 

Podemos achar praticamente tudo ou qualquer coisa na Internet (ou, senão tudo de 

fato, com certeza as referências para tudo), qualquer exemplo será necessariamente 

muito parcial, e nenhum poderá dar a ideia da infinidade de navegações possíveis 

(Ibidem, 1999, p.85).   
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Portanto, temos todo o aparato para desbravar sobre os diversos tipos de conteúdo, 

mas nunca será possível chegar a complexidade de sua totalidade. Muito além deste ideal, se 

percebe que neste ambiente podemos produzir nossas informações e obter respostas sobre 

elas.   

O entendimento da cibercultura passa pelos atributos culturais propostos por Levy 

(1999, pg 93). O autor cita como características chaves do ciberespaço : 1)“O acesso à 

distância e a transferência de dados”; 2)“O correio eletrônico”; 3)“As conferências 

eletrônicas”; 4)“Da conferência eletrônica ao Groupware” e 5)“A comunicação através dos 

mundos e as Navegações”.  

Com relação ao acesso à distância e a transferência de dados, pondo olhares sobre 

cada uma destas características, pode-se entender - numa reflexão diferente – como que um 

computador pequeno pode expandir seu conteúdo para o mundo e para outros computadores, 

assim como a possibilidade de que um enorme computador faça com que outro pequeno 

execute procedimentos à distância.  

Ao fazer referência ao correio eletrônico, ressaltamos que tem esse à função 

primordial de replicar e receber mensagens, função esta, uma das mais usadas no ciberespaço. 

Já no âmbito das  conferências eletrônicas, e sendo esta uma das mais complexas atividades 

do canal eletrônico, onde os usuários promovem debates sobre temas específicos.  

Indo da conferência eletrônica ao Groupware, vê-se a junção de todas as conferências 

em grupo gravadas em rede e estas informações transformam-se em uma base de dados 

“vivas” alimentadas pelo coletivo. No discorrer sobre a comunicação através dos mundos e as 

Navegações, nota-se que esta ocorre quando a realidade virtual viabiliza a troca de 

informações e a modificação constante em sua base de dados. Trazer o que está longe para 

perto, e expandir as informações locais para longe, assim tanto pessoas sem muito 

conhecimento de programação podem consultar as informações que o ciberespaço oferece.  

A partir destas peculiaridades é cada vez mais comum os mecanismos de procura 

serem simplificados, fáceis e rápidos para serem explorados. Resultado este, de anos de 

pesquisa e aprimoramento para tornar a rede mais acessível para todos. O ciberespaço age 

como um ampliador comunicacional, onde é permitido fazer várias formas de mediações 

através da rede.  
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Em resumo, o ciberespaço permite a combinação de vários modos de comunicação. 
Encontramos, em graus de complexidade crescente: o correio eletrônico, as 

conferências eletrônicas, hiperdocumento compartilhado, os sistemas avançados de 

aprendizagem ou de trabalho cooperativo e enfim, os mundos virtuais multiusuários 

(LEVY, 1999, p.104). 

 

Nesta conjuntura é permitido pensar que a cibercultura mudou o cotidiano das pessoas, 

concordando com Levy, Lemos (1999, p.19) define a cibercultura como uma constante que “é, 

ao mesmo tempo, ruptura e continuidade”. Ela rompeu a cultura moderna das linguagens 

lineares para um meio onde toda e qualquer forma de comunicar pode ser não linear, e 

também, pode ser constantemente abastecida pelo próprio consumidor da informação.  

Assim podemos observar que ela permite apropriações de conteúdo pelo público 

online, sobre qualquer tema ou forma de comunicar. “O que vemos nas diversas 

manifestações da cibercultura é uma apropriação de imagens, de obras através de colagens, de 

discursos não lineares” (LEMOS, 1999, p.19).  

Então o ambiente no ciberespaço permite uma eterna troca de informações e 

reformulações do novo e do instantâneo. Releituras e apropriações são permitas e sobrepostas 

o tempo todo e sobre tudo.  
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2.2 JORNALISMO ONLINE 

As tecnologias de comunicação constantemente resultam em mudanças na sociedade e 

causam transformações de hábito e comportamento. Com a Internet, que é um amplo espaço 

de recursos técnicos para qualquer atividade, o fazer jornalismo também se adaptou. Havendo 

assim uma ruptura nas práticas produtivas desta profissão. 

Para iniciar as compreensões sobre Jornalismo Online pode-se partir das seguintes 

premissas elencadas por Ward (2006, p.6): 

 Online é um meio de comunicação diferenciado porque é controlado pelo 

usuário e multifacetado; 

 Todos os elementos do meio de comunicação devem apoiar a oferta de 

conteúdo; 

 A aplicação dos princípios e processos jornalísticos básicos deve orientar todas 

as etapas da criação e apresentação do conteúdo online, desde a ideia original até a página ou 

site pronto. 

 Jornalismo online é como uma igreja liberal – aceita uma ampla variedade de 

categorias (notícia e informação) e preferências (comerciais e informativas).  

Entendendo que produção de conteúdo é jornalismo e que, este conteúdo será 

produzido, executado, veiculado e consumido, podemos ampliar nosso olhar para a nova 

realidade que este jornalismo vive, o digital. Deste modo Gonçales assim o define:  

 

[...] é todo o produto discursivo que constrói a realidade por meio da singularidade 
dos eventos, tendo como suporte de circulação as redes telemáticas ou qualquer 

outro tipo de tecnologia por onde se transmita sinais numéricos e que comporte a 

interação com os usuários ao longo do processo produtivo (2000, p. 19). 

 

Assim sendo, definições se tornam necessárias para que se possa dominar o meio de 

comunicação online pois alguns termos são vistos de maneira errônea no espaço web,  

sobrepondo suas significações ainda que seus significados não sejam iguais. Para maior 
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esclarecimento vamos nos situar nos termos digital, online, Internet e World Wide Web, 

segundo as pontuações de Ward (2006, p.8): 

Digital: No processo digital, separada todas as informações – dados, textos, gráficos, 

sons, imagens fixas ou vídeo – em sequência de números, transporta-as a um destino por meio 

de um fio, cabo ou frequência de transmissão; então volta a agrupá-las em sua forma original. 

Essas informações armazenadas e transmitas digitalmente podem ser quantificadas em 

bites, que por sua vez não possuem forma física até que sejam impressas. Tecnologicamente 

falando, o que vem provocando a evolução digital são as formas com que esses conteúdos 

podem ser transportados de um lugar para outro “na a velocidade da luz” e facilmente 

reagrupados. 

Online: Esse termo é usado para descrever o acesso, a recuperação ou, a disseminação 

da informação digital. Em qualquer lugar em que o usuário estiver, se obtiver um computador 

e o acesso a Internet, poderá navegar em qualquer página da web e automaticamente estará 

online. 

Internet: Ele é a infraestrutura que permite aos computadores se comunicar entre si 

em qualquer parte do mundo. Já a web é a interface que permite com que as pessoas possam 

fazer troca de dados através da Internet. 

Word WideWibe: A interface gráfica. Conecta o computar com a Internet, e então a 

web (através do www). 

Entendendo esses processos online que possibilitam a navegação na internet, é 

possível começar a entender as importantes transformações no jornalismo. Na atual 

conjuntura do online qualquer informação deixa de ser conhecimento difundido a nível local 

em virtude de que o conteúdo produzido em vias onlines permite seu acesso em qualquer 

lugar do globo terrestre. 

Observa-se que na plataforma online se permite praticamente tudo. Então caracterizar 

definitivamente este ramo do jornalismo não é uma tarefa fácil. Nele podemos explorar o 

armazenamento das informações, a multimídia, a interatividade.  

O armazenamento de informações é “infinito” e assim no jornalismo online o texto, a 

imagem e o vídeo são facilmente combinados. A interatividade direta é fascinante e também 
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um elemento importante que possibilita que leitor/ consumidor interaja com o produto. Essa 

interatividade segundo Ward (2006, p.25) , se dá em três diferentes níveis:  

 Consumidor interagindo com o provedor: quando os leitores enviam e-mails 

para jornalistas com suas opiniões sobre o que foi escrito ou para fornecer outras informações. 

 Consumidor interagindo com outro consumidor: os fóruns de mensagem dos 

websites permitem aos leitores trocarem opiniões e informações; e isso pode fornecer 

diferentes perspectivas para uma reportagem. 

 O consumidor pode também se tornar o provedor: à medida que o meio de 

comunicação online amadurece, algumas vozes “lá de fora” estão se tornando mais confiáveis 

contribuindo para o conteúdo principal. 

Duas fortes características que podem ser facilmente ressaltadas são a 

hipertextualidade e multimidialidade. A junção de texto, imagem e som encanta ao leitor. 

