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“Desejo que descubra que cada ser humano possui uma beleza 

física e psíquica original e particular. Aprenda diariamente a 

ter um caso de amor com a pessoa bela que você é, desenvolva 

um romance com a sua própria história. Não se compare a 

ninguém, pois cada um de nós é um personagem único no 

teatro da vida” 
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RESUMO 

 

O presente trabalho se insere no cenário de desenvolvimento tecnológico constante, de 

diversificadas formas de interação e comunicação entre os indivíduos, de conexão 

global, através do qual a apropriação de recursos e ferramentas digitais possibilita a 

expressão de comportamentos e ideologias particulares. Neste contexto, busca-se 

compreender as construções de identidades femininas em uma esfera comunicacional 

cada vez mais popular na internet, os blogs, em específico por meio do weblog ―Garotas 

Estúpidas‖, criado por Camila Coutinho. Um espaço virtual voltado, principalmente, ao 

universo das mulheres e aborda a temática moda - incluindo tendências de moda, beleza 

e maquiagem. O referencial teórico situa o campo das representações sociais e 

identidades, inclusive na pós-contemporaneidade e no universo fashion, a trajetória da 

mulher e o gênero social, bem como a relação dos blogs e a comunicação. Para isso, ele 

foi estruturado em pensamentos de autores como Stuart Hall, Gilles Lipovetsky, Raquel 

Recuero e Rebecca Blood.  

Palavras-chave: Moda, Blogs de Moda, Identidades, Representação.  

 

 

ABSTRACT 

 

This work fits with the scenario of constant technological development of diversified 

forms of interaction and communication between individuals, global connection, 

through which the appropriation of resources and digital tools allows the expression of 

particular behaviors and ideologies. In this context, one seeks to understand 

constructions of female identities in the sphere of communication increasingly popular 

on the Internet, blogs, in particular through the weblog "Stupid Girls," created by 

Camila Coutinho. A virtual space directed mainly to the universe of women and talks 

about fashion - including trends in fashion, beauty and makeup. The theoretical 

framework situates the field of social representations and identities, including in post-

contemporary and fashion universe, the paths of women and gender social as well as the 

relationship of blogging and communications. For this, it is structured in thoughts of 

authors such as Stuart Hall, Gilles Lipovetsky, Rachel and Rebecca Blood Recuero. 

 

Keywords: Fashion Blogs Fashion, Identity, Representation. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 8 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................. 09 

2.  REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E IDENTIDADES: AS CONSTRUÇÕES DE 

SENTIDOS ............................................................................................................ 12 

2.1. REPRESENTAÇÃO, SIGNIFICADOS, CULTURA E LINGUAGEM ............... 14 

2.2. A IDENTIDADE PÓS-MODERNA: A CONDIÇÃO FEMININA ...................... 16 

2.3. O FASCÍNIO PELA BELEZA: A MODA COMO EXPRESSÃO ....................... 26 

3. A CULTURA BLOGUEIRA: A REVOLUÇÃO COMUNICATIVA ..................... 30 

3.1. BLOGS DE MODA .......................................................................................... 35 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ........................................................... 38 

5. ―GAROTAS ESTÚPIDAS‖ (GE): O BLOG............................................................ 44 

5.1. GAROTAS ESTÚPIDAS: OS PAPOS EM SEÇÕES........................................... 46 

5.2. GE: AS GAROTAS FALAM ............................................................................ 56  

5.3. AS MULHERES DO ―GAROTAS ESTÚPIDAS‖ ............................................. 59 

5.3.1. A BLOGUEIRA CAMILA COUTINHO ........................................................ 59 

5.3.2. IT-GIRL: A GAROTA REFERÊNCIA ........................................................... 70 

5.3.3. CELEBRIDADE ............................................................................................ 82 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................ 90 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

1 INTRODUÇÃO 

 

Para muitas mulheres, o interesse pela moda e pela beleza desperta ainda na 

infância por meio das primeiras brincadeiras com esmaltes coloridos, penteados nos 

cabelos e com maquiagens, que nesta época mais parecem com traços descontínuos e 

borrões coloridos feitos no rosto. O guarda-roupa da mãe se torna uma grande boutique 

de luxo, onde é possível combinar diversas peças de roupas com scarpins de salto alto 

que mal cabem nos pequenos pés. Aliás, é o símbolo materno a primeira representação 

de mulher a inspirar as meninas que desejam se identificar com a mãe, melhor dizendo, 

ser como ela.  

Na vida adulta, o ato de se enfeitar, que começou como uma brincadeira, 

transforma-se em um hábito incorporado no dia a dia pelas mulheres mais vaidosas.  

Nesse cenário, moda, beleza e mulher parecem ser indissociáveis, constituindo um laço 

que começou a ser estabelecido desde cedo e fortalecido com o passar do tempo por 

uma sociedade que, cada vez mais, valoriza a estética.  Em tempos pós-modernos, a 

mídia contribui com as noções de ―belo‖ por meio de suas percepções de beleza 

feminina. Ao ser incorporada pelos sujeitos no seu cotidiano, os veículos 

comunicacionais expõem modos de vida e representações sociais e, assim, contribuem 

para a construção de identidades com padrões comportamentais e de se vestir.  

As novas tecnologias fomentaram tal realidade ao transformar a moda e as 

representações em dois sistemas mais complexos e com progressiva importância social. 

Os blogs, em especial, já dominaram o mundo da cibercultura. Os weblogs, como 

também podem ser chamados, constituíram uma revolução que trouxe a possibilidade 

de se fazer ver e ser visto neles, isto é, de representar a sociedade. O mesmo ocorre com 

aqueles voltados para a moda, como o ―Garotas Estúpidas‖, que aliaram vestes e 

acessórios, consideradas, na forma mais simples, elementos da expressão da identidade, 

ao novo tipo de espaço comunicacional onde são mediadas representações. 

Inspirada nos diferentes exemplos femininos presentes em minha família e que 

parecem acompanhar a transformação do status da mulher na sociedade, busquei, junto 

com minha orientadora, desenvolver uma pesquisa que compreendesse as mudanças de 

tal gênero contando a sua história, seu presente e a forma como é evidenciado pela 

mídia. Para isso, escolhi como corpus um blog, que é um meio midiático recente no 

campo das investigações e popular na pós-contemporaneidade. O eixo temático ―moda‖ 
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foi selecionado por ser um assunto que me interesso desde criança e ser um elemento de 

manifestação do ―eu‖, isto é, da individualidade das pessoas. 

Após lançar um olhar mais crítico aos blogs que costumo acessar, fiquei curiosa 

com o criado por Camila Coutinho, intitulado ―Garotas Estúpidas‖.  Após pensar ―por 

que Garotas Estúpida?‖ e saber que este é um dos principais blogs de moda do Brasil, 

influenciando assim  muitas jovens, resolvi delimita-lo como objeto de pesquisa para 

verificar os modelos femininos que apresenta. Este tem grande parte de seu conteúdo 

disposto nas atitudes ou aparições de mulheres na sociedade, transformando o mundo 

real em matéria prima para as representações, da mesma forma que o cotidiano é para a 

mídia.  Diante da abordagem sobre os modelos de mulher, levantamos a seguinte 

pergunta como problema de pesquisa: quais as representações femininas presentes nas 

postagens? 

Logo, por meio desta pretendemos verificar os tipos de femininos instituídos 

pelo blog, analisando textos e imagens. Para isso, também consideraremos sua 

profissão, comportamento e figurino a fim de entender a maneira mais completa como 

cada mulher é representada e se, como o nome do blog sugere, elas são ―estúpidas‖.  

Para o processamento, baseamo-nos em um corpus de análise composto por publicações 

de janeiro de 2006 até dezembro de 2009, ultrapassando as duas mil postagens.   

O quadro teórico foi estruturado para propiciar uma melhor compreensão das 

questões abordadas acima através de seis capítulos que se seguem. No primeiro 

capítulo, apresentamos a introdução deste trabalho, citando nossa problemática, 

objetivos e justificativas. No capítulo 2, abordarmos o sujeito na pós-modernidade, suas 

representações e identidades, além de entender a questão feminina e da moda na 

sociedade. Nele acompanhamos as transformações ocorridas no meio feminino, 

abrangendo a mudança dos papéis sociais caracterizada pela nova ocupação das 

mulheres numa sociedade pós-moderna que durante muito tempo foi tradicionalmente 

masculina. Quando ao universo fashion, revelamos que a moda atua na sociedade como 

um instrumento de individualidade e, ao mesmo tempo, de pertencimento a um grupo 

social.   

No terceiro capítulo estudamos os blogs, desde seus conceitos, origens, 

características e atuações na web, trazendo contra-pontos com a prática jornalística. No 

seguinte, apresentamos a metodologia aplicada para a verificação dos modelos 

femininos no blog, dando-nos condições para no capítulo 5, possamos analisar o 
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―Garotas Estúpidas‖ e detalhar as principais representações de mulheres nele 

apresentadas. No último capítulo, estabelecemos nossas conclusões finais retiradas do 

processo de investigação realizado.  
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2 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E IDENTIDADES: CONSTRUINDO 

SENTIDOS 

 

O mundo é marcado por práticas e discursos sociais. A todo o momento são 

estabelecidas novas relações resultando em mais significados, pois as interações são 

impregnadas por símbolos que dão sentido às ações.  Independente de serem criados por 

nós ou pelos demais sujeitos, a rotina de todos é interpelada por esses sentidos, 

compondo um fluxo constante de (re) significações sobre as coisas que nos cercam ou 

que são adotadas no nosso cotidiano.   

As representações sociais são formuladas a partir dessas práticas cotidianas de 

dar sentido a algo
1
, atitudes e formas de sociabilidade que têm lugar em um 

determinado espaço e num momento histórico específico. Por outro lado, elas também 

influenciam, e até mesmo regem, essas mesmas ações e formas de interação dos 

indivíduos com seu meio físico e social, podendo influenciar no que as pessoas são e 

aquilo que podem se tornar como revela Woodward (2000):  

 

A representação inclui as práticas de significação e os sistemas simbólicos 

por meio dos quais os significados são produzidos, posicionando-nos como 

sujeito. É por meio dos significados produzidos pelas representações que 

damos sentido à nossa experiência e àquilo que somos (WOODWARD, 

2000, p. 17).  

Por tal razão, o sistema de representações explicaria a maneira de alguns 

comportamentos, vistos como naturais, serem, em verdade, construídos ―naturalmente‖ 

através do contato social (MOSCOVICI, 2009). Além disso, cabe a esses processos 

abrangentes contar não só determinadas percepções, mas o contexto histórico cultural e 

                                                           
1
 Historicamente, para compreender esse processo de significação por meio da interação social, o estudo 

sobre representações uniu duas ciências: psicologia e sociologia.  O primeiro termo foi apresentado, no 

século XIX, por Émile Durkheim (apud ALEXANDRE, 2004), que, seguindo o ponto de vista 

sociológico, propôs a noção de ―representação coletiva‖ na sociedade. Entretanto, só no século seguinte 

se pensou na relação entre um indivíduo e o sistema social. Em 1961, Sèrge Moscovici apresentou a 

―Teoria das Representações Sociais‖, na obra ―La Psychanalyse: Son image et son public‖. 