Deus (2005) trás um pensamento muito coerente sobre esta realidade ao dizer que “talvez esta 

seja a característica que mais atraia ao leitor. É muito fascinante estar lendo a notícia e poder 

ver as imagens em tempo real ou ouvi-las. Num jornal impresso não seria possível usufruir 

desta característica” (Ibidem, 2005, p.8). 

Já refletindo sobre o hipertexto, podemos pensar que o usuário pode completar sua 

leitura através de outros links. Esta ferramenta possibilita ao leitor expandir seu conhecimento 

sobre um determinado tema, se assim ele quiser. Podemos discernir o hipertexto como:  

 

Um conjunto de nós de significações interligados por conexões entre palavras, 

páginas, fotografias, imagens, gráficos, sequencias sonoras etc. Dessa forma, as 

narrativas digitais superam as limitações da tradição da oralidade e da escrita, pois 

não buscam sentido em isolar ou fragmentar o sentido do texto ou do discurso, mas, 

ao contrário, em ampliar a rede de significações (FERRARI, 2010, p.74). 

 

Portanto refletir sobre jornalismo online permite perceber que sua essência não muda 

do fazer jornalismo de vanguarda. Os valores notícia continuam os mesmos, porém com 

meios tecnológicos mais avançados há mais possibilidade de fragmentação. Ao mesmo tempo 

a junção de conteúdo com formas de produção e divulgação mais rápidas e principalmente 

mais atraentes para o leitor. 
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2.3 BLOGS  

    As processualidades e as dinâmicas digitais de informação acabaram por mudar os 

processos de fazer jornalismo. Os blogs que inicialmente surgiram como páginas pessoais, 

hoje podem ser considerados grupos de participantes ativos na produção e disseminação de 

informação e estar presente em todas as formas da plataforma digital: hoje é este um dos mais 

difundidos meios de expressão.  

Os assuntos de um blog podem ser tanto dedicados a um tema específico, quanto a um 

âmbito bastante geral. Suas postagens são feitas em linhas cronológicas porém invertidas, pois 

as mais recentes ficam no inicio da página. Traduzir um blog de maneira independente pode-

se considerá-lo um diário online.  

Com intuito de transpor uma definição... 

 

O termo “blog” é uma versão reduzida da palavra “weblog”. “Web” vem de Word 

Wide Web (rede de alcance mundial), e se refere à parte gráfica da internet, o espaço 

em que circulam as informações hipertextuais, distribuídas em rede, através do 

protocolohttp2. “Log” é termo apropriado pela informática para se referia a gravação 

sistemáticas de informações sobre o processamento de determinados dados – um 

guia de navegação (FONSECA, ZUCOLO, NOVAES, 2009, p.84). 

 

Pode-se dizer que os blogs funcionam como uma espécie de filtro para o leitor, pois 

ele poupa tempo para quem quer saber sobre um assunto específico. Nele também é possível 

ver comentários e informações de outros leitores e a interação do autor com os internautas. 

“Acredita-se que a relação entre leitor e autor de um Blog pode ser entendida como 

um pacto de leitura: um acordo implícito entre ambos pelo qual se regulam as expectativas do 

leitor a respeito do texto” (Ibidem, 2009, p.85). 

Nesse sentido, se percebe que a Internet funciona como uma plataforma que permite a 

convergência de todas as mídias. Em uma matéria de Blog, por exemplo, é possível encontrar 

áudio, vídeo, infográficos e texto. O acesso é rápido, prático e o internauta pode, com um 

“clique”, escolher de que forma deseja saber o assunto que lhe chamou atenção. 

      Na maioria das vezes, quando o internauta acessa um determinado Blog ele já sabe 

qual é o assunto de abordagem, seu interesse se dá em saber de que forma e ângulo o tema 
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será tratado na página. As histórias ali contadas, dicas, novidades, são de alcance ilimitado. O 

leitor pode se apropriar dessas informações para o seu cotidiano, buscando na página uma 

nova forma de conceber e assimilar as informações mais “mastigadas”, se assim pode-se 

dizer. 

Segundo Ferrari (2010) os blogs também podem agir como uma expansão do trabalho 

jornalístico. Pode-se obter abordagens mais aprofundadas de diversos temas em sites pessoais, 

tanto eles sendo jornalísticos ou de pessoas comuns. A antiga visão de que a Internet seria 

vinculada ao efêmero, já não faz o menor sentido. Se pode encontrar – ali – uma grande 

variedade de conteúdos e profundidade. 

 

É neste momentos que os blogs, mais uma vez, podem se tornar ainda mais 

atraentes, oferecendo maior diversidade e combatendo uma suposta pasteurização da 

cobertura jornalística. Mídias tradicionais do Brasil e de todo o mundo já 

perceberam isso e, alheios a discussões catastróficas ou decisões radicais, começam 

a utilizar o blogjornalismo como uma extensão do trabalho que já fazem, seja no 

meio impresso, na televisão, rádio, ou na própria Internet (2010, p.51). 

 

Como descreve o autor, um bom resumo de como o jornalismo e os blogs podem ser 

vistos em função da nova realidade que a Internet, possibilita foi feito pelo diretor da revista 

Télérama, do grupo Le Monde, Bruno Patito em seu livro Une pressesans Gutenberg: 

 

A internet não é um suporte a mais, mas sim o fim do jornalismo como é feito até 

hoje. Para quem começou a encarar essa realidade, os blogs e a rede mundial de 

computadores têm tratado, sim, de estreitar o relacionamento entre jornais e seus 
leitores, ao invés de distanciá-los. Seja no papel, na internet, ou em ambos, o fato é 

que essa relação prossegue, mesmo com as incertezas de como se desenrolará. O 

mesmo não pode se atribuir àqueles que ainda resistem em lidar com a realidade. O 

futuro, nesse caso, já não se mostra tão incerto assim. E sem dúvida: lá estarão 

milhares de blogs para dar a noticia (Ibidem, 2010, p.51). 

 

Exemplo deste estreitamento é a interatividade que os blogs oferecem, cada assunto 

postado pode ser comentado instantaneamente pelo leitor ao final de cada postagem. Tal 

interação permite que o autor e o próprio leitor tenham um feedback sobre o que escreveram, 

mas isso é muito mais relevante para o blogueiro. Assim ele acompanha as reações e 

percepções do seu público sobre cada uma de suas publicações. 
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2.4 BLOGS DE MODA 

 

 Neste capítulo será discorrido sobre a história das primeiras publicações voltadas para 

o público feminino e suas relevâncias para a sociedade até hoje. Também será ponderado 

sobre a história da revista no Brasil e sobre como acontecimentos históricos, como a 

Revolução Industrial influenciaram na produção de conteúdo para mulheres. Neste cenário 

será possível ponderar sobre os primeiros blogs de moda e suas publicações.  

2.4.1 Um breve contexto histórico 

A revolução industrial muda todo o contexto da cultura mundial. Com a maior oferta 

de empregos, a renda per capta sobe e a inserção da mulher no mercado de trabalho ao poucos 

vai lhe proporcionando autonomia para poder se sustentar e cuidar da sua própria família. 

Situação esta que mudaria o cenário global da moda e do fazer da moda. 

A época de ouro da indústria da moda na moderna sociedade tinha como ator principal 

a Alta Costura Parisiense.  Paris era o laboratório de todas as principais criações que ditariam 

as regras para o resto do mundo. Um lugar das novidades e das experimentações.  

Porém, depois das transformações culturais, organizacionais e sociais que estavam 

acontecendo por todo o mundo (entre 1950 e 1960), a moda já não tinha mais o mesmo 

sistema de seus cem anos e esse momento aristocrático e centralizado estava por terminar. A 

nova rotina de trabalho exigia um novo modelo de vestimenta para executar o serviço. Ou 

seja, uma roupa funcional que não precisasse ser bela ou ter estilo. Um exemplo disto são as 

primeiras calças jeans e seu uso pelo público feminino. Anos mais tarde, estando melhor 

elaborada e designada para distintos fins, seria este o movimento que revolucionaria o cenário 

fashion. 

Com as grandes indústrias instauradas por todo o lado, fábricas têxteis também 

ganham uma forte fatia do comércio. A indústria vendo que seu trabalhador adquiria o poder 

de escolha sobre seus produtos, veio a investir em novas peças e “estilos” de indumentárias.  

As grandes marcas e aquele aspecto pomposo e caro, com produção de peças sob medidas, 

não atingia a fatia popular emergente do mercado e estava ao poucos perdendo espaço para 

uma nova forma de ver e fazer moda. Esta nova realidade não simboliza a ruptura com o 

passado e nem a perca do laço entre conceitos, formas e traços, mas simboliza a 
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industrialização da moda. Ela que antes era feita apenas pela beleza e pelo estilo, agora 

também serviu como um assessório funcional para a população. 

Novos focos de criação são instituídos. Assim como os gostos e necessidades pessoais 

estavam mudando, a configuração da moda estava reescrevendo essa realidade moderna. 