As reflexões de Farr, Stefenon e Filho (2009, p. 5) explicam que as divergências entre os termos 

empregados por Durkheim e Moscovici para representações estão no contexto histórico vivenciado pelos 

autores. Assim, as sociedades analisadas nos dois estudos eram distintas.  No século XIX, Durkheim pode 

pensar em termos coletivos, pois o modelo social era tradicional, isto é, privilegiava-se a ―herança 

coletiva dos antepassados, que acrescentariam às experiências individuais tudo que a sociedade acumulou 

de sabedoria e ciência ao passar dos anos‖ (ALEXANDRE, 2004, p. 131). Já no modelo utilizado no 

século XX, por Moscovici, as realidades eram fragmentadas em consequência das transformações 

ocorridas nas esferas sociais (STEFENON, FILHO, 2009, p. 5).   
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as relações de poder estabelecidas na conjuntura social onde se inserem. Trata-se de 

evidenciar um período, seja longo ou curto, suas características, e orientar as pessoas no 

mundo onde estão inseridas. 

Conforme Moscovici (2009, p. 21), a representação é compreendida como um 

sistema, formado por valores, ideias e práticas, que desempenha uma dupla função. A 

primeira é constituir uma ordem capaz de guiar as pessoas no mundo social e material, 

direcionando o seu comportamento para controlar esse espaço. O papel seguinte, é 

tornar possível a comunicação entre os integrantes de uma determinada comunidade. 

Para isso, a representação fornece um código para que as pessoas possam nomear e 

classificar ―os vários aspectos de seu mundo e da sua história individual e social‖.  

Ao dispor de um código que oferecesse sentido à exterioridade e, até mesmo, à 

individualidade, Moscovici (2009) revela que as representações são um conhecimento 

elaborado socialmente pelas pessoas para entenderem o que não lhes é familiar. 

Entretanto, nem toda expressão de conhecimento pode ser considerada um sistema de 

significados sobre o mundo. Para isso, é preciso fazer parte da rotina dos sujeitos por 

meio de valores comuns que são a própria representação, ou seja, é necessário brotar da 

sociedade e funcionar baseado na interpretação, pensamento e ação sobre a realidade.  

A justificativa da transformação da representação social em senso comum está 

aportada na sua essência. Ao serem constituídas a partir das interações sociais que 

marcam a vida cotidiana, acabam se transformando em realidades que nos conectam as 

outras pessoas (MOSCOVICI, 2009, p. 8). ―Tal senso comum na verdade é um 

pensamento comum produzido e compartilhado na sociedade, por meio de relações 

interindividuais e que são apropriados pelos sujeitos‖ (MESTRE, 2005, p. 3). 

Na mesma concepção de Moscovici, Jodelet (apud RAMOS, 2008), explica que 

as representações são uma forma de conhecimento criado e compartilhado dentro da 

própria sociedade. Sendo partilhado pelas pessoas com um objetivo claro de se fazer 

entender, ela acredita que tal sistema contribui para a construção de uma realidade que 

seja comum em um conjunto social. A existência de tal representação depende do 

contexto social e do indivíduo, pois inexiste: 

 

[...] num vazio social e também não independentemente do sujeito e do 

objeto: é sempre a representação de alguém e algo. O sujeito é sempre 

considerado um sujeito social devido a suas relações com os outros, ao seu 

pertencimento social e a sua integração dentro de uma rede de comunicações 
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(interpessoais, institucionais ou de massa). [...] Ao mesmo tempo, a 

Representação como produto de alguém tem uma função expressiva. Cada 

vez que exprimimos uma ideia, uma concepção, uma adesão, dizemos algo de 

nós mesmos. Aderir a uma Representação é particular de um grupo, de uma 

ligação local, mas também expressa algo de sua identidade que pode ter um 

efeito sobre a construção do objeto (JODELET apud RAMOS, 2008, p. 73). 

O fenômeno social da representação constrói uma realidade a partir de trocas 

entre ―formas de conhecimento‖, as linguagens são expressas por ―elementos 

cognitivos‖ como as imagens, logo a representação usa de marcas simbólicas 

estabelecidas na sociedade para modelar realidades e contar as suas histórias (SPINK, 

1995). Por isso, considera-se que todas as maneiras de se estabelecer discursos sociais, 

seja por uso da linguagem escrita ou falada, produzem representações sociais. 

Nota-se, portanto, que a representação funciona como um conector de 

significados destes sinais ou símbolos, como sons, imagens, palavras escritas, formados 

a partir de nossas vivências, e, conforme Stuart Hall (1997a), pela cultura onde vivem 

os sujeitos, pois tal sistema cognitivo é estruturado a partir de um conjunto de 

circunstâncias, sentimentos, histórias. Para Hall (1997a), isso só é possível porque a 

representação envolve a utilização da língua para podermos expressar e mostrar o 

mundo aos demais sujeitos. A linguagem é entendida como um canal de troca que dá 

sentido a algo e é, portanto, onde o significado é produzido.  

 

2.1 REPRESENTAÇÃO: SIGNIFICADOS, CULTURA E LINGUAGEM 

 

Partindo da premissa de que as representações sociais atuam como se 

classificassem o mundo e as relações que nele acontecem, Hall (1997a) explica que esse 

sistema funciona como um circuito onde o significado é produzido e trocado entre 

membros de uma cultura. A representação é entendida como uma das práticas centrais 

que produzem cultura e a relação entre elas é explicada como algo intrínseco nesse 

sistema de significados, isto é, não se pode tratar de representação sem abordar a 

cultura. Assim, o elemento central da representação é a cultura, tida como ―uma 

condição constitutiva da vida social‖ (HALL, 1997a, p. 9), melhor dizendo, um modo 

de vida de um grupo social, nação ou comunidade.  

O significado das coisas depende da forma como a utilizamos, pelo que dizemos, 

pensamos e sentimos, grosso modo, pela maneira que as representamos. Por isso, Hall 

(1997a) afirma que a atribuição de significado à elas depende da interpretação que 
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trazemos conosco e pela maneira que as utilizamos. A cultura dos sujeitos é que dá 

significados seja às pessoas, objetos e eventos, por isso é possível afirmar que esse 

processo de significação é plural. Além disto, segundo o autor, as coisas raramente ou 

nunca tem um sentido único, fixo e imutável. Logo, a representação nos faz refletir 

desde a produção até a troca de significados que ocorre nas interações, num processo de 

―dar e receber sentido‖.   

A identificação que fazemos delas só é possível pela forma como classificamos 

os objetos, sendo assim, depende de como atribuímos significados a eles e os 

diferenciamos. Mas este o processo de significação só ocorrerá por meio da linguagem, 

que possibilita a transmissão dos sentidos, estabelecendo uma troca constante de 

sensações, como já destacamos. Assim, ―o significado surge, não das coisas em si — a 

―realidade‖ — mas a partir dos jogos da linguagem e dos sistemas de classificação nos 

quais as coisas são inseridas‖ (HALL, 1997b, p. 10). As representações são construídas 

pela linguagem, que junto com a cultura, possibilita que sentidos sejam produzidos e 

colocados em circulação na sociedade. Esses mesmos símbolos que dão sentido as 

relações e objetos, também organizam as práticas sociais regulando nossa conduta, pois 

gera um conhecimento e influencia na formação de identidades. 

Hall (1997a) aponta dois processos de representação: o primeiro revela aspectos 

correlacionais entre objetos, pessoas e eventos a um conjunto de representações mentais 

que temos; já o segundo, trata da linguagem a possibilidade da formação de um mapa 

conceitual para representar e trocar os significados. Ele explica que no sistema de 

representação, o significado atribuído a algo analisado depende do sistema de conceitos 

e de imagens formadas em nossas mentes. Ou seja, os pensamentos, organizados por 

meio da linguagem, representam e trocam significados sobre o que é, por exemplo, um 

objeto sem que ele esteja presente, pois se baseia apenas no nosso conhecimento e 

entendimento sobre e que é influenciado historicamente, como mostra Heloise e Vilson 

Santi (2009): 

 

Há, portanto, conforme Hall (1997) um processo mental e de tradução para o 

sistema em que fomos ensinados a referir o mundo, as pessoas e os eventos – 

é a construção de signos. Estes signos significam ou representam os conceitos 

e as relações conceituais entre estes que levamos em nossas mentes e que 

juntos compõem os sistemas de significação de nossa cultura (...) A principal 

conclusão dessa reflexão é que o significado não é inerente às coisas do 

mundo. Ele é construído, produzido: é o resultado de uma prática de 

significações, que faz as coisas significarem (SANTI e SANTI, 2008, p. 5). 
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Nesse processo de significação, os sistemas simbólicos fornecem modelos 

representacionais que são referência para os sujeitos, espelhos nos quais eles possam se 

identificar. Os processos de representações cedem espaço às identidades, que, por sua 

vez, são estruturadas a partir dessas produções de sentidos. 

 

A dupla representações/identidades é de complementaridade. As 

representações têm uma tripla função: de organização coletiva dos 

conhecimentos e dos sistemas de valores, de exibição/visibilidade destas 

frente à coletividade, através de rituais, estilizações de vida e produção de 

signos emblemáticos e de incorporação destes conhecimentos e destes 

valores dominantes num representante delegado do grupo identitário 

(ROCHA, FARIAS, NIEDERAUER, 2009, p. 10) 

 

Tal processo de significação que a compõe, segundo Woodward (2000, p. 17), 

indica respostas a questões associadas a identidade tais ―quem eu sou?‖ ou ―quem eu 

quero ser?‖ e estabelecem as identidades individuais e coletivas constituídas a partir da 

cultura. ―Elas são o resultado de um processo de identificação que permite que nos 

posicionemos no interior das definições que os discursos culturais (exteriores) fornecem 

ou que nos subjetivemos (dentro deles)‖ (HALL, 1997b, p. 8).  

É no centro das interações sociais que a identidade vai se formar entre a relação 

do ―eu‖ e do ―coletivo‖, isto é, a sociedade. No contexto pós-moderno, verifica-se um 

cenário onde as identidades são plurais, abandonando o caráter unificado e de 

referências fixas, imutável característico no passado, e hoje, elas passam por constantes 

transformações em conseqüência das mudanças societárias ocorridas no mundo e que 

modificaram as noções de identidade.  

 

2.2 AS IDENTIDADES NA PÓS- MODERNIDADE: A CONDIÇÃO FEMININA 

 

Segundo Hall (2004), vivemos uma ―crise de identidade‖ provocada por um 

descentramento identitário que permite encontrarmos na história moderna ―pontos 

estratégicos‖ reveladores da transformação do conceito de sujeito (entendido aqui como 

homem e mulher) a partir de suas características mutáveis ao longo da sua trajetória. 

Assim sendo, até chegar ao tecido social pós-contemporâneo, o sujeito passou por três 

dimensões conceituais tendo como suporte para transformações a sociedade moderna. 

―É agora um lugar-comum dizer que a época moderna fez surgir uma forma nova e 

decisiva de individualismo, no centro da qual se erigiu uma nova concepção do sujeito 

individual e sua identidade‖ (HALL, 2004, p. 24). Isto porque as alterações vividas pelo 
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sujeito romperam com as tradições e os pilares que sustentavam os indivíduos e suas 

relações sociais. Entretanto, Hall (2004) lembra que a individualidade não é algo que 

surgiu de repente, pois já existia na pré-modernidade onde apenas era seguida de outra 

forma. 