Neste sentido, pode-se pensar em três cabeças que definem a moda moderna segundo 

Lipovetsky (1989, p.107): “Sua face burocrática-estética, sua face industrial e sua face 

democrática individualista”. 

Destaca-se dentre estas três cabeças a face democrática. Com o surgimento do “Prêt-

à-porter” que vem do Francês e significa “pronto para usar”, o simbolismo a era de 

produções em larga escala de vestuário, tanto para modelos quanto para tamanhos. Com a 

produção em larga escala o custo de fabricação também tornou-se mais barata, refletindo em 

um preço muito mais acessível para o consumidor. 

Deste modo é possível pensar que “a verdadeira revolução que destruiu a arquitetura 

da moda de cem anos é a que transformou a lógica da produção industrial: correspondente à 

irrupção e ao desenvolvimento do que chamamos de PRÊT- À- PORTER” (LIPOVETSKY 

(1989, p.109).  

 A democratização da moda pode ser pensada em adjunto ao prêt-à-porter, onde 

configurou a produção industrial de massa medíocre e sem estilo em um novo momento para 

esta nova sociedade, ocasião que refletiu em inovações na produção mercadológica com valor 

baixo, mas com qualidade estética de criação de uma moda especifica.  

 

O sistema do prêt-à-porter tende à redução do anonimato característico da confecção 

industrial anterior, à produção de artigos que apresentam um plus criativo, um valor 

estético acrescentando um timbre personalizado (LIPOVETSKY, 1989, p.114). 

 

É então que a moda deixa de ser de apenas acessório das altas classes sociais, mas 

passa a fazer parte das classes populares. Começando assim a instauração da democratização 

da moda, que também passa e reage as aspirações coletivas do público. “A era do prêt-à-porter 

coincide com a emergência de uma sociedade cada vez mais voltada para o presente, 

euforizada pelo Novo e pelo consumo” (LIPOVETSKY, 1989, p.115).  
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Então a moda das ruas ganha espaço nas mídias e nas passarelas, as ruas criam voz, 

vontades e necessidades. A efervescência pelo prático, casual e usual faz com que as pessoas 

busquem novos conceitos de vestir e novos meios para buscar como e o que vai ser tendência. 

Assim estas tendências fazem conjunto com o que é útil para o dia a dia.  

Mais adiante com o advento da Internet e suas potencialidades percebe-se segundo 

HINERASKY 2006, que essa ferramenta possibilitou o aumento das formas de procura sobre 

moda e seus usos.  

 

A Internet tornou-se um centro de referência do setor, não apenas com as versões 

online dos veículos de comunicação, especialmente jornais e revistas, mas com os 

portais e sites especializados no assunto, ou voltados para informações precisas de 

mercado, produção, tendências, estilo, cursos (normalmente mantidos por empresas 

interessadas), sites de estilistas, especialistas, jornalistas ou consultores de moda e 

até figuras conhecidas da área no país (HINERASKY, 2006, p.12). 

 

 Neste contexto é possível perceber que com a internet e o advento dos blogs de moda 

foram feitas novas propostas de conteúdo para as consumidoras de moda e também novas 

possibilidades de ferramentas para obter informações sobre o assunto. 

 

2.4.2. As primeiras Revistas de moda no Brasil 

O novo cenário industrial também refletiu em um avanço na imprensa de todo o 

mundo. Com a grande demanda na oferta de empregos e serviços obteve-se como 

consequência o crescente número de consumidores em diferentes áreas.  

A procura por informações sobre moda também impulsiona este mercado e chama a 

atenção da mídia, que por sua vez começa a explorar esse nicho. Decorrente desta demanda as 

primeiras revistas chegaram ao Brasil no início do século XIX, junto com os portugueses que 

estavam fugindo da guerra de Napoleão. Antes disso não havia imprensa no Brasil proibida 

por Portugal. 

Pode-se destacar algumas datas importantes segundo (SCALZO, 2004 p.27): 
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 Em 1812 surge a As Variedades ou Ensaios de Literatura, primeira revista no 

Brasil, em Salvador. Sua proposta é publicar discursos sobre os costumes e virtudes morais e 

sociais. Também aborda sobre alguns autores clássicos portugueses. 

 Em 1813 surge O Patriota no Rio de Janeiro, segunda revista publicada no 

país. Suas publicações são relacionadas com temas e autores da terra. Era uma revista 

intelectual. 

 Em 1820 e elite brasileira amplia seus horizontes. As publicações começam a 

ficar mais abrangentes com assuntos de diferentes interesses. 

 Em 1822 nasce Anais Fluminenses de Ciência, Artes e Literatura no Rio de 

Janeiro. A revista abordava varias pautas de interesse humano. 

 Em 1827 sucede a primeira segmentação temática.  

 Em 1849 ocorreu o lançamento de A Maratona na Corte, primeira revista de 

variedades no Brasil.  

Depois do surgimento da primeira revista de variedades, as publicações buscam cada 

vez mais por ilustrações para complementar os textos, ao exemplo das caricaturas que viraram 

verdadeiras febres nacionais. Assim é instaurado um divertido jeito de dar notícias e fazer 

crítica político-social. 

Segundo Scalzo (2004) a revista O Cruzeiro, criada em 1928 pelo jornalista e 

empresário Assis Chateaubriand, é um dos maiores fenômenos editorais brasileiros. Suas 

publicações faziam grandes reportagem e começavam a dar uma grande importância para o 

fotojornalismo. Essa forma de linguagem estabelece uma mudança na imprensa nacional. 

Com as mudanças na mídia e na economia oportuniza-se uma maior atenção para uma 

segmentação feminina. Conforme Scalzo (2004), em 1959 nasce à primeira revista de moda, 

Manequim, trazendo encartados e moldes de roupas para fazer em casa. 

Em 1961 surge à revista Claudia, que não apenas acompanha a vida da mulher, mas 

também a da indústria dos eletrodomésticos. Seus padrões não fogem a regra, que segundo 

Scalzo (2004) abordam assuntos como novelas, artigos sobre moda, receitas, ideias para a 

decoração e conselhos de beleza.  
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Mas aos poucos Claudia entra com mais intimidade no feminino, publicando seções 

que acompanham o desenvolvimento e as modificações que estão ocorrendo na vida da 

mulher, com publicações sobre consultas jurídicas, saúde, orçamento doméstico e sexo. Logo 

em seguida começa uma grande produção fotográfica de moda, beleza, culinária e decoração. 

Ressalte-se que antigamente essas fotos não eram produzidas no Brasil, eram importadas de 

outras revistas internacionais.  

Chegado o ano de 1963 o marco no jornalismo feminino no Brasil ficou registrado. 

Com a coluna “ A Arte de Ser Mulher” a jornalista e psicopedagoga da Revista Claudia, 

Carmem da Silva, reinventou a maneira do fazer jornalismo feminil quebrando tabus e 

aproximando as mulheres de forma inesperada para a revista, tratando de assuntos que até 

então eram considerados “proibidos”, como machismo, solidão, problemas sexuais, alienação 

da mulher, trabalho feminino. 

Então em 1970 quando a mulher começou definitivamente se firmar no mercado de 

trabalho, o segmento de revistas femininas aumenta também. A mulher deixa de ser uma 

simplesmente a dona de casa, ela passa ao status de consumidora com ideias e opiniões e hoje 

busca informações sobre assuntos variados e procura se identificar com a realidade de outras 

mulheres ao seu redor. 

2.4.3 Os Blogs de moda 

Assim como aconteceu com o jornalismo Online, em seus primórdios os blogs de 

moda serviam apenas para reproduzir o que as revistas nacionais e internacionais diziam que 

seria tendência para cada estação. Entretanto, como em qualquer blog ou página online, não 

existe um jeito certo nem uma frequência exata de novas postagens, assim como os sítios 

podem ser abastecidos diariamente elas também podem ser atualizadas semanalmente, 

quinzenalmente... conforme disponibilidade do autor. 

A grande mudança que o blog trouxe para o mundo da moda foi a forma com que ele 

permite fazer um diário online das novas tendências e do que as pessoas nas ruas usam. A 

moda de rua, as dicas para melhor usar cada peça, a febre entre as meninas e mulheres 

urbanas.  

Não apenas o que se vê nas revistas de moda são leis de “moda”, mas sim o que vemos 

nas ruas ganha força para ditar a moda. Os famosos Looks diários são eles os que as 
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blogueiras usam no “dia a dia” como fonte de inspiração para outras meninas. No Brasil a 

primeira Blogueira a criar sua página de looks diários foi a publicitária Cris Guerra. Ela 

começou sua trajetória em 2007, com um blog chamado Para Francisco, que em 2008 virou 

um livro. 

Algum tempo depois Cris criou o Blog Hoje Vou Assim, onde mostra quase que 

diariamente o que a blogueira veste. E em cada publicação de look do dia ela também faz um 

texto sobre o por que que escolheu esta roupa e o que esse estilo significa para ela. 