O primeiro, o sujeito do Iluminismo, descrito apenas como ser masculino, 

começou a ser definido a partir do século XVI, ainda na Renascença, quando as pessoas 

transformaram suas maneiras de ver o mundo. As premissas que, até então, eram aceitas 

como únicas possibilidades, isto é, a existência de uma ―verdade única e universal‖ foi 

questionada. Incluem-se nesse contexto, as percepções sobre o poder eclesiástico e as de 

que o rei era o ―representante divino‖ na Terra.     

Com os princípios originais sobre sujeito sendo contestados e revistos, dentro 

desse período de inquietação em torno da verdade, emergiu o racionalismo e a noção 

formada de sujeito centrado. Um fato que rompeu com o passado e revelou a 

transposição do conceito de que Deus era o centro do universo, para a compreensão de 

que o homem ocupa o espaço fundamental na vida. Desta maneira, ele adotou uma 

posição de ser pensante e ―indivíduo soberano‖, estendida pelos anos até o século 

XVIII.  Hall (2004, p. 10), emprega duas características para explicar tal sujeito do 

Iluminismo: centrado e unificado. O foco de tudo estava no interior do indivíduo e o 

centro era a identidade: esse surgia no nascimento, era desenvolvido durante a vida, 

mas, ainda assim, permanecia o mesmo na sua essência, logo, as qualidades e o 

comportamento eram inatos à pessoa.  

Aos poucos, as mudanças no tecido social moderno se tornaram complexas. 

Nessas estruturas que sustentam a sociedade mais burocrática, o indivíduo passou a se 

basear nas relações estabelecidas no seu meio e nas interações estabelecidas entre as 

outras pessoas. Para explicar as transformações adotou-se a sociologia que revela o 

―sujeito sociológico‖. Esta explicou que o novo indivíduo era oriundo de sua relação 

com o que lhe cerca e o mundo também era influenciado pela participação 

desempenhada pelo sujeito. É este intercâmbio recíproco entre o indivíduo e a 

sociedade, que constitui a identidade tendo as relações sociais como referencial 

(BITTENCOURT, 2005, p. 20).  

A concepção interativa revelou que o interior do sujeito se manteve, mas 

também foi constituído e alterado à medida que interage com outras culturas do mundo. 

Ao se relacionar com as pessoas, ele não era mais centrado e imutável, como acreditava 
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ser no passado, pois era constituído pelas interações com as pessoas e os valores, 

sentidos e símbolos que traziam consigo. Desta forma, a identidade une o sujeito com a 

estrutura, os mundos culturais. Mas as mudanças continuaram a alterar o meio social e 

as identidades, fragmentam-se, cedendo lugar a um sujeito pós-moderno descentrado
2
 e 

composto por inúmeras identidades. Ela passa a se formar e modificar de forma 

contínua baseada nas representações constituintes dos sistemas culturais.  

 

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 

fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e 

representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com 

cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente 

(HALL, 2004, p. 13). 

 

A globalização é apontada como a principal responsável por este processo de 

mudança nas identidades, que acompanharam as transições da esfera social. A 

modernidade rompeu com antigos padrões das sociedades tradicionalistas e uniu 

diferentes partes do mundo. A interconexão retirou as relações sociais dos contextos 

locais, transformando as características de tempo e de espaço, que no passado estavam 

unidos pela situcionalidade do lugar (HALL, 2000, GIDDENS, 2001). 

A mudança na compreensão espaço-tempo encurtou as distâncias abrindo 

possibilidade para que outras realidades influenciem os âmbitos locais. As identidades 

passaram a ser partilhadas devido à trocas de informação e de imagens, produtos, e ao 

estímulo ao consumo devido a  globalização e pelo que Hall (2000) intitula de fluxos 

culturais entre as nações. 

 
Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, 

lugares e imagens, pelas viagens internacionais pelas imagens da mídia e 

pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as identidades 

se torna desvinculadas – desalojadas – de tempos, lugares, histórias e 

tradições específicos e parecem ―flutuar livremente‖ (HALL, 2000, p. 75). A 

                                                           
2
 As questões em torno do global e do local não significam uma substituição de um pelo outro, ao 

contrário, a formação de um novo sistema de homogeneização cultural. Apesar de não existirem mais 

fronteiras entre as culturas, Hall (2000, p. 84) indica que a globalização pode causar um fortalecimento 

das identidades em âmbitos locais ou a criação de novas identidades tanto nos contextos mundial e de 

lugar.  

A descentralização do sujeito apresentado por Hall (2000) é o oposto de um tipo e sujeito que marcou o 

início das reflexões em torno da concepção sobre tal assunto: o sujeito cartesiano do filósofo francês René 

Descartes (1596-1650). Este era caracterizado como um ser racional, pensante, consciente e localizado no 

centro do conhecimento. Através da frase ―Penso, logo existo‖, Descartes uniu pólos diferentes da matéria 

e da mente para mostrar a capacidade de raciocínio  do sujeito que comprova sua existência. 
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identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. 

Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e representação 

cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade 

desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais 

poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente (HALL, 2004, p. 

13). 

 

Nesse cenário, Stuart Hall (2000) identificou cinco avanços na teoria social que 

durante a fase de modernidade tardia, na segunda metade do século XX, auxiliaram no 

descentramento do sujeito cartesiano e na autonomização dos sujeitos.  Nele, o primeiro 

diz respeito ao pensamento marxista, revelou, a partir de escritos de Karl Marx, que os 

indivíduos não podem controlar, ser autores, da sua própria história, pois suas ações 

dependem das condições históricas dos seus antepassados. Já o segundo se origina da 

descoberta do inconsciente por Seymond Freud, que pensa na constituição das 

identidades, sexualidade e desejos a partir de processos psíquicos. Logo, a identidade 

não é algo inata e imutável, como defendido décadas antes, mas dependente das 

relações com os outros, sendo um processo sempre em formação. 

 O terceiro avanço está relacionado ao trabalho de Ferdinand Saussure sobre a 

linguística. Nos seus estudos, o lingüista estrutural revela que ninguém é autor do que 

diz, pois a língua preexiste a nós, sendo um sistema social e não individual. O quarto 

descentramento é atribuído aos estudos de Michel Foucault sobre uma espécie de 

genealogia do sujeito moderno. O filósofo destaca um novo tipo de poder, chamado 

poder disciplinar, em que o sujeito deve ser controlado e transformado um indivíduo e 

corpo dócil. 

O quinto e último avanço, ocorre com o impacto do feminismo nos anos 60, 

consolidado como uma crítica teórica e um movimento social. Oriundo em um 

momento histórico conturbado, ele seguia o mesmo caráter dos demais movimentos que 

eclodiam, e se sustentava na identidade social, chamado de política de identidade, neste 

caso, a das mulheres.  Para o autor, o feminismo teve uma relação direta com o 

descentramento dos sujeitos cartesiano e sociológico porque ―questionou a clássica 

distinção entre o ‗dentro‘ e o ‗fora‘, o ‗privado‘ e o ‗público‖ ao ter o slogan ―o pessoal 

é político‖ (HALL, 2000, p. 45). As feministas evidenciaram a preocupação com o 

sujeito sob a ótica da ação política na sociedade. Além disso, trouxeram para esta 

contestação política temas novos da vida em sociedade, como a família, a sexualidade, o 

trabalho doméstico, o cuidado com os filhos, e característicos do universo feminino. 
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Elas trouxeram ao centro dos debates como uma questão política e social, o 

modo como as pessoas são transformadas em sujeitos generificados, isto é, abordaram a 

questão em torno dos gêneros. Assim, fizeram com que manifestações em torno do 

lugar ocupado pelas mulheres na sociedade gerassem um pensamento em torno da 

formação das identidades sexuais e de gênero.  Segundo Hall (2000), o feminismo 

rompeu com verdades consideradas universais sobre esses assuntos com mote político 

sobre a identidade e subjetividade, que foram transformadas por ideologias estruturadas 

no social. ―O feminismo questionou a noção de que os homens e as mulheres eram 

partes da mesma identidade, a ‗Humanidade‘, substituindo-a pela questão da diferença 

sexual‖ (HALL, 2000, p. 46).  

O século XX foi marcado por transformações que modificaram as relações entre 

os sujeitos, assim como a própria identidade. Nesse contexto histórico uma revolução 

social libertou as mulheres de séculos de tradição cercada por normativas 

comportamentais e reinventaram um jeito de ser feminino autônomo, cedendo lugar a 

constituição de novas representações das mulheres. As lutas femininas possibilitaram o 

surgimento de novos padrões comportamentais e identitários do mundo das mulheres. 

Assim, ao longo dos anos, percebe-se que as ―senhoras do lar‖ cederam espaço para 

mulheres com múltiplas tarefas. Uma rebeldia social que visava um bem maior: a 

individualidade e o reconhecimento. Lipovetsky (2000a, p. 11) argumenta que ―sem 

dúvidas, nenhuma evolução social de nossa época foi tão profunda, tão rápida, tão rica 

de futuro quanto a emancipação feminina‖. 

O movimento social que trouxe à público as questões femininas surgiu 

caracterizado pelo seu caráter reivindicatório, exigindo a igualdade de direitos e uma 

nova crítica teórica que questionou não só a condição das mulheres, como a masculina, 

já que a própria história feminina, sendo recente, foi desenvolvida à sombra da vivência 

e representação masculina. Por séculos, os diversos discursos criados por homens 

moldaram o ―jeito de ser mulher‖
3
, bem como sua posição no mundo, pois o universo 

social era predominantemente masculino (SWAIN, 2002). Desta forma, o homem é 

                                                           
3 O processo de significações em torno da identidade feminina, conotado de preconceitos e ideologias, foi 

fundamentado na estrutura das sociedades patriarcais tal a grega, onde as mulheres eram privadas do 

conhecimento, e na romana, que, por meio de seu código legal, estabelecia a inferioridade da posição da 

mulher ao conceder ao homem o direito de poder sobre elas (COLLING, 2008).   
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descrito como superior, marcando a diferença entre os sexos e a desigualdade de 

privilégios em relação à mulher (COLLING, 2008, p. 13). 

Conforme Schwantes (2006) um modelo de feminilidade e um de masculinidade, 

como veremos mais adiante, foram criados em determinada época devido as 

necessidades econômicas e políticas, estipulando as tarefas que cada um deve 

desempenhar, garantindo o funcionamento da sociedade. A divisão ressaltou ainda mais 

as relações de poder engendradas nas diferenças, pois é definida de acordo com a classe 

social e sexo dos indivíduos.   

 

As representações das mulheres atravessaram os tempos e 

estabeleceram o pensamento simbólico da diferença entre os 

sexos:a mãe, a esposa dedicada, a ―rainha do lar‖, diga de ser 

louvada e santificada, uma mulher sublimada, seu contraponto, a 

Eva, debochada, sensual, constituindo a vergonha das 

sociedades (...) Aos homens o espaço público, político, onde 

centralizam-se o poder; à mulher, o privado e seu coração, o 

santuário do lar‖ (COLLING, 2008, p. 15). 

A mudança desse cenário nos papéis desempenhados entre homens e mulheres 

coincide com as interações sociais em efervescência no final do século XX, uma época 

caracterizada pela eclosão da mudança de perfil feminino e, principalmente, pela perda 

de uma identidade coletiva para as identidades pessoais. ―Fator evidenciado através de 

transformações das paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e 

nacionalidade, que, tinha fornecida sólidas localizações como indivíduos sociais‖ 

(HALL, 2000, p. 09).  

O movimento contemporâneo sobre as questões femininas defende a concepção 

de que o sujeito é determinado pelos processos social e histórico, aproximando-se da 

percepção referente a fase do sujeito sociológico explicado por Stuart Hall (2000), ao 

mesmo tempo em que também acompanha o processo de deslocamento das identidades 

provocado pelas mudanças históricas. As teorias feministas denunciam que a 

experiência masculina tem sido privilegiada ao longo da história ao explicarem o 

processo de exclusão e relações de poder presentes entre feminino e masculino a partir 

da representação social inserida em um momento histórico, isto é, compreendem como 

as identidades são formadas na sociedade a partir de construções simbólicas.  

 

Em uma realidade global evidenciada pela descentralização e constante 

deslocamento das identidades, o reconhecimento da identidade feminina e 



 22 

masculina foi alterada, por conseguinte, as mudanças e diferenciações foram 

influenciadas por bases históricas, sociais e culturais (NEPOMUCE, 2008).  

Essas relações entre homem e mulher estão relacionadas ao conceito de gênero, 

que não só explica tal realidade, como contrapõe a concepção de que o sexo natural, o 

biológico, é o responsável pela submissão feminina e poder essencialmente masculino, 

que durante décadas explicou a questão entre ―homem-mulher‖. Por meio dele, as 

teóricas feministas defenderam que ao invés de a mulher ser definida como uma 

essência biologicamente pré-determinada, fosse pensada como uma identidade 

construída no social, por causas culturais (RAGO, 1998).  Assim, o gênero pode ser 

compreendido como ―parte do aparato ideológico que sustenta uma determinada ordem 

social, o gênero se constrói tanto na prática diária dos indivíduos quanto nos discursos 

que determinam estas práticas‖ (SCHWANTES, 2006, p. 04). 

O gênero, compreendido como uma análise social, associa-se às interações 

sociais entre homens e mulheres, tidas como desiguais devido a construção de papéis a 

partir das diferenças sociais. Logo, as distinções são fundamentadas culturalmente, 

incluindo as práticas relacionais e discursivas. ―Todos estão de acordo que o gênero não 

é biológico porque as identidades socialmente construídas são representações de ambos 

os sexos produzidas em suas bases de relações‖ (NEPOMUCE, 2008, pág. 02). 

Tal afirmação aproxima-se dos pensamentos de Joan Scott (1984) sobre o 

gênero. Segundo a pensadora, este é uma maneira de indicar os papéis sociais, isto é, as 

construções sociais sobre o que se esperar do comportamento entre homens e mulheres.  

Ela considera tal palavra um termo para abordar as origens sociais destas identidades. 

―O gênero é, segundo essa definição, uma categoria social imposta sobre um corpo 

sexuado‖ (SCOTT, 1984, online). 

Esses argumentos tornam possível a compreensão dos argumentos de Simone de 

Beauvoir sobre a condição feminina e os significados implícitos neles.  No seu livro ―O 

Segundo Sexo‖, de 1949, a escritora diz que as mulheres não nascem mulheres, mas se 

tornam mulheres. Esta ideologia é um reflexo da cultura e temporalidade em torno do 

feminino, pois revela que as características atreladas à condição feminina surgem de 

aspectos culturais e influências externas. Um exemplo disso, está no ensino e na 

transmissão de valores e condutas sociais que tem seus primórdios na família, para, 

mais tarde, envolverem as demais relações com o mundo. As formações de identidade 

estruturadas pelos contextos sociais são estimuladas desde cedo.  
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Conforme Magali Saquete Lia Moraes (2008), os papéis sociais exercidos pelos 

gêneros já são definidos durante a gestação. Após a descoberta do sexo do bebê surgem 

expectativas sobre o que esperar da menina ou do menino à caminho, que são 

transmitidas para a criança e tende a se perpetuar durante a  vida. Os agentes externos 

induzem a percepção ―do que é‖ e ―como deve ser‖ o comportamento de mulheres e 

homens. Da mesma forma que são influenciados, os meninos e as meninas baseiam o 

ser feminino ou masculino a partir da interpretação dos indivíduos (NEGREIROS, 

CARNEIRO, 2004). 

Eles serão ensinados pelo pai, pela mãe, pela família, depois pela escola, mídia, 

mais tarde pelo trabalho, enfim, pela sociedade em geral, diferentes modos de pensar, de 

expressar seus sentimentos, de atuar como se vivessem em mundos diferentes, ou seja, 

mulheres de um jeito , homens de outro. Por exemplo, às meninas cabem os brinquedos 

e jogos infantis que reforçam seu papel de mãe, dona de casa e esposa submissa. Por 

outro lado, os meninos são incentivados a brincar em espaços abertos, na rua, e desde 

pequenos eles entendem que pertencem ao grupo que tem poder (MORAES, 2008, p. 2). 

Essa visão rompe com a crença defendida no passado de que a distinção sexual 

era vista apenas sob a ótica biológica capaz de definir o potencial físico das pessoas e 

seu papel na sociedade. Uma categoria que também explica a dicotomia entre os sexos 

em relação a força física, onde cabiam aos homens o trabalho mais pesado e o sustento 

da família. Já às mulheres, a realidade era oposta, cabendo-lhes a maternidade e, pela 

suposta fragilidade atribuída a seus corpos, as tarefas eram associadas aos cuidados do 

ambiente doméstico e toda atmosfera ao seu redor, isto é: casa, filhos e marido 

(ALMEIDA, 2002, p. 1). 

A transposição do gênero associado ao sexo como único meio determinante dos 

papéis sexuais para evidenciar as transformações sobre o seu conceito que marcaram as 

três gerações, também chamadas de ―ondas do feminismo‖. A primeira, trata do 

surgimento do feminismo, baseado na igualdade de direitos civis, políticos e de 

educação reservados aos homens. Sendo, portanto, uma manifestação contra o poder 

opressor patriarcal. O segundo período, entre as décadas de 60 e 70, marca as correntes 

opostas existentes dentro do feminismo. Nos Estados Unidos dava-se continuidade a 

opressão masculina por meio da busca de igualdade de direitos entre mulheres e 

homens. Já na Europa, especificamente na França, em meio as manifestações culturais 
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que marcaram o ano de 1968, as feministas exigiam a valorização das diferenças para 

dar visibilidade as mulheres (NARVAZ; KOLLER, 2006). 

Na década seguinte, em 1980, a terceira onda é caracterizada pela crítica pós-

modernista. Nela, as francesas introduziram as diferenças às questões em torno da 

subjetividade, construídas pela diversidade, pois se compreende a existência de vários 

femininos. Os estudos feministas também passam a abordar a relação entre os gêneros, 

como a sua interação com outras categorias tais a nacionalidade, religião e classe social. 

Nesta fase, adotam-se os conceitos de gênero, problematizando aqueles defendidos no 

passado ao o descrever como uma construção sociocultural de caráter político.  Quanto 

―sexo‖, ele passa a ser compreendido apenas como uma questão biológica. Conforme 

explicam Narvaz e Koller (2006): 

As feministas desta última geração problematizaram as teorias 

essencialistas ou totalizantes das categorias fixas e estáveis do gênero 

presentes nas gerações anteriores, nas quais "gênero" era definido a partir 

do sexo enquanto categoria natural, binária e hierárquica, como se existisse 

uma essência naturalmente masculina ou feminina inscrita na subjetividade 

(NARVAZ; KOLLER, 2006, online). 

Sabendo que as identidades de gênero partem dos sistemas sociais e históricos, 

pode-se dizer que elas são plurais, assim dizendo, passam por mudanças constantes 

conforme as sociedades e a história se modificam.. Logo, o gênero também é 

transformado, sendo contraditório e mutável. A compreensão do sujeito como universal 

é contestada, pois representa a ideia de identidade única, e o gênero passa a ser (des) 

naturalizado, (des) construído da relação binária presente no masculino e no feminino. 

Entende-se que ele passa a ser considerado como uma relação de caráter político 

estruturado nos discursos presentes na classe social e caracterizados pelas relações de 

força. Isto é, nas diferenças e nas hierarquias estabelecidas pelo poder.  

 
Nesta observação, desconstruir a polaridade rígida de gênero é compreender 

que cada um, masculino ou feminino, contém em si o pólo oposto, e este 

nunca é uno, mas se inscreve sempre no plural, incluídas então, diferentes 

formas de masculinidades e feminilidades construídas socialmente. Para 

tanto, os gêneros se produzem nas relações intrínsecas de poder. Esta 

construção não passa somente através dos mecanismos de repressão ou 

censura, mas através das práticas e relações que instituem os modos de ser e 

de estar no mundo (NEPOMUCE, 2008). 

As mulheres continuam exercendo os papéis de esposas e mães, entretanto 

também são profissionais. Alicerçam e costuram as tarefas diárias com suas diversas 
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obrigações e compromissos, familiares ou no trabalho, revelando que ao mesmo tempo 

em que seus ideais se transformaram, determinados valores e papéis continuam os 

mesmos. ―É pelo exercício do trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a 

separava da igualdade com o homem‖ (FELDAMNN, 2009, p. 02). 

Ao recorrer às novas maneiras de ser, o universo feminino se reinventa e se 

alicerça no conceito do individual, da valorização o indivíduo e suas particularidades 

que auxiliam na construção de identidades. Para caminhar rumo a uma vida de 

realizações, o feminino se alicerçou em desejos de controlar o próprio destino e anseios 

de entrega emocional (LIPOVETSKY, 2000b). 

 
Cultura do consumo e do bem estar, a socialização psicológica relacional a 

emancipação sexual das mulheres, o progresso das qualificações escolares e 

profissionais das mulheres, todos esses fatores impulsionaram um direito 

novo à vida privada, uma exigência maior de respeito à autonomia feminina, 

uma intolerância crescente para com a formas de usurpação exercidas pelo 

outro (LIPOVETSKY, 2000, p. 81). 

 

A nova essência feminina se mostra contestadora e ousada, capaz de se equivaler 

ao mundo masculino. As mulheres foram além e conquistaram não só a independência, 

como, conforme Gilles Lipovetsky (2000b), originaram uma figura sócio-histórica 

chamada de ―a terceira mulher‖. Na sociedade moderna se tornaram livres, 

independentes para permear seus próprios caminhos. 

A condição social moderna uniu passado e presente através da conciliação de um 

começo e recomeço. Neste meio, aspectos tradicionais se consolidaram com novos 

pensamentos baseados no individual e também no equilíbrio entre os sexos. Apesar da 

diferença comportamental, os papeis da vida moderna referentes aos dois gêneros não se 

diferenciaram, mas cederam espaço a um tipo de relação onde não há competição, pois 

homem e mulher caminham juntos.  

Após o universo feminino conquistar uma série de direitos, desde o voto, a 

liberação da moral sexual, as leis de proteção ao bem estar físico e moral e até mesmo o 

do divórcio, encontraram um espaço e tiveram coragem de sair dos casamentos que as 

deixavam insatisfeitas. Para reforçar as conquistas, o reconhecimento da atividade 

profissional trouxe independência financeira, mesmo que até hoje ainda exista diferença 

entre remunerações e benefícios. Os estereótipos atrelados a cada um não se inverteram, 

ao contrário, aderiram à modernidade da democracia, onde as diferenças são mais 

acentuadas. 
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Entretanto, nessa realidade, homens e mulheres continuam a ocupar os mesmos 

lugares impostos pela tradição a cerca de sua natureza e o machismo, principalmente em 

comunidades onde os padrões tradicionais ainda são dominantes. Sabe-se que até hoje 

aos homens cabe os papéis públicos e às mulheres os privados e associados estética e 

afetividade (LIPOVETSKY, 2000b, SWAIN, 2002), associado as tarefas adquiridas nas 

novas sociedades. Assim, ―longe de operar uma ruptura absoluta com o passado 

histórico, a modernidade trabalha em reciclá-la continuamente‖ (LIPOVETSKY, 2000b, 

p. 15). 