O blog tem variedades e serve como referência para os atuais. Cris fala sobre moda, 

comportamento, entrevistas. No espaço ela conta um pouco sobre sua vida e trajetória como 

publicitária e blogueira. 

 

 

Figura  - Blog Cris Guerra 

 

Os vários botões de acesso permitem que leitoras e leitores de seu blog possam saber e 

navegar sobre assuntos que estão em pauta na rede social de Cris. Na página inicial estão 

situadas as últimas atualizações postadas.   
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Figura  - Blog Cris Guerra 

 

No blog Cris ainda fala sobre sua história e das coisas que gosta de fazer. Conta como 

tudo começou e seu percurso para chegar onde chegou. 

 

 

Figura  - Blog Cris Guerra 

Cris também tem um espaço reservado para falar sobre os personagens que ela gosta e 

que conhece ao longo de seus trabalhos. Ela fala sobre as personalidades, faz um breve 

resumo sobre o que cada um faz e sobre o que significam para ela e para a sociedade.  
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Figura  - Blog Cris Guerra 

 

A blogueira também realiza palestras, onde aborda sobre suas experiências pessoais e 

profissionais nestes anos de trajetória.  

 

 

Figura  - Blog Cris Guerra 
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Figura  - Blog Cris Guerra 

 

No espaço hoje vou assim Cris mostra seus looks diários, atividade esta que é 

realizada pela maioria das blogueiras hoje em dia. Mas como já foi citado antes, Cris foi a 

pioneira da prática no Brasil. A febre dos looks diários é vista em diversas redes sociais, como 

Facebook ou Instagram, não apenas por blogueiras, mas também por diversas meninas e 

mulheres. 

A descrição deste blog, justifica-se de modo que a grande maioria dos blogs atuais 

segue este modelo pioneiro. Os Blogs de moda são um meio de disseminar não apenas 

atitudes diferentes de roupas e estilos, como também servem como um mecanismo que 

permite propagar de maneira simples e instantânea diferentes maneiras de vestir (não apenas 

roupas, mas também comportamento), e também podem auxiliar a combinação das peças que 

existem no guarda roupas feminino ou masculino.  

A partir disto é possível analisar o pensamento de Joffily, 1997, que entende os Blogs 

como produtores de algumas matérias que são da categoria de serviço jornalístico: 

 

Uma matéria que ensina como usar um blazer de seis maneiras diferentes é uma 

matéria de serviço, mas pode ser também de tendência. Uma matéria que procure 

resgatar estilo para as “gordinhas” é de serviço e, às vezes, mas não 

obrigatoriamente, também de tendência. Neste caso especifico, podem estar 
incluídas características, inclusive, de comportamento, dado o preconceito contra as 
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ditas gordinhas, que são leitoras com direitos iguais a qualquer outra (JOFFILY, 

1997, p.97). 

 

Neste contexto a produção e elaboração das matérias, dos looks diários e as muitas 

dicas que os blogs de moda oferecem tanto para homens quanto para mulheres, servem para 

não apenas divulgar as opiniões e gostam pessoais das blogueiras, mas também para ajudar o 

leitor a ter suas próprias ideias e modos de fazer uso do que tem em casa e em novas 

possibilidades de aquisições de novas peças e atitudes que podem ser “coringas” em suas 

vidas. 

2.4.4 Os atores sociais 

 

As redes sociais na internet se fazem através dos atores. Eles servem como base de 

produção de conteúdo e atuam como uma rede social que só é percebida através de seus 

atores. É necessário saber identificar de que modo esses atores se fazem presentes e qual a sua 

responsabilidade nos elementos caraterísticos. 

Podemos refletir de acordo com Recuero que a base para qualquer rede social são os 

atores:  

 

Os atores são o primeiro elemento da rede social, representados pelos nós (ou 
nodos). Trata-se das pessoas envolvidas na rede que se analisa. Como partes do 

sistema, ao atores atuam de forma a moldar as estruturas socais, através da interação 

e da constituição de laços sociais (RECUERO , 2009, p. 25). 

 

Uma característica forte da interação entre os atores nas redes sociais é o 

distanciamento entre os envolvidos. Esses atores não são imediatamente discerníveis, pois 

cada ator ou usuário também é capaz de produzir informações para a internet. Então segundo 

Recuero 2009, na internet se é trabalhado com a representação dos atores sociais ou com 

construções indenitárias do ciberespaço.  

Então cada ator pode ser reconhecido e representado através de um weblog, por um 

fotolog, por um twitter ou por algum perfil em outra rede social. Esses espaços são de 

interação e representam a identidade, a personalidade e a individualidade de cada ator. Assim 
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Recuerdo (2009, p.26) diz que “a percepção de um weblog como uma narrativa, através de 

uma personalização do outro, é essencial para que o processo comunicativo seja 

estabelecido”. Essa troca é que permite a interação em rede. 

É possível entender os atores sociais como indivíduos que agem no ciberespaço 

através de suas redes sociais, assim se comunicam, criam e geram informações em uma 

sociedade que busca cada vez mais individualidade e visibilidade. Como base deste 

pensamento Recuero afirma que “Entender como os atores constroem esses espaços de 

expressão é também essencial para compreender como as conexões são estabelecidas. É 

através dessas percepções que são construídas pelos atores que padrões de conexões são 

gerados” (2009 p.27).  

Nestes espaços de expressão construídos pelos atores é possível ser questionado três 

aspectos segundo o autor, A Interação, a Relação e os Laços Sociais.  

A Interação é considerada a matéria prima das Relações e dos Laços Sociais. As 

interações são parte dos atores sociais, elas são feitas através das percepções que ator tem do 

meio e o meio do ator. A Interação é sempre um processo comunicacional, ela depende e faz 

parte das trocas sociais e essencialmente das trocas comunicativas.  

 

A interação mediada pelo computador é também geradora e mantenedora de ralações 

complexas e de tipos de valores que constroem a mentem as redes sociais na 

Internet. Mas mais do que isso, a interação mediada pelo computador é geradora de 

relações sociais que, por sai vez, vão gerar laços sociais (RECUERO, 2009, p.36). 

  

Depois do processo de Interação nas redes sociais é pertinente pensarmos na Relação. 

Ela envolve uma quantidade de Interações onde essa Relação não é essencialmente feita 

apenas de conteúdo interessantes ou de qualidade. O conceito de Relação é independente. 

Segundo Recuero o conteúdo de uma ou mais relações auxilia a definir o tipo de 

relação social que existe entre dois integrantes. Se essa relação é conflituosa ou não, pois 

qualquer relação pode ter conteúdos variados. 

Assim como a Interação, as Relações podem ser mediadas pelo computador, então 

deste modo, essa relação é diferente de um contato ao vivo, cara a cara. Isso permite que as 
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Relações possam ter anonimato e de que moda elas podem ser feitas através do 

distanciamento de cada ator. 

Avança-se mais um pouco chegamos no conceito de Laços Sociais, ele é decorrente 

das Interações e constituída em laços relacionais. Esses laços podem ser fortes ou fracos, 

devemos pensar que eles podem ser beneficiados pelas condições e pela quantidade de tempo 

disponível que cada usuário da rede tem para manter e munir esse laço.  

 

Os Laços Sociais são difíceis de ser percebidos, por si, na Internet. No entanto, a 

partir da observação sistemática das interações, é possível perceber elementos como 

o grau de intimidade entre os integrantes, a natureza do capital social trocado e 

outras informações que auxiliam ne percepção da força do laço que une cada par 

(RECUERO, 2009, p.43). 

 

Pensa-se que os laços eles podem ser mantidos de perto ou longe, a Internet permite 

essa interação. Os atores fazem parte dela e possibilitam as mais diferentes formas de 

comunicação através da rede, produzindo, gerando e fomentando opiniões, relações e 

interações por pessoas diferentes de lugares diferentes e com pensamentos diferentes. 
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3 METODOLOGIA 

  

 Neste capítulo será possível entender o percurso metodológico realizado para o avanço 

da pesquisa proposta neste trabalho. Neste tópico é plausível compreender de que modo foram 

feitos os questionamentos para compreender as percepções das entrevistadas, também é 

possível através deste subsídio metodológico compreender os usos ou não de cada leitora do 

objeto estudado nesta pesquisa, o Blog Camila Cunha. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA PARA INTERNET: ETAPAS 

 

Para fazer uma pesquisa de uma Mídia Social é importante perceber os fenômenos 

comunicacionais e sociais distintos que ocorreram ao logo dos anos. Desde modo para realizar 

esta pesquisa qualitativa, que consiste na análise das percepções das leitoras do Blog de Moda 

da Camila Cunha em Santa Maria, foi necessário primeiramente fazer uma breve pesquisa 

bibliográfica que usou como base autores como Pollyana Ferrari, André Lemos, Pierre Levy 

para contextualizar a histórica dos atributos e das possibilidades que a internet trás como meio 

de convergência de informações. 

Em um segundo momento foi imprescindível abordar sobre moda e sobre como ela 

surgiu no Brasil e evoluiu ao longo do tempo acoplado com o contexto histórico cultural da 

sociedade mundial. Assim autores como Gilles Lipovetsky, Marília Scalzo e Daniela 

Hienerasky subsidiaram uma leitura que possibilitou referências preciosas para a discussão do 

tema. 

Após ter o subsidio para começar a pesquisa, o terceiro passo foi fazer uma coleta de 

dados. Nesta etapa, foram aplicados dois questionários: um foi enviado para a blogueira 

Camila Cunha com intuito de entender a história do blog, as aspirações que ela tinha e as 

rotinas produtivas dela para as publicações no blog: o outro foi feito para rastrear as leituras e 

compreensões das seguidoras do blog. Foram enviados 20 questionários para mulheres 

aleatoriamente escolhidas, consideradas jovens mulheres ( entre 18 e 29 anos) e que têm em 

comum o gosto pela moda.  

Destes questionários, 15 retornaram e serviram de base para o estudo. 
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3.2. O QUESTIONÁRIO 

Para compor uma entrevista podemos fazer uso do questionário. Neste caso as 

perguntas devem ser iguais para todos os entrevistados ou entrevistadas. Assim é possível ser 

feita uma análise igualitária das respostas e chegar a uma conclusão das respostas obtidas. 

Com uma definição mais complexa Gil (1999, p.128), delibera o questionário “como a 

técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões 

apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.” 

O autor também destaca as vantagens na pesquisa realizada através do questionário. 

Entre elas estão: 

 

- possibilita atingir grande número de pessoas, mesmo que estejam dispersas numa 

área geográfica muito extensa, já que o questionário pode ser enviado pelo correio/ 

internet; 

- implica menores gastos com pessoal, posto que o questionário não exige o 

treinamento dos pesquisadores; 

- garante o anonimato das respostas; 

- permite que as pessoas o respondam no momento em que julgarem mais 

conveniente; 

- não expõe os pesquisadores à influência das opiniões e do aspecto pessoal do 

entrevistado (GIL, 1999, p.128/129). 

Além destas características citadas por Gil, podemos ajuizar também que segundo 

Souza, completando a posição de Gil, é através do distanciamento com o entrevistado que 

existe uma maior facilidade de exposição de opinião. Assim usando o exemplo do 

computados Souza cita que: “ Diante do computador, as pessoas não se sentem inibidas e 

tendem a ser mais verdadeiras. A receptividade aumenta pelo fato do entrevistado responder 

as perguntas no local e no momento de sua preferência”. (Souza, 2000, p. 27) 

 Deste modo além da praticidade deste método autoaplicável para esta proposta de 

pesquisa este método foi considerado o mais adequado pela objetividade e qualidade das 

informações obtidas. 
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3.2.1. Questões enviadas para Camila Cunha 

As questões enviadas para a jornalista Camila Cunha tiveram intuído de contextualizar 

o blog e cercá-lo de um grau de conhecimento significativo para a pesquisa. 

Com as respostas deste questionário (vide questões abaixo) foi possível escrever o 

capitulo 3.4.1 deste trabalho que apresenta um perfil da jornalista.  

 As questões envidas para a Blogueira: 

 1) Como surgiu a ideia de fazer um Blog? Neste questionamento busca-se 

saber quais as motivações para produzia o blog. 

 2) Há quanto tempo você tem o Blog? Busca-se há quanto tempo o Blog existe.  

 3) Como funciona a produção e a elaboração das matérias do blog? Procura-se 

saber quais são os critérios para produção de conteúdo do blog. 

 4) Com que frequência o Blog é atualizado? Nesta pergunta busca-se saber a 

frequência com que a página é atualizada. 

 5) O Blog só trata de moda ou você trabalha com algum outro tema? Neste 

questionamento busca-se saber se o blog aborda outros assuntos além de moda. 

 6) Como você avalia as suas matérias? Busca-se com esta pergunta saber a 

avaliação que a blogueira tem sobre o produto do seu blog, ou seja, sobre as matérias que ela 

produz. 

 7) Qual é o proposito central do Blog? Neste questionamento busca-se saber 

qual é a proposta do blog. 

 8) Como você avalia a recepção do publico com o Blog? Nesta questão 

procura-se saber que percepção a blogueira tem do seu público sobre o seu blog. 

 9) Como você enxerga a Blogueira Camila Cunha? Procura-se mapear os 

julgamentos da blogueira sobre si mesma. 

 10) Como surgiu a ideia de trabalhar com moda? Procura-se entender quais 

foram às motivações da blogueira para trabalhar com moda. 
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 11) Do que você mais gosta na produção de moda? Nesta questão procura-se 

saber quais são as preferências da blogueira na produção de moda. 

 12) Tem alguma parte na produção de moda que você não gosta? Mapeia-se 

quais temas não são do gosto pessoal da blogueira. 

 13) Quais são as principais dificuldades que você encontrou trabalhando com 

moda em Santa Maria? Neste questionamento busca-se entender quais são as dificuldades de 

trabalhar com moda no interior do estado. 

 14) Qual é tua inspiração? Tem alguma Blogueira que te inspirou a trabalhar 

com moda e com blog? Quer-se entender se a blogueira teve e tem alguma outra blogueira 

que a inspirou a trabalhar com moda.  

3.2.2. Questões enviadas para o grupo de mulheres pesquisadas 
 

Foram encaminhadas nove questões que estão justificadas a baixo cada uma com sua 

intenção e modalidade.  

 1) Qual sua idade e profissão? Busca-se nesta questão identificar o perfil 

através da faixa etária e a ocupação das entrevistadas. 

 2) O que te leva a acompanhar o Blog da Camila Cunha? Procura-se nesta 

pergunta perceber as motivações que cada entrevistada tem para ler o blog. 

 3) Como você conheceu o Blog?  Investiga-se com esta indagação como foi o 

acesso ao Blog. 

 4) Com que frequência você acompanha as atualizações do Blog? Mapeia-se 

neste questionamento a frequência e a fidelidade que o leitor tem com a rede social. 

 5) Como você avalia as matérias? Quer-se investigar nesta questão as 

percepções pessoais que cada leitora tem sobre as matérias. 

 6) Qual a sua opinião sobre a Blogueira Camila Cunha? Busca-se descrever o 

papel da Blogueira. 
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 7) As matérias do Blog contribuem no teu dia a dia? Quer se perceber nesta 

pergunta as influências do blog nas leitoras. 

 8) Como você avalia o Blog? Nesta questão quer-se avaliar o conceito do blog 

pelas leitoras. 

 9) O Blog influencia no seu estilo de vestir? Busca-se concluir neste 

questionamento os impactos do blog sobre as leitoras. 

3.3. Analise de Conteúdo 
 

Para analisar as questões respondidas buscou-se apoio na analise de conteúdo a partir 

das tematizações propostas. Apesar de ter se originado no século passado, foram nos últimos 

50 anos que a analise de conteúdo teve seus mais importantes avanços, proporcionando para o 

pesquisador novas perspectivas de analise. Para Moraes (1999) é uma metodologia de 

pesquisa que vislumbra descrever e interpretar o conteúdo de toda a classe de documentos e 

textos. Consiste em uma busca teórica prática.  

No campo das investigações sociais tem um significado especial, pois a leitura 

detalhada do material de pesquisa feita a partir da analise de conteúdo permite uma percepção 

que uma leitura normal não alcançaria. Podemos elucidar que ela é uma técnica que analisa 

dados coletados e suas formas de usos em diferentes contextos. Isto é, compreender, descrever 

e avaliar as formas com que a mensagem foi elaborada, suas pragmáticas, argumentações, 

interrogações e questionamentos, visando assim compreender o seu enfoque. 

 Ela usa uma abordagem metodológica com características e possibilidades próprias. É 

uma analise textual, de entrevistas, de capitação de dados qualitativos, de investigação 

histórica e de todos os dados referentes ao objeto de pesquisa. 

De acordo com Duarte (2012), para fazer uma analise de meios de comunicação de 

massa a analise de conteúdo é método que permite maior compreensão e supri os requisitos 

relacionados à sistematicidade e confiabilidade, o que ajuda na ampliação de um projeto e na 

sua criação. 
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A Analise de conteúdo é sistemática porque se baseia num conjunto de 

procedimentos que se aplicam da mesma forma a todo o conteúdo analisável. E 

também confiável – ou objetiva – porque permite que diferentes pessoas, aplicando 

em separado as mesmas categorias à mesma amostra de mensagens, podem chegar 

ás mesmas conclusões (Duarte 2012, p.286). 