Nesse ciclo de renovações, a mídia traz novas formas de representação das 

mulheres, potencializando ainda mais os imaginários
4
 de femininos presentes na 

sociedade, construídos principalmente a partir de conceitos de beleza.  Para, ―a imagem 

feminina, nestes tempos em que nos encontramos, vem sendo editada pela mídia de 

forma matemática, estéril e sem poesia‖ (KESKE, 2002, p. 8).  Hoje, independente de 

seus papéis na sociedade, os novos modelos femininos prosperam em torno do mito da 

―mulher ideal‖ baseado na perfeição estética fomentada pelos meios de comunicação 

que mantêm tal perfil ao associar seu conteúdo, seja por textos ou imagens, a indivíduos 

de sucesso.  

 

A mulher está cada vez mais obcecada por retardar o envelhecimento com 

cirurgias plásticas, tratamentos ortomoleculares e estéticos de beleza, além de 

preocupar-se também em transformar seu corpo com implante de silicones, 

rinoplastias e reforça-lo com exercícios físicos em academias esportivas e 

centros de musculação (GARRINI, 2009, p. 3). 

 

Ao transmitirem informações de sucesso de outras mulheres a partir da estética, 

a mídia contribui para a formação do próprio imaginário feminino. Um exemplo da 

―conquista‖ está nas modelos, onde a vida e os corpos são constituintes desse 

imaginário suscitado em capas de revista, sites e aparições públicas (GARRINI, 2009, 

p. 5). Neste contexto, a moda surge para agregar valor ao imaginário feminino, a medida 

que auxilia na composição de máscaras sociais utilizadas pelos sujeitos.  

 

2.3 O FASCÍNIO PELA APARÊNCIA: A MODA COMO EXPRESSÃO  

                                                           
4
Para imaginário, utiliza-se aqui a seguinte definição dada pelo sociólogo francês Michel Maffesoli 

durante entrevista concedida a Juremir Machado da Silva, em 2001, na cidade de Paris: ―O imaginário 

seria uma ficção, algo sem consistência ou realidade, algo diferente da realidade econômica, política ou 

social,que seria, digamos, palpável, tangível‖. Disponível em: 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile/3283/2541 Acessado em: 

10 novembro de 2010. 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile/3283/2541
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A moda é um canal de integração, niveladora social e instrumento de auto-

afirmação. Por meio dela é possível ―tornar-se parte‖ ou consolidar uma identidade. 

Calanca (2008) explica que o termo moda é compreendido como um ―fenômeno social 

da mudança cíclica dos costumes e dos hábitos, das escolhas e dos gostos, 

coletivamente validado e tornado quase obrigatório‖. Em relação à moda, o termo 

―costume‖, representa um hábito que gera uma determinada conduta de um sujeito ou 

grupo social composto por um sistema, estrutura, ou seja, um grupo de vários elementos 

relacionados entre si que só tem validade quando interligados por uma norma: a 

vestimenta.  

 

O conjunto de elementos que são entendidos como parte de um estilo da 

Moda carregam valores simbólicos que remetem à identificação com um 

grupo social particular. Roupas, calçados, acessórios, penteados, maquiagens 

etc. fundem-se em imagens que buscam unir membros do grupo de pertença e 

distingui-los dos demais (SANT‘ANNA, 2006, p. 1). 

 

A roupa é um fenômeno completo porque origina um discurso plural, 

envolvendo a história, economia, etnologia e tecnologia. Além disso, também tem 

legitimidade através da linguagem, sendo um sistema de comunicação utilizada pelos 

indivíduos para se posicionarem e relacionarem com o universo social. ―Nessa 

perspectiva, pode-se afirmar que o vestir funciona como uma ―sintaxe‖, ou seja, como 

um sistema de regras mais ou menos constante‖ (CALANCA, 2005, p. 16).  

Tal sistema normativo tem seu significado social válido tanto para o vestuário 

como para a moda. Ambos são canais de comunicação não verbal, pois não usam da 

escrita ou da fala para se fazer compreender. Mesmo quando as roupas possuem 

palavras estampadas em seus tecidos, ainda assim existe este tipo de transmissão 

(BARNARD, 2009, p. 49).  Barnard (2009) cita Lurie que, em ―A linguagem das 

roupas‖, transmite a concepção de que a indumentária é uma linguagem composta por 

palavras com a função de expressar conceitos e significados.   

Para a transmissão dessa mensagem, as roupas assumem o papel do que deve ser 

dito, isto é, das palavras, podendo ser combinadas em diferentes estilos, melhor 

dizendo, em diversas frases.  Por isso, é possível identificar uma pluralidade de 

linguagens de vestuário, onde cada um possui seu próprio vocabulário e gramática.  

Entretanto, o autor elucida que esse pensamento sobre a linguagem e significado das 
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roupas conduz a idéia de que uma peça da indumentária só tem significado quando 

combinada com outras mais. 

A existência da moda como forma de expressão deve-se a duas tendências 

sociais: união e isolamento. Apesar de parecerem ambíguas, elas são necessárias para o 

seu estabelecimento, pois se algumas delas não existir na sociedade, a moda não será 

constituirá (SIMMEL apud BARNARD, 2009). Assim, a moda é um fenômeno social 

onde os indivíduos buscam identificação, individual e coletivo, isto é, um pertencimento 

a um grupo ao mesmo tempo que anseiam pela sua individualidade. ―As pessoas 

parecem precisar ser ao mesmo tempo sociáveis e individualistas, e a moda e a 

indumentária são formas pelas quais esse complexo conjunto de desejos e exigências 

pode ser negociado‖ (BARNARD, 2009, p. 28). 

É possível encontrar a ausência de desenvolvimento da moda e estagnação nas 

sociedades primitivas onde não existe mudanças ou necessidade dela. Conforme 

Lipovetsky (2000), ela foi prejudicada pelo legado ancestral que, com seu 

conservadorismo, valorizava a imobilidade propagada por meio da continuidade social. 

No momento em que os indivíduos seguiam as regras impostas pela tradição e 

aceitavam o imutável não podem ser considerados autores do mundo social. Nessas 

realidades, onde as duas tendências sociais não se desenvolviam, falar de roupas não se 

trata de moda, mas de vestuário. 

 

Enquanto o costume tradicional tende a manter imutáveis ao longo do tempo 

as esferas do cotidiano, a moda, por sua vez, introduz as características 

antiéticas pelas quais ela é normalmente definida: bizarria, ilogicidade, 

capricho, volubilidade, estranheza. Colocando-se na imprevisibilidade e 

recusando dogmaticamente a moda que procedeu, a nova moda rejeita o 

próprio passado e brinca, por assim dizer, com o tempo: ela, 

substancialmente, afirma o direito absoluto do presente, de um eterno 

presente (CALANCA, 2008, p. 46). 

Entretanto, para entender a relação entre moda e comunicação, é necessário fugir 

da concepção de que comunicação representa apenas a transmissão de mensagens como 

mero envio de mensagens. Trata-se de perceber que, num processo caracterizado pela 

diferenciação e socialização, a moda é uma maneira de transmitir valores e identidades 

para grupos que fazemos parte e os demais grupos, grosso modo, de mostrar sua 

localização na ordem social. A identificação dos sujeitos e suas relações de 

pertencimento ou não a uma realidade por meio da estética das roupas, envolve como a 

sociedade nos vê e está associado a padrões de determinados grupos sociais. Uma 
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relação que envolve as características do vestir e também a maneira como se comportará 

(BARNARD, 2005; SANT‘ANNA, 2006).   

Logo, o ponto central em torno da moda está fundamentada nas relações 

interpessoais, nas vivências e na orientação dos sujeitos, permitindo a geração de juízos 

de valor sobre o que deve ser aceito ou desaprovado. Desde que surgiu no final da Idade 

Média no Ocidente, ela conquista os segmentos sociais, sendo caracterizada pela 

influencia no comportamento, ideias e preferências das pessoas. Uma ordem efêmera 

que em sua constante transformação pode ser vista como sistema de regras estável e de 

rápidas mudanças (BARNARD, 2005; CALANCA, 2008; LIPOVETSKY, 2000a; 

SANT‘ANNA, 2006). ―Pode-se dizer que existe moda quando o amor pelo novo se 

torna um princípio constante, um hábito, uma exigência cultural‖ (CALANCA, 2008, p. 

12). 

Apesar de ter surgido na Idade Média, a partir da década de 60, a moda é 

considerada m lugar de debate sobre a subjetivação das pessoas.  Ela só existiu como 

um fenômeno social após o século XIX, pois foi desenvolvida por discursos que a 

promovessem (ELMAN, 2008, p. 56). De acordo com San‘Anna (2006), ao considerá-la 

como linguagem é preciso compreender os dois principais discursos presentes nos 

meios de comunicação. O primeiro é a linguagem especializada dos críticos (jornalistas, 

comunicadores, empresários, famosos) que reforçam os status hierarquizados através de 

desfiles, compreendidos principais veículos desta fala, e determinam o que é certo ou 

errado. O seguinte, é o presente na mídia e que não foi aceito pela alta sociedade. Neste, 

está a comunicação de massa, novelas, e espaços que tratam sobre as celebridades. A 

característica deste espaço é a imitação dos padrões estéticos das celebridades 

(SANT‘ANNA, 2006). 
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3 A CULTURA BLOGUEIRA: UMA REVOLUÇÃO COMUNICATIVA 

 

De acordo com Varela (2007), os blogs são um meio de comunicação oriundo de 

uma revolução tecnológica que aconteceu na internet, os quais juntamente com os meios 

sociais de comunicação põem fim a duas estruturas históricas comunicativas. A 

primeira, está relacionada à comunicação ―De um a muitos‖, associada aos meios de 

comunicação de massa, onde a informação é hierarquizada, e a autoridade está naquele 

que propaga a mensagem. A segunda, é a ―De uma um‖, relacionada à comunicação 

interpessoal, onde o conteúdo é livre, característico de uma conversação em que um 

passa a informação para o outro. Agora, ambas se mesclam. Neste sentido, nota-se que a 

propagação dos blogs causou mudanças na produção e difusão de informações que 

passaram a envolver o público, transformando até mesmo o próprio jornalismo
5
.   

                                                           
5
 A relação próxima entre blogs e o jornalismo começou a se estabelecer em 2001, mesmo período de 

aumento do uso da ferramenta virtual, com os atentados terroristas nas Torres Gêmeas do World Trade 

Center. Leonardo Foletto (2006, p. 199) considera que tal fato é explicado pela necessidade das pessoas 

de terem e compartilharem informações. É a partir desse ponto na história que os blogs passam a ser 

pensados quanto a sua posição na prática jornalística, tornando-se ainda mais questionados a partir da 

Guerra do Iraque, iniciada em março de 2003, quando jornalistas que faziam a cobertura do confronto 

escreviam em seus warblogs ou blogs de guerra, de maneira autônoma ao veículo em que trabalhavam, 

sobre a realidade em que estavam vivendo (RECUERO, 2003, p. 4).  Neste momento os weblogs tiveram 

um espaço no jornalismo digital, independente se eram feitas por jornalistas. 

A blogosfera surgiu então como um novo cenário midiático que não substitui os demais campos 

comunicativos, mas como um espaço que completa as funções exercidas por esses. Eles também 

transformaram a maneira de dispor conteúdos na web, e seus blogueiros transformaram-se novos 

produtores de conteúdo pautando a agenda pública, que não é mais só controlada apenas pela grande 

mídia. Os blogs se tornam referência de conteúdo e informação, suscitaram o surgimento de novas 

comunidades com sede de notícia e dão relevância ao conhecimento presente na rede. Sendo assim, 

constituíram como um meio de comunicação on-line que disputa espaço entre as demais versões 

eletrônicas, como os portais informativos e revistas eletrônicas (ORIHUELA; VARELA, 2007).  

Schimitt, Gomes e Fialho (2008), esclarecem que a perda do controle do jornalismo sobre a 

informação está na popularização da internet e a existência de locais onde é possível partilhar as opiniões, 

fazendo com que a hegemonia na distribuição da comunicação seja rompida. Assim, não só o governo e 

os meios de comunicação detem tal poder, como os próprios leitores que podem se transformar em 

propagadores da informação. Percebemos assim, a segunda geração do webjornalismo, a Web 2.0 que 

tornou os indivíduos em produtores da notícia e diminuiu a distância entre público e mídia. Uma evolução 

da Web 1.0, onde os meios tradicionais renderam-se a rede e passaram a ter formatos on-line.  

As conseqüências dessa nova realidade para o exercício diário do jornalismo on-line também se 

estende a adoção dos blogs e redes sociais (SCHIMITT, GOMES e FIALHO, 2008). A busca dos blogs 

por um espaço dentro dos veículos de comunicação parecem ser alcançada gradativamente a medida que 

começam a ser incorporados nos meios eletrônicos dos veículos. Hoje, cada vez mais os grupos de mídia 

dispõem em suas páginas eletrônicas, blogs de seus colunistas ou de editorias (FOLETTO, 2006). Desta 

maneira, a mídia contrapôs o desprezo que tomava conta de alguns jornalistas no início deste fenômeno, e 

compreenderam os blogs como um feito associado as transformações do jornalismo digital, uma 

ferramenta que pode  ser útil para o  exercício do jornalismo. ―Em vez de ficarem empacados na inútil 

discussão para determinar se blog é ou não é jornalismo, muitos jornalistas e jornais adotaram seus 

próprios blogs, levando para eles os mesmos valores que aplicam nas formas tradicionais de jornalismo‖ 

(ALVES, 2006, p. 100). 
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O termo blog é uma abreviatura da expressão weblog, empregado pela primeira 

vez por Jorn Barger, em 1997. Conforme Hugh (2007), a palavra é uma aglutinação de 

dois termos, onde ―log‖ significa diário. Em conjunto com a referência ao formato 

―web‖, indica uma adoção da escrita às novas tecnologias, ao meio on-line. Portanto 

weblog é um diário virtual, espaço de relato estruturado no discurso multimidiático que 

soma recursos textuais com fotos e vídeos.   

Conforme Paulo Querido e Luís Ene (2003, p. 7) o blog, considerado como uma 

ferramenta, significa a evolução de tecnologias, referente a informática pessoal, que 

caracterizam e foram desenvolvidas na última década. ―É a síntese mais perfeita – e 

cujo aperfeiçoamento continua!- daquilo que de mais revolucionário a Internet e as 

Tecnologias de Informação nos deram: a liberdade de nos exprimirmos e obtermos 

resposta‖. O blog é um meio, geralmente, criado para ser algo pessoal, sendo escrito 

―pelo prazer de compartilhar informações ou como veículo de expressão‖ (ORIHUELA, 

2007, p. 8). Os motivos que fazem com que as pessoas escrevam nos blogs são variados, 

podendo ser desde a necessidade de se expressar, compartilhar conhecimentos, busca de 

reconhecimento, de exposição, de criatividade, anseio de participar de uma comunidade, 

terapia ou fins políticos.  

O primeiro blog foi o ―What’s new in’92”, criado pelo criador da World Wide 

Web, Tim Berners-Lee, em janeiro de 1992.  A sua estrutura inicial era uma lista de 

links (links-driven), escolhidos pelo blogueiro, com ligação para demais sítios da web 

(AMARAL, RECUERO, MONTARDO; TRASEL; 2009, e BLOOD, 2000).  Para 

poder criar e manter essas páginas era necessário ter conhecimentos técnicos em 

informática, isto é, domínio da linguagem HTML.  

 

Após um período de intensa produção de home pages; interações em chats e 

games, o ciberespaço conta atualmente com a invasão de um novo tipo de 

configuração disponível aos internautas para a confecção de suas próprias 

páginas em linguagem mais acessível, se comparada à HTML, a todos aqueles 

que pretendem se comunicar através da rede, são os chamados blogs ou diários 

eletrônicos (ROCHA, 2003, p. 2).  

 

Desde 1992 vemos uma expansão, isto é, uma verdadeira revolução. Hoje 

existem 112 milhões de blogs no mundo, sendo criados milhares por dia. Entretanto, a 

expansão dos blogs começou no final da década de 90, quando surgiram serviços que 
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possibilitaram a criação e o desenvolvimento dos weblogs para qualquer pessoa. Até 

1998 (ROSA, ISLAS, 2009), existiam apenas 20 blogs, já nos anos 2000, verifica-se um 

crescimento contínuo desta rede social: ―No final de 2001, a quantidade de blogs, 

muitos deles criados a partir do 11 de setembro ultrapassou dois milhões‖ (ANTÚNEZ, 

2007, p.23). 

As ferramentas que propiciaram tamanha mudança são conhecidas como 

Content Management System (Sistema de Gerenciamento de Conteúdo), sendo 

populares, elas culminaram na publicação e na administração dos blogs por métodos 

simples de trabalho.  Os usuários recebem modelos semi-prontos (VIANA, PRADO, 

SANTOS, 2009) de blogs através dos sistemas de ferramentas de postagem que 

impulsionaram sua propagação desde a década de 90. Além disso, outra facilidade 

oferecida pelos CMS foi a hospedagem gratuita. Entre as inovações nos métodos de 

edição que surgiam estavam o ―Blogger, ―WordPress‖ e ―Pitas‖. A diferença entre os 

blogs dos sites é esta facilidade de publicar informações e atualizar a página, uma 

característica mais interativa, dinâmica (ROCHA, 2003). Hoje, a facilidade parece se 

resumir da seguinte forma: escrever, postar e pronto. A informação está no ciberespaço 

para qualquer pessoa, em qualquer local do mundo a ler. Nesta mesma via, qualquer um 

pode criar seu próprio blog e fazer parte de uma rede. Esta simplicidade de 

disponibilizar e obter informações parece caracterizar a popularidade do blogosfera, um 

termo utilizado para explicar o universo dos blogs
6
. 

Sem a necessidade de especificação técnica, verifica-se uma mudança do 

significado social dos blogs, como aconteceu com o local onde ele se insere, a internet. 

Voltando ao passado, mais precisamente para os anos 70, percebemos uma expansão 

desta. Época em que seu uso deixou de estar concentrado apenas aos cálculos científicos 

e estatísticos dos segmentos industriais, para intensificar a apropriação à qualquer 

indivíduo, sem conhecimento técnico e, mais tarde, para as telecomunicações, cinema, 

entre outros. Uma trajetória possibilitada pelo movimento social californiano chamado 

―Computers for The People‖ e que resultou não só no uso para indivíduos sem 

conhecimentos técnicos quanto ao preço dos computadores. 

                                                           
6
 O termo blogosfera foi criado em 1999, pelo blogueiro Brad L. Graham. Dois anos depois, um dos 

blogueiros mais influentes do mundo, Wiliam Quick, o renomeou devido ao aumento da criação dos blogs 

ocorrido com os atentados de 11 de setembro de 2001, ―quando muitas pessoas começam a dizer que 

estão vivas, tentam encontrar amigos ou familiares ou comentam o que vêem e viveram graças aos blogs‖ 

(VARELA, 2007, p. 71). 
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Assim, com o passar dos anos o blog foi se transformando e seu uso, crescendo. 

Os blogs iniciais eram compostos por links e comentários pessoais. Na nova geração, 

foram transformados, segundo Blood (2000), em uma revista de curto formato, com 

atualização freqüente. Considerados diários virtuais, também cresceram como relatos 

pessoais. O seu uso para manifestação íntima na internet é um dos formatos mais 

populares na web, mas existem diferentes apropriações, desde temas jornalísticos, 

políticos, econômicos, corporativos, culturais, entre outros.  

Apesar da diversidade de categorias, percebe-se determinados tipos de blog a 

partir das informações que vinculam. Recuero (apud AQUINO, 2009, p. 245), classifica 

cinco formatos: weblogs diários, trazendo relatos a respeito da vida do blogueiro; 

weblogs publicações, com conteúdo de caráter opinativo focado em temas direcionados 

ou gerais; weblogs mistos, unindo publicações pessoais e informativas; e weblogs 

clippings, de conteúdo baseado em links e publicações de outros locais. 

Conforme Maria João Gomes (2005, p. 312), a dificuldade entre os 

pesquisadores de encontrar um conceito consensual sobre ele ocorre por essa 

pluralidade de contextos criativos ao tipo de autor.   

 

É possível encontrar milhares de blogs na Internet abrangendo toda a 

diversidade de temas, dos mais específicos aos mais gerais, criados com 

objetivos de natureza diversa (lúdica, informativa, política, de intervenção 

cívica, etc.), sendo encarados pelo seu autor como forma de expressão de 

natureza íntima e intimista (apesar de num espaço com um público potencial 

à escala mundial) ou procurando a notoriedade e a máxima divulgação das 

ideias expostas.  

Devido a variedade de usos dos blogs, eles podem ser definidos por três formas: 

estrutural, relacionada a estrutura da publicação;  funcional, onde os blogs são vistos 

sob a função de meio de comunicação; e como artefatos culturais, envolvendo 

significados sóciohistóricos (AMARAL, MONTARDO e RECUERO, 2009, p. 30). 

Apesar desses três conceitos, em geral, a conceitualização pode ser embasada a partir de 

uma análise do seu formato. Este origina um conceito geral e simples para o blog, 

independente do uso: uma página da internet atualizada freqüentemente com diversos 

tipos de conteúdo.  As mensagens, geralmente curtas, são chamadas de posts, e a autoria 

pode ser individual ou coletiva.  

O blog segue o registro cronológico reverso, com preferência para as entradas 

novas. Assim como o registro, o arquivo pode ser feito a partir de datas, sendo da mais 



 34 

recente até as anteriores, mas também pode aparecer por temáticas, isto é, indexações.  