 

A analise de conteúdo, segundo Krippendorff (1990), é dividida em três etapas 

cruciais. A primeira é a Orientação fundamentalmente empírica, exploratória, vinculada a 

fenômenos reais e de finalidade preditiva. Em um segundo momento, as transcendências das 

noções normais de conteúdo, envolvendo as ideias de mensagem, canal, comunicação e 

sistema. E a terceira parte, a metodologia própria, que possibilita ao investigador programar, 

comunicar e avaliar criticamente um projeto de pesquisa com independência de resultados. 

Também seguindo o pensamento do autor é necessário fazer a organização da analise, 

subdividindo-a em três categorias cronológicas. A primeira é a pré-analise, esta categoria 

consiste em planejar como será feito o trabalho, sistematizando as ideias iniciais, tornando a 

pesquisa operacional. A segunda categoria cronológica consiste na exploração do material 

coletado, fazendo a analise do que se tem disponível como material de pesquisa. A terceira e 

ultima categoria é o tratamento dos resultados obtidos e interpretação, desde modo os 

resultados iniciais ganham significância para ser possível concluir a pesquisa. 
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3.4 OBJETO EMPÍRICO 

3.4.1 Camila Cunha 

 

Os dados relatados nesta pesquisa são decorrentes das respostas de um questionário 

enviado via inbox no Facebook para a jornalista e blogueira Camila Cunha no dia 13 de 

outubro de 2014. 

Acostumada a circular nos eventos de moda da cidade, Camila Cunha sempre quis unir 

sua paixão pela moda com o seu trabalho como jornalista. Sempre atualizada nas tendências 

da estação, a blogueira trás para acidade de Santa Maria tudo que é moda e referências 

mundiais do que esta acontecendo pelo mundo a fora.  

Camila salienta que gosta de observar as fashionistas ousadas que ditam moda, “Adoro 

também pesquisar as estratégias de comunicação na hora de divulgar moda”, diz Camila. A 

blogueira que tem o Blog Camila Cunha a pouco mais de um ano se enxerga como uma 

iniciante que tem vontade de crescer na profissão e esta sempre atrás de novidades.  

Quando indagada sobre como é trabalhar com blog de moda e os empecilhos desta 

área aqui na cidade, Camila diz que não acredita que tenha dificuldade, mas que o olhar do 

santa mariense as vezes é de estranhamento. “Aqui na cidade as pessoas não pareciam ter o 

costume de acompanhar blogs de moda, algo tão popular nos grandes centros, mas acredito 

que passado um ano o pessoal já tenha entendido melhor como funciona esse trabalho, afirma 

Camila.  

A blogueira diz amar tudo o que envolve moda, mas o estudo das tendências a instiga 

bastante. Ela gosta de estar sempre atualizada. Camila tem muitas inspirações, ela costuma 

olhar pelo menos sete blogs de moda com frequência para saber o está sendo assunto entre as 

blogueiras.  

 Camila gosta de muitas blogueiras, porém tem uma admiração especial pela Thássia 

Naves, “curto o estilo de várias mas inegavelmente Thássia Naves é o maior exemplo de 

sucesso e profissionalismo, o blog dela é um mega negócio onde ela fatura muito dinheiro e 

prestigio, e o melhor trabalhando com o que ama”, relata Camila ao falar de uma de suas 

inspirações como blogueira. 
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A blogueira une trabalho com paixão pela moda, com matérias de moda e de 

variedades. Seus familiares sempre a incentivaram, diziam que moda tinha tudo a ver com a 

Camila. E até então estudante de jornalismo queria começar a trabalhar logo e o blog foi à 

solução para os seus anseios:  

“O blog foi a maneira que eu encontrei de trabalhar com jornalismo de moda, já que 

por aqui esse mercado é quase inexistente. Terminei a faculdade e queria trabalhar, e não 

queria ter que esperar oportunidades, então resolvi criar a minha própria oportunidade”. 

Camila Cunha Blogueira.  

 

Figura  - Blog Camila Cunha 

3.4.2 Blog Camila Cunha 

 O Blog Camila Cunha existe a pouco mais de um ano. As matérias veiculadas 

no blog são de acordo com os assuntos que estão em alta no momento. Os temas são os mais 

variados, mas sempre tendo a moda como carro chefe.  

O blog também aborda assuntos atemporais, assim como coberturas de eventos de 

moda que acontecem por todo o mundo. As matérias sempre são amparadas de pesquisas 

feitas por Camila.  Que diz ter o costume ler revistas, blogs, sites, para adquirir conhecimento 

sobre o assunto que vai abordar. Em alguns casos ela produz matérias opinativas, dando o seu 

enfoque e seu ponto de vista sobre determinado assunto. 
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O Blog é atualizado de três a cinco vezes por semana, dependendo do tempo 

disponível para produção das matérias. O conteúdo do blog não tem muita restrição, segundo 

Camila tudo o que ela acha relevante e que ela acha que os leitores vão gostar de ler ela posta. 

Sobre as matérias, Camila avalia seu blog como informativo e opinativo, pois ela 

mostra o assunto e dá sua opinião sobre ele, por exemplo, quando fala sobre uma tendência, 

explica como ela é, contextualiza e depois diz como usar, e se ela gosta ou não.  

 

Figura  - Blog Camila Cunha - Página inicial do blog - Contêm os principais destaques do blog e as últimas 

notícias 
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Figura  - Blog Camila Cunha- Dicas de moda e tendências, exemplos de looks e estilos para os leitores 

 

 

Figura  - Blog Camila Cunha - Espaço reservado para o contado do leitor direto com a blogueira 
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O blog a exemplo de vários outros também divulga os looks diários de Camila. A 

blogueira afirma que eles fazem o maior sucesso entre as leitoras.  “Elas querem saber de que 

loja são as roupas que eu posto, adoram”, afirma Camila. Essas possibilidades de looks diários 

fazem com que a blogueira consiga fazer parceria com algumas lojas da cidade para divulgar 

suas roupas. 
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4  LEITURAS DO BLOG CAMILA CUNHA 

O conjunto de respostas foi analisado a partir de sete tematizações: perfil, motivação, 

acessibilidade, fidelidade, conteúdo, a blogueira e formação de opinião. 

4.1. O PERFIL DAS ENTREVISTADAS 
 

Foram endereçados 50 questionários, destes retornaram 15. Desta forma o corpus da 

pesquisa se formou a partir de 15 mulheres com idade entre 18 e 29 anos. As entrevistadas já 

tinham conhecimento da existência do blog Camila Cunha.  

Das quinze entrevistas analisadas, oito foram respondidas por estudantes de nível 

superior, dentre estas oito, três conciliam trabalho e estudo. Outras três entrevistadas 

trabalham como consultoras de moda em lojas da cidade. Pode-se destacar também uma dona 

de casa, duas jornalistas e uma Bacharel em direito.  

Assim o perfil das entrevistadas da pesquisa é de jovens que trabalham e estudam e 

acompanham blogs de moda. A pesquisa foi feita só com mulheres por ser o público que o 

blog deseja atingir. 

4.2. MOTIVAÇÃO 
 

Quando interrogadas sobre as motivações em acompanhar o blog Camila Cunha os 

quinze questionários apresentaram as seguintes abordagens: duas acompanham o Blog para 

auxiliar em suas atividades diárias no trabalho, oito entrevistadas seguem o Blog pelo seu 

gosto por moda e em saber sobre as tendências, três entrevistadas destacam as dicas de looks 

que o blog oferece e uma apenas aborda por curiosidade.  

Dentre as motivações que são o auxilio nas atividades de trabalho destaca-se as 

seguintes falas: 

 

“O que me leva a acompanhar o Blog da Camila é que ela contribui com dicas 

sobre moda. Para nós que trabalhamos com vendas é importante sempre estarmos 

atualizadas”. Entrevista 15 
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“Acompanho o blog por que trabalho com moda e assim posso ficar atualizada”. 

Entrevista 13 

 

Esta percepção mostra que além de mostrar as novidades que a moda esta sempre 

criando, o blog também oferece uma base para as consultoras de moda repassar as tendências 

para suas clientes através das postagens do blog. 

Já a maioria das seguidoras do blog entrevistadas (oito) quando indagadas sobre as 

motivações que as lavam a acompanhar as postagens do blog, discorrem sobre o gosto pessoal 

que elas tem em ter conhecimento sobre o que esta acontecendo no cenário da moda. Deste 

modo podemos observar as seguintes respostas: 

 

“Estar a par das novidades em termos de moda”. Entrevista 11 

  

“Saber o que esta na moda, o que é tendência, o que é novidade, e com acesso tão 

pratico é ótimo”. Entrevista 5 

 

“Acompanhar os lançamentos da moda para entrelaçar moda com cotidiano”. 

Entrevista 3 

 

“Acompanho porque gosto de moda e tudo neste mundo me chama a atenção”. 

Entrevista 13 

 

Os quatro depoimentos acima demostram a relevância que o tema moda tem no 

cotidiano feminino. E revela que o blog as ajuda a encontrar as informações que precisam 

sobre o tema. 

Outros três depoimentos revelam que as dicas de looks que o blog trás em suas 

publicações também chama a atenção para as leitoras: 

 

“Adoro que tudo o que está relacionado com moda e acompanho o blog pelas 

matérias e pelas dicas e sugestões de looks que ele oferece”. Entrevista 9 
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“Como sempre gostei de moda, acompanho porque gosto de ver o que o pessoal esta 

usando e pegar algumas dicas”. Entrevista 8 

 

“A Camila tem muito bom gosto, adoro o seu estilo, e acompanho o blog porque ele 

sempre esta dando ótimas dicas”. Entrevista 12 

  

Em contra partida uma entrevistada relata não ter muito interesse pelo conteúdo do 

blog, mas, porém acaba por acompanhá-lo algumas vezes: 

  

“Não acompanho o blog com muita frequência, mas quando eu dou uma olhada é 

mais por curiosidade e não pelo seu conteúdo”. Entrevista 4 

 

Os dados a cima apontam que as entrevistadas tem uma motivação de satisfação 

pessoal em acessar o blog, estas entrevistavam procuram nos conteúdos da pagina 

informações pertinentes aos seus interesses pessoais, tanto eles relacionados ao seu trabalho, 

quanto em seu gosto particular por moda, tendências e dicas de looks e de como eles podem 

ser usados. 

4.3. ACESSIBILIDADE 
 

 Sobre como foi o acesso ao Blog Camila Cunha cinco entrevistadas revelam tê-

lo conhecido através da Internet ou de Redes Sociais.  

 

“Através Da Internet”. Entrevista 2 / Entrevista 5 

 

“Conheci através do Facebook”. Entrevista 4 / Entrevista 9 

 

“Como gosto de moda, estou sempre lendo e procurando blogs que falem de moda 

de uma forma simples”. Entrevista 13 
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Essas considerações revelam que através de buscas e por interesse pessoal o acesso ao 

blog deu-se através da própria Internet, sem que as leitoras tivessem um conhecimento prévio 

da rede social. 

Quatro questionários despontam que a aproximação com o blog foi feita através do 

ambiente de trabalho. 

 

“Conheci o blog através das minhas colegas de trabalho”. Entrevista 14 

 

“Conheci o blog quando comecei a trabalhar na loja”. Entrevista 6 

 

“Através da loja que eu trabalho”. Entrevista 12 

 

“Conheci o Blog através de colegas de profissão”.  Entrevista 15 

 

De acordo com estas considerações o local de trabalho influenciou diretamente no 

primeiro contato com o blog. 

A maioria das entrevistadas (seis) tiveram o seu encontro inicial com o blog através de 

amigos que apresentaram os conteúdos da pagina. 

   

“Amizade pessoal”. Entrevista 3 

 

“Através de uma amiga”. Entrevista 7 

 

“Através de amigas”. Entrevista 8 / Entrevista 11 / Entrevista 1 / Entrevista 10 
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Portanto, pode-se perceber que as relações pessoais e o contato com pessoas que já 

conhecem o blog são uma forte influência para um primeiro contato com o blog, pois 

serviram de influência para a maioria das entrevistadas. 

4.4 FIDELIDADE 

 

A percepção deste ponto é importante para podermos apontar de que forma as 

entrevistadas se relacionam com o blog. Entender qual é a frequência que o acesso é feito, 

pois as entrevistadas são de jovens que em maioria que estudam que trabalham e estudam e 

outros que só trabalham.  

Desta forma podemos pensar que o tempo das entrevistadas é limitado e que elas 

poderiam estar acessando qualquer outra pagina ao invés que ler o blog em seu tempo livre. 

Então podemos destacar que, dez entrevistadas acompanham as postagens do blog pelo menos 

uma vez por semana. Esse acesso semanal já identifica um certo costume que as leitoras tem 

em visualizar o blog. 

Uma entrevista afirma olhar o conteúdo do blog diariamente: 

 

“Todos os dias dou uma olhadinha”. Entrevista 12 

 

Esta seguidora tem um maior vinculo com o blog, pois tornou o acesso a pagina uma 

rotina diária. Três entrevistadas admitem olhar com menos frequência: 

 

“Poucas vezes acompanho o Blog”. Entrevista 14 

 

“Às vezes, uma ou duas vezes ao mês”. Entrevista 4 

 

“A cada duas semanas”. Entrevista 4 
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Essa menor disponibilidade ou interesse de acesso revela que por menos frequente que 

seja as visualizações das leitoras com o blog, existe um certo “laço” de confiança entre leitor e 

o blog, esse laço cria um vinculo que acaba por fazer com que as leitoras, mesmo que não 

diariamente, procurem o blog para informações sobre moda e tendências. 

Já em um outro questionário, a entrevistada afirma não ter uma frequência exata em 

seus acessos no blog, mas porém que acaba por procura-lo por ter looks que chamam sua 

atenção: 

 

“Não costumo olhar com frequência, mas dentro do possível olho as roupas que 

mais me chamam atenção”. Entrevista 15 

 

Neste contexto podemos observar que há um vinculo de fidelidade entre as leitoras do 

blog e o blog. Dos quinze questionários, dez afirmar ter um contato no mínimo semanalmente 

com as postagens do blog, uma entrevistada afirma olhar todos os dias, e mesmo os outros 

quatro questionários que relatam não ter tanta frequência, mesmo que esporadicamente fazem 

uso do blog, ou em algum momento acabam por acessá-lo. 

4.5. CONTEÚDO  
 

Questionadas sobre a composição do conteúdo que o blog apresenta, as opiniões de 

treze entrevistadas são de satisfação com a elaboração das matérias. 

A maioria das leitoras gosta da maneira com que Camila escreve. Elas relatam que a 

blogueira escreve de maneira simples, o que permite uma maior compreensão do conteúdo 

disponível nas matérias.  

 Destacam-se as seguintes respostas: 

 

“Gosto da forma como ela conduz a matéria, de maneira informal e divertida. 

Sendo agradável aos leitores”. Entrevista 7 
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“São matérias muito esclarecedoras para mulheres que gostam de estar atualizadas 

sobre as novidades do mundo da moda”. Entrevista 2 

 

“As matérias são bem criativas, as ideias passadas para as leitoras são elaboradas, 

e nos deixam a par do que rola no mundo da moda”. Entrevista 15 

 

Essas três respostas destacadas resumem as opiniões de treze entrevistadas que 

avaliam a composição das matérias como positivas. Duas entrevistadas têm uma opinião mais 

crítica sobre as matérias do blog: 

 

“As matérias são sucintas e bem caraterizadas como o blog. O blog é bastante rico 

em imagens, o que atrai o público de moda, porém vejo ele como pobre no sentido 

de ser muito ausente de informação textual”. Entrevista 3 

 

“Para um blog de moda, acho sem fundamento a maioria das matérias. Não possui 

informações, possui mais opinião. Poderia ser mais profissional”. Entrevista 4 

 

As duas respostam ponderam sobre as considerações negativas com relação a 

produção de conteúdo do blog, algumas críticas são feitas sobre como a produção de conteúdo 

é feita e a sobre maneira de como ele é escrito. As entrevistadas gostariam de ver mais texto 

nas matérias e menos opiniões pessoais. 

4.6 A BLOGUEIRA 

  Questionadas sobre a blogueira Camila Cunha, 14 entrevistadas têm 

considerações positivas sobre Camila, apenas uma entrevistada afirma não ter uma opinião 

formada sobre a jornalista. Dentre as respostas destaca-se essas: 

 

“Acho que ela é uma menina que curte moda e o que faz”. Entrevista 8 
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“A blogueira acompanha as principais tendências do mundo da moda, e mesmo 

acompanhando outros blogs, acho ela sempre atualizada”. Entrevista 7 

 

“Camila parece ser uma pessoa que traduz a personalidade comunicativa e 

irreverente em estilo e transborda essas influencias através do blog”. Entrevista 11 

 

“Camila é uma ótima pessoa, amiga, simpática, super antenada nas tendências”. 

Entrevista 3  

 

“Ela é ótima, sempre com matérias diferentes e super atualizada”. Entrevista 1 

 

“Considero a Camila umas melhores blogueiras de Santa Maria”. Entrevista 5 

 

“A blogueira possui um gosto refinado no setor fashionista”. Entrevista 2 

 

“Não a conheço pessoalmente, mas acho bem legal a iniciativa dela em fazer um 

blog de moda na cidade”. Entrevista 9 

 

“Acho ela super antenada e moderna. Uma simpatia”. Entrevista 13 

   

“Considero ela muito estilosa, gosto muito dos seus looks”. Entrevista 10 

 

Estas considerações revelam que a blogueira tem credibilidade entre suas leitoras, que 

elas além de acessar o blog para ver o seu conteúdo, também confiam nas opiniões de Camila 

como blogueira. Confirmando esse sentido destaca-se a entrevista de número 15: 

 

“É muito recente para eu falar sobre a Camila, mas pelo pouco que eu sei acredito 

que ela seja ótima. Gosto de suas matérias, do looks que ela monta são modernos e 

atuais. Acredito que ela tem um futuro promissor. A união de uma jornalista com o 

blog de moda trás ideias e referências para o nosso cotidiano”. Entrevista 15 
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Sobre as estimas que as leitoras têm sobre a personalidade Camila Cunha, pode-se 

dizer que elas são praticamente todas positivas, e que além da admiração as leitoras tem 

carinho pelo seu trabalho. Outro vínculo criado entre a blogueira e o público. 