Marcelo Trasel (2009) explica que a ordem cronológica foi definida pelos blogs 

pioneiros, quando não existia o CMS.  A dificuldade técnica em trabalhar com os 

antigos formatos gerava páginas estáticas, com poucas atualizações.  De acordo com o 

autor: 

Ocorre que seria inviável publicar textos curtos diariamente em arquivos 

individuais sem contar com algum tipo de automação, constrangimento que 

levou os primeiros blogueiros a adotarem a solução de manter um documento 

único para cada semana ou mês e apenas inserir os novos conteúdos no topo 

da página, juntamente com a data. Este formato foi mantido pelos CMS, 

criados depois (TRASEL, 2009, p. 100). 

Outras definições foram traçadas por uma pesquisa realizada por Garfunkel 

(apud TRASEL, 2009): website mantido por uma pessoa e que trás informações 

subjetivas ou não-comerciais; um diário estruturado por uma cronologia reversa e 

atualizado diária e frequentemente; relatos diários pessoais; e referencial para demais 

fontes da rede. A simplicidade da criação e da manutenção dos blogs é o principal 

motivo da sua popularidade. Qualquer pessoa pode publicar conteúdos na rede mundial 

de computadores, pois não é preciso ter conhecimentos específicos sobre o World Wide 

Web (WWW) e sua linguagem HTML.  

Esta popularidade dos blogs é medida em visitas e, potencialmente, pela 

quantidade e conexões de entrada recebidas (ORIHUELA, 2007, p. 16). Os dados 

podem ser medidos através de sites específicos como o ―Technorati‖ e ―Alexa‖ e 

ferramentas de sites tal o ―Google‖. Estes fatores remetem à influência dos weblogs na 

sociedade. Seu potencial para intervir no cotidiano dos grupos sociais não está apenas 

na produção e compartilhamento de conteúdos, mas na discussão capaz de provocar. 

Como os demais meios de comunicação, eles também têm o poder de pautar assuntos na 

sociedade caracterizada pelas redes sociais.    

Hugh Hewitt (2007) compreende que a ―infestação blogueira‖, situação 

originada quando diversos blogs abordam os mesmos temas ou casos, é um dos 

primeiros indícios para o aparecimento de uma tempestade opinativa. ―Quando ocorre, 

modifica completamente a visão que o público em geral tem de uma pessoa, um lugar, 

um produto ou um fenômeno‖ (HEWITT, 2007, p. 30).  Neste cenário, está o ―Garotas 

Estúpidas‖, que surgiu meio essa febre dos blogs e acabou conquistando milhares de 

leitores em todo o mundo. A credibilidade parece ser uma das principais características 

deste blog. Assim como nos demais weblogs, ela é fundamentada em características 
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comuns aos meios de comunicação virtuais: atualidade e rapidez. As informações 

devem ser recentes, logo, a freqüência de postagens deve ser constantemente atualizada. 

Já passou o tempo em que tudo era estático, afinal, os consumidores das notícias 

mudaram seus hábitos e exigem dinamismo dos meios virtuais. Entretanto, ao mesmo 

tempo que os leitores buscam por informações recentes, também querem precisão.   

Os blogueiros também têm sua significância para a constituição da credibilidade 

do blog. Para esses ―autores virtuais‖, Hugh Hewitt (2007, p. 14) revela estratégias para 

o desenvolvimento de um blog: 

 
Atualize sempre, crie links livremente, seja generoso nos elogios e nos 

créditos, não seja sempre prolixo, e de preferência nunca. A concisão é a 

alma do blog quando você está começando. Os parágrafos são seus amigos, 

obscenidades espantam o público, evite rixas e brigas apaixonadas. Pelo 

menos no início, evite a seção de comentários. Você acabará com o problema 

dos malucos se for bom. Tenha um título curto e fácil de lembrar de modo 

que facilite a memorização e possa ser exibido no alto da página. 

As principais características dos blogs são os mesmos utilizados para a web e 

reforçam seu potencial comunicativo e responsáveis por caracterizar, também, o método 

como os agentes da comunicação se apropriam da rede (ORIHUELA, 2007): 

multimidialidade, hipertextualidade e interatividade. Como o próprio termo representa, 

a multimidialidade traz a convergência de variados formatos da mídia como imagens, 

texto e som.  

3.1 BLOGS DE MODA 

 

As modificações na maneira de se comunicar com a expansão da Web 2.0 

também abrangeram a moda, onde a construção e emissão da notícia não cabe somente 

aos jornalistas especializados, mas aos blogueiros da internet (ORLANDI, 2010).  Os 

bloggers, como eles são conhecidos, transformaram-se em produtores de conteúdo no 

sistema digital. Hinerasky (2010) argumenta que no mundo fashion, a internet comercial 

disparou a divulgação de eventos em torno da moda na rede e trouxe essa nova maneira 

de se noticiar por meio de sites e blogs, sendo esta midiatização da moda a responsável 

por sua popularização.  

Nesse ritmo, o crescimento da indústria da moda fez com que os produtos se 

tornavassem fonte de desejo e inspiração antes mesmo de chegarem às vitrines, por 
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meio das páginas virtuais de fotógrafos que acompanhavam os desfiles das semanas de 

moda iniciados entre o final dos anos 90 e início da década de 2000.  

 

Neste movimento, a web se tornou centro de referência de informação de 

moda, com as versões online de jornais, revistas e emissoras, portais, os sites  

especializados, as homepages dos eventos e os blogs de moda, que têm sido os 

que mais permitem que a moda seja discutida e admitida no cotidiano 

(HINERASKY, 2010, p. 5).  

 

Os primeiros blogs de moda brasileiros começaram a surgir em 2006, segundo 

Hinerasky (2010), continuando com a febre do gênero que dominou o hemisfério norte. 

Desde então, os blogs de moda passaram a se popularizar e, da mesma maneira que 

muitos veículos de comunicação tradicionais os adotaram em suas páginas virtuais, 

editoras de moda da imprensa os aderiram nos sites. Tal sucesso está associado a 

repercussão entre as pessoas, o prestígio atribuído ao blogueiro e o formato de 

informação presente na ferramenta virtual. O potencial na propagação da moda e de 

seus produtos, fez com que os bloggers tenham, inclusive um tratamento diferencial, 

―Nas semanas de moda no eixo NY-Londres-Milão-Paris eles recebem convites para os 

desfiles e, se não sentam na fila A, a fila B é lugar cativo para os novos críticos de 

moda‖ (HINERASKY, 2010, p. 10) 

Segundo Orlandi (2010), as mulheres que escrevem nesses tipos de blogs são 

capazes de falar sobre qualquer conteúdo, motivo de conquista das leitoras. ―A cada dia 

e hora são lançados na rede posts sobre assuntos como desfiles de moda, estilo pessoal, 

calçados, maquiagem, esmaltes e livros e revistas de moda‖ (ORLANDI, 2010, p. 3). 

Desta maneira, eles acompanham o mesmo ritmo de efemeridade que caracterizam a 

moda e seu ―ciclo de paixões‖ periódico sempre ultrapassado por mudanças constantes. 

A variedade de blogs de moda, que seguem os padrões estruturais dos demais 

blogs, originaram um verdadeiro universo temático onde tudo é possível. Nele se 

fotografa o look das pessoas nas ruas, mostrando a moda no cotidiano; no mesmo ritmo 

de mostrar as produções pessoais, estão aqueles voltados a fotografia do visual usado 

em determinado dia seguido de uma descrição das peças que compõe. Também tem 

aqueles dedicados a beleza, mostrando passo a passo de uma maquiagem perfeita ou 

unha bem pintada, auxiliando as mulheres que se produzem em casa. Neste mesmo 

ritmo, estão as dicas de penteados, que alguns blogs evidenciam por meio de vídeos 

inseridos na categoria ―Do it yourself‖ (DIT) (ORLANDI, 2010). 
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É comum encontrarmos nas postagens desses blogs, exemplos de editoriais de 

moda seja escaneados e colocados na ferramenta virtual ou como influencia para 

criações de textos sobre tendências, um formato utilizado, inclusive pelo ―Garotas 

Estúpidas‖ (GE). Outra inspiração são as produções das celebridades, que ganham 

grande espaço na blogosfera (ORLANDI, 2010), e das próprias blogueiras que 

fotografam a si e as demais companheiras de blog nos encontros que realizam.  

Apesar da diversidade, os principais espaços da blogosfera apontados por 

Hinerasky (2010) são aqueles mais tradicionais, os escritos por profissionais da moda, 

os mais populares e visitados, aqueles com mais comentários, ou divulgados, inclusive, 

nas demais redes sociais. ―Na lista dos ‗99 Most Influential fashion Blogs and Beauty 

Blogs, dois brasileiros se destacam: o Garotas Estúpidas [...] e o de maquiagem, Dia de 

Beauté [...], da jornalista Victoria Ceridono‖ (HINERASKY, 2010. p. 10). 

Nesta realidade onde falar sobre moda não cabe somente aos jornalistas 

especializados, verifica-se um trabalho partilhado entre blogueiros e profissionais do 

segmento, a influencia dos blogueiros na comunicação e adaptação na cobertura 

jornalística sobre moda (HINERASKY, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa buscou identificar as representações sociais em meio ao universo 

feminino, através de um estudo voltado para um espaço de web chamado blog. A partir 

desta rede, consolidada pelo computador, verificamos como é construído e atualizado o 

blog Garotas Estúpidas (GE) a fim de termos uma compreensão mais completa sobre o 

seu funcionamento. 

Para identificar a sua composição e entender de que forma é representado o 

gênero feminino nos posts do GE, o estudo é desenvolvido a partir de uma metodologia 

de exame, predominantemente, qualitativo dos espaços onde é estruturado o conteúdo, 

tanto imagético quanto discursivo. Apesar de em certo momentos da pesquisa ter sido 

necessária a realização de um estudo quantitativo.  

O percurso metodológico iniciou com a busca da vertente teórica que 

compreendesse o conceito da representação assim como seu papel na sociedade, na pós-

contemporaneidade, na concepção do feminino e na moda.  Para tanto, buscamos na 

psicologia social a reflexão sobre as relações entre os indivíduos, o sentimento de 

coletivo e a busca pela individualidade.   Percorremos os conhecimentos de autores 

como Hall, Jodelet, Moscovici, Giddens, entre outros. 

Baseamo-nos em teorias que explicassem a moda como elemento de expressão 

identitária, sendo fenômeno social, tal Barnard e Lipovestky.  Alguns destes autores 

também são utilizados para contemplar a transformação do papel da mulher na 

sociedade pós-moderna.  

Definidos os caminhos teóricos, partimos para uma análise exploratória de 

aproximação na tentativa de delinear as decisões quanto ao tema, objetivos e 

procedimentos a serem desenvolvidos na pesquisa. Neste sentido, utilizamos como 

referência a pesquisa netnográfica.  Tal análise é baseada no emprego da etnografia em 

recursos virtuais e teve seu termo criado em 1995 por um grupo de pesquisadores 

composto por Bishop, Star, Neumann, Ignacio, Sandusky e Schatz. Estes pensadores 

uniram o termo ―net‖ à metodologia chamada ―etnografia‖, fazendo com que um 

método de investigação constituído de técnicas para o pesquisador realizar seu trabalho 

e entre em contato com o objeto que verifica fosse transposto para o meio virtual 

(BRAGA, 2007; AMARAL, NATAL, VIANA, 2008).  
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Sobre o emprego desse tipo de método qualitativo nos estudos comunicacionais 

e do campo da cibercultura, Amaral, Natal e Viana (2008, p. 2) utilizam o seguinte 

argumento: ―Sua adoção é validada no campo da comunicação pelo fato de que ‗muitos 

objetos de estudo localizam-se no ciberespaço‘ (MONTARDO & ROCHA, 2005, p. 1) 

e demandam instrumental apropriado para sua análise‖. Além disso, a netnografia 

envolve os processos sociais, isto é, de interações sociais, e as representações 

estabelecidas nesses espaços sociais como os blogs e sua variedade de estilos e gêneros 

(AMARAL, NATAL, VIANA, 2008, p. 2). 

A partir do final dos anos 80 que a etnografia virtual teve seu início. A origem 

da etnografia virtual, como também é chamada, está na antropologia e tem grande 

relação com a cultura, como traduz Braga (2007, p. 4):  

 
Sua origem remonta-se a fins de século XIX e começo do século XX, e 

embora os trabalhos iniciais, fossem em alguns aspectos divergentes do que 

hoje se considera um estudo etnográfico, sua essência permanece: o estudo 

cultural através de uma imersão profunda no grupo sendo estudado (Goetz; 

Lecompte, 1988) (...) Segundo Goetz e Lecompte (1988) uma etnografia é 

uma reconstrução analítica de cenários e grupos culturais que traz as crenças, 

práticas, artefatos e conhecimentos compartilhados pela cultura que está 

sendo estudada. 

 

Conforme Christine Hine (2000, p. 81), a etnografia virtual problematiza a 

utilização da internet.  ―O status da rede com forma de comunicação, como objeto 

dentro da vida das pessoas e como lugar de estabelecimentos de comunidades, pervive 

por meio de seus usos, interpretados e reinterpretados que se fazem dela‖.  Existem duas 

formas de se pensar sobre a internet (HINE, 2000). Na primeira, ela é um bem cultural 

que representa um local onde é gerada uma nova cultura: o ciberespaço. Este é criado 

por pessoas reais com objetivos e prioridades contextualmente situados e definidos. 

Mas, falar de internet também representa tratá-la como um artefato cultural. Tal ato 

implica assumir que nossa realidade atual pode ter sido outra, pois a definição tanto do 

que é como o que faz são o resultado de compreensões culturais que puderam ser 

diferentes.  

Ao se inserir no universo cibernético, o pesquisador investiga as práticas 

culturais e a comunicação num espaço que é um meio comunicacional, de interação e 

artefato cultural., revelado assim a relação entre antropologia e a cibercultura. 

(AMARAL, NATAL, VIANA, 2008, p. 2).  O netnógrafo tem um compromisso de 

gerar um entendimento profundo do social por meio da participação e da observação 
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(HINE, 2004, p. 9), afinal é característico da etnografia virtual a sua inserção no objeto. 

―O compromisso do etnógrafo com o meio constitui uma valiosa fonte de reflexão‖ 

(HINE, 2000, p. 82). 

O emprego da netnografia nos blogs possibilita uma série de benefícios. 

Conforme Montardo e Passerino (2006), ela confere simplicidade na busca e coleta de 

informações, amplo armazenamento de dados e o desenvolvimento da pesquisa de 

forma mais rápida. Portanto, na abordagem de tal formato metodológico consideramos 

quatro aspectos suscitados por Kozinets (apud MONTARDO e PASSERINO, 2006) 

para se levar em conta no reconhecimento de uma comunidade virtual: (1) a 

familiarização dos indivíduos; (2) o compartilhamento de determinada linguagem, 

símbolos e normas; (3) a revelação das identidades; (4) o esforço em atualizar e 

preservar o grupo por aqueles que participam, neste caso, aquele quem realiza a 

manutenção doa ferramenta virtual, que é blogueira. 

Outras vantagens são apresentadas por Amaral, Natal e Viana (2008) que 

referirem o custo mais barato de uma pesquisa assim, menos subjetiva e até mesmo 

invasiva, pois o pesquisador pode ser inserir na comunidade sem afetar o funcionamento 

dela. O acesso à informação também é considerado mais fácil, pois os dados estão 

dispostos em textos no meio on-line.  ―O uso da internet se reduz a um processo de ler e 

escrever, e o trabalho do etnógrafo consiste em desenvolver uma compreensão de 

significados subjacentes as práticas em torno dos textos‖ (HINE, 2000, p. 65). 

A preservação do conteúdo do ―Garotas Estúpidas‖ desde o post de estréia até os 

dias atuais permitiu que nossa observação do corpus fosse realizada desde sua fase 

inicial, isto é, das postagens realizadas em 2006, até dezembro de 2009. Tal escolha se 

justifica para dar conta dos objetivos da pesquisa: entender de que formas o gênero 

feminino tem sido representando no blog.  Além disso, compreendemos que a opção de 

analisar desde as primeiras informações até 2009 pode revelar se possíveis alterações no 

modo de apresentar as mulheres.  

Para tanto, a primeira ação foi compreender as características do GE por meio 

desses posts, cuja análise chegou a mais de 2000 mil posts, afinal, ―nos métodos face a 

face de pesquisa qualitativa, é necessário que os dados sejam transcritos para posterior 

análise‖ (AMARAL, NATAL, VIANA, 2008, p. 2). De forma ampla, interessávamo-

nos pelos conteúdos abordados pelo weblog, pelas formas de expressão da blogueira e 
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pelo perfil das principais mulheres (figuras públicas utilizadas). Assim, através deste 

levantamento de dados foi possível conhecer os perfis centrais de garotas representadas. 

 A partir deste cenário de dados, optamos em realizar uma análise quantitativa 

minuciosa de cada postagem com o objetivo de verificar que tipo de mulheres são 

mostradas, se são celebridades ou ―pessoas comuns‖, sua relação com o texto que 

ilustram, e sua recorrência no blog. Baseamo-nos em elementos presentes no blog 

como: as descrições pessoais ou impessoais, citações e testemunhos presentes nos blogs 

ou comentários.  

Partindo dos conteúdos e da estrutura do blog, iniciamos a etapa da identificação 

da condição feminina expressa nas postagens. Isto é, a partir das informações recolhidas 

neste processo, verificamos o número de vezes que aparecem no blog e a profissão de 

cada uma, a fim de descobrir quais as principais representações presentes no blog.  Tal 

ato nos permitiu organizá-las em grupos: cantoras, esportistas, modelos, atrizes, it-girl, 

socialites e blogueiras entre os perfis que mais apareceram.   

Desta forma, as dez principais mulheres que mais aparecem no blog de 2006 até 

2009, em números de posts, foram as seguintes: 

 

 

FAMOSA 

 

PROFISSÃO 

Britney Spears Cantora 

Paris Hilton Socialite 

Lindasy Lohan Atriz 

Kate Moss Modelo 

Nicole Richie Socialite/It-girl 

Madonna Cantora 

Victoria Beckham Modelo 
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Rihanna Cantora 

Gisele Bundchen Modelo 

Hilary Duff Cantora/Atriz 

 

Partindo da compreensão de que essas mulheres representadas nos posts podem 

ser classificadas em duas grandes categorias: it-girls e celebridades, vale dizer que esta 

última envolve uma série de profissões como modelo, atriz, apresentadora, cantora e 

esportista, para a análise foi escolhida aquela que mais se destacou durante os anos. Já 

as it-girls também podem ser representadas por mulheres que exerçam qualquer cargo, 

porém, como veremos mais adiante, segue um outro conceito. Então, selecionamos uma 

das primeiras mulheres que a blogueira aplica o termo it-girl. Estas foram escolhidas 

para caracterizar as representações do feminino no GE, juntamente com o perfil de 

Camila Coutinho. Ao analisarmos as mulheres presentes no blog, também consideramos 

fundamental a abordagem sobre a própria blogueira. 

 Destes perfis captados, iniciamos uma análise descritiva baseada em dois eixos 

centrais que possibilitaram a verificação dos traços representativos do feminino: 

comportamento e moda, elementos recorrentes nos posts do blog. Para o estudo levamos 

em consideração o conceito de cada termo. Para moda consideramos os elementos 

apresentados no capítulo 1, considerando-a um conjunto composto por três elementos: 

beleza, figurino e estilo. Já para comportamento compreendemos o conceito presente no 

Dicionário Aurélio: 

1 Maneira de se comportar; procedimento. 2 Psicol Em sentido restrito, 

designação genérica de cada modo de reação em face de um estímulo 

presente; em sentido amplo, qualquer atividade, fato ou experiência mental, 

passível de observação direta ou indireta. C. social, Sociol: todas as maneiras 

de agir relacionadas com a presença ou influência de outros. 

Em busca de uma compreensão mais ampla do ―Garotas Estúpidas‖, 

combinamos os dados netnográficos e as notas de campo oriundas desta experiência, 

por meio de entrevistas feitas com Camila.  Nos contatos, realizados em junho, foram 

enviadas a blogueira as seguintes perguntas: 

Por qual razão você resolveu criar o blog?  

Sobre o quê você escrevia no começo?  
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O blog passou por alguma mudança de layout? Por que?  

Na tua opinião, qual o perfil dos visitantes do GE? Como você caracteriza 

a tua relação com as leitoras?  

 

As demais características do ―Garotas Estúpidas‖, aquelas que vão além do 

recursos textual, mas se baseiam na estrutura, foram verificadas na análise tendo como 

base oitos das ―Pautas para a análise de um blog‖ criadas por Orihuela (2007, p. 5): 

identidade do autor, design da interface, conteúdo editorial, antiguidade e freqüência de 

atualização, política de links, blogroll, links de entrada, comentários e debates. Assim, 

verificamos o layout do GE, que representa os gostos da blogueira responsável pelo 

espaço, Camila Coutinho, funcionamento e estrutura composta por links, comentários, 

tags, perfil, entre outros.  

Além disso, também identificamos seis categorias que deveriam organizar as 

postagens conforme o tema: moda, beleza, celebridades, TV e rádio, cultura e editorial. 

Entretanto, certas postagens aparecem em duas ou mais categorias. O mesmo ocorre 

com alguns tags que não seguem um padrão para o conteúdo ou tornam-se muito 

amplos para especificar o conteúdo, sendo usado para diversos assuntos.  A netnografia 

também permitiu que utilizássemos outros recursos multimídias como o áudio e vídeo 

presente no GE, abrangendo um conjunto de construções que auxiliam na identificação 

das mulheres.  
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5. “GAROTAS ESTÚPIDAS” (GE): O BLOG 

 
Como alguns tradicionais blogs de moda, o Garotas Estúpidas, surgiu em meio a 

febre da criação de blogs deste tipo que dominava muitas mulheres nos primeiros anos 

da década de 2000. Criado no dia 04 de julho de 2006, tinha como objetivo ser um 

espaço de descontração para se falar sobre assuntos que cercam o mundo feminino. 

Quatro anos depois, enquanto o fervor por esse tipo de segmento continua a crescer, o 

GE se consolidou como um dos mais importantes blogs brasileiros na área, sendo uma 

referência da produção nacional no exterior, segundo diversas mídias especializadas em 

moda.  

Em abril deste ano, a revista ―Vogue Paris‖
7
  (Figura 1), apontou-o como um dos 

45 melhores blogs de moda do mundo. O GE foi o único brasileiro na lista composta 

por outros 44 blogs de 24 países como Irlanda, Alemanha, Estados Unidos, Singapura e 

Finlândia. No perfil descrito pela magazine, é destacado a popularidade do blog. 

―Camila Coutinho começou Garotas Estúpidas (Stupid