4.7. FORMADOR DE OPINIÃO 
 

Questionadas sobre as influências que o blog pode causar no dia a dia das leitoras e se 

essas matérias influenciam no estilo se de vestir, treze entrevistadas relatam de maneira 

positiva como blog contribui no seu cotidiano: 

 

“Sim contribuem”. Entrevista 2 / Entrevista 5/ Entrevista 6 / Entrevista 10 / 

Entrevista 14 

 

“Sim. Por que trabalho cm moda”. Entrevista 13 

 

“Algumas vezes sim”. Entrevista 1 

 

Dentre as percepções positivas sobre a influência diária do blog pode-se destacar as 

seguintes respostas além das sete citadas à cima: 

 

“Muitas vezes sim, por que vejo ali o que vai ser tendência e se eu me identifico 

logo dou um jeito de comprar”. Entrevista 9 

 

“Acredito que sim, muitas baseio e procuro andar sempre no que está rolando no 

dia a dia, os toques e as dicas que ela escreve me ajudam a me sentir mais 

atualizada”. Entrevista 15 

 

“Contribuem muito sim, pois no meio em que eu trabalho é muito válido”. 

Entrevista 12 

 

 “Elas contribuem por que me inspiram”. Entrevista 11 
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“Sim, gosto de ler sobre moda e quero sempre ter peças que estão em alta no 

guarda roupas para poder jogar com outras peças que já tenho, e blog me ajuda a 

fazer isso”. Entrevista 8 

 

As percepções expressadas nas respostas a cima contribuem para o entendimento que 

essas leitoras fazem das matérias, assim pode-se dizer que elas contribuem nas suas 

percepções sobre o que esta acontecendo no mundo da moda, as leitoras usam as matérias 

como base para conhecimento sobre o que será novidade e quais etilos elas mais se 

identificam. 

No entanto para duas entrevistadas o blog não gera esta mesma percepção: 

 

“Não”. Entrevista 7 

 

“Procuro me atualizar, mas as matérias não me influenciam diariamente”. 

Entrevista 7 

 

Em outro momento quando recorridas sobre as influências diretas no estilo de se vestir 

das leitoras quatro relatam não influenciar: 

 

“Não, por que sou mais básica”. Entrevista 14 

 

“Não”. Entrevista 4 / Entrevista 7 

 

“Não, pois tenho estilo próprio, mas estou sempre ligada nas tendências do 

mercado da moda”. Entrevista 13 

 

Para as outras doze entrevistadas o blog influência diretamente o seu estilo de vestir. 

As entrevistadas fazem uso das dicas do blog para compor os seus looks. 

Destacam-se as seguintes falas: 
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“Acredito que sim, pois sempre quando não tenho ideia do que vestir ou até mesmo 

de que look montar para minhas clientes, sempre pesquiso e tiro referências do 

blog”. Entrevista 15 

 

“Quase sempre, pois adoro os looks do blog”. Entrevista 12 

 

“Influencia sim, pois sempre tem alguma dica importante”. Entrevista 1 

 

“Influencia por inspirar. Dá boas dicas para as próximas compras”. Entrevista 11 

 

Em suma o blog tem influência na maioria de suas leitoras, sendo assim um formador 

de opinião. Ele acaba por interferir nas escolhas de peças e looks de suas leitoras, além de 

segundo as próprias leitoras, oferecer dicas de usar as roupas e de como compor o visual de 

cada uma. 

Dentre as sete categorizações para a análise desta pesquisa, que são elas perfil das 

entrevistadas, motivação, acessibilidade, fidelidade, a blogueira, conteúdo e formador de 

opinião, foi possível perceber que a blogueira tem uma influência notável em suas leitoras 

independente da ocupação de cada uma. Mesmo que a leitora não faça uso das informações 

contidas no blog, mesmo assim essa leitora busca saber sobre o que o blog vai abordar em 

suas matérias. Desta forma é presumível que a blogueira realiza um trabalho que de modo 

geral é percebido e notado nas mulheres entrevistadas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 A pesquisa apresentada teve como principal objetivo de estudo compreender as 

percepções que mulheres de Santa Maria têm com relação ao produto midiático local, o Blog 

Camila Cunha. Para realização deste estudo foram feitos questionários para entender as 

percepções das leitoras do blog. Como dados de complementaridade foi feita uma entrevista 

com a blogueira que auxiliou no conhecimento e aprofundamento sobre este blog. 

Através dos questionamentos realizados, via inbox pelo Facebook e pessoalmente, 

tanto com as leitoras do blog, quanto com a própria blogueira foram feitas as analises das 

respostas e elaborado os perfis necessários para os encaminhamentos da pesquisa. Assim foi 

possível entender que leitura o público feminino – santa mariense – faz do Blog de Camila 

Cunha.  

Sistematizou-se as respostas de cada leitora em sete categorias: perfil, motivação, 

acessibilidade, fidelidade, conteúdo, blogueira e formação de opinião. Através das analises 

das respostas obtidas de quinze entrevistadas pode-se considerar que o Blog Camila Cunha 

causa influências positivas nas leitoras da cidade. Justifica-se a “leitura positiva” a partir das 

percepções da maioria das leitoras. Elas relatam sobre como o blog interfere em seu cotidiano. 

Exemplo desta consideração é a resposta da entrevista de número 15, quando ela diz acreditar 

na influência direta do blog: “sempre quando não tenho ideia do que vestir ou até mesmo de 

que look montar para minhas clientes, sempre pesquiso e tiro referências do blog”. 

Outro exemplo que pode ser usado para transcrever a positividade das percepções é o 

relato da entrevista de número oito: “gosto de ler sobre moda e quero sempre ter peças que 

estão em alta no guarda roupas para poder jogar com outras peças que já tenho, e blog me 

ajuda a fazer isso”.  Assim as pode-se perceber como as leitoras fazem uso das informações 

do blog. 

Ainda sobre os encaminhamentos que resultaram desta pesquisa, destaca-se  que o 

blog estudado serve tanto de  base de informação para suas leitoras, quanto fonte de 

inspiração nas escolhas das leitoras na hora de decidir um estilo de roupa para usar. Um 

exemplo disso é o relato da entrevista de número 11, ela relata que o blog influência por 

inspirar nas escolhas de próximas compras.  



54 
 

Como Joffily (1997) exemplifica, no referencial teórico desta pesquisa, “as matérias 

que ensinam como usar um blazer de seis maneiras diferentes é uma matéria de serviço”. E é 

esse papel que os blogs de moda tem feito ao longo de suas trajetórias, trazer cada vez mais 

informações e possibilidades para as leitoras e consumidoras de moda usar suas peças e saber 

compor seus looks. 

Assim, os blogs de moda não apenas traduzem para seus leitores o que vai ser moda, 

mas sim como pode ser visto no blog usado como referência para esta pesquisa, o Blog da 

Cris Guerra, os blogs de moda também transcrevem a moda das ruas. 

Assim além de oferecer dicas ele pode ser considerado um “prestador de serviços”, 

mostrando como e com o que pode-se usar uma determinada peça. Neste sentido, o Blog é de 

“utilidade pública”. Quando questionadas sobre as influências que o blog tem na escolha da 

maneira como se vestir, doze entrevistadas afirmam fazer uso da rede social com frequência e 

como fonte de informação e inspiração sobre moda. 

Por ser um produto midiático local, a maioria das entrevistadas teve conhecimento da 

rede social através de outros amigos. Com as respostas dos questionamentos, percebeu-se 

também que até mesmo quem não considera o blog um formador de opinião acaba por acessá-

lo por curiosidade.  

 Neste contexto, percebe-se o blog Camila Cunha como base de conteúdo sobre 

atualidades no cenário da moda para seu leitor. Assim faz-se com que qualquer leitor, 

atualizado ou não sobre tendências, tenha o acesso ao o que vai ser lançado e usado nas 

estações.  

 Compreendeu-se com este estudo as percepções das mulheres de Santa Maria 

sobre o Blog Camila Cunha e observou-se que as leitoras do blog usam a ferramenta com 

frequência, e também que este produto local acaba interferindo de maneira positiva no 

cotidiano feminino, pois mesmo as leitoras não assíduas do blog transmitem opiniões e tem 

conhecimento dos conteúdos postados na rede social. 
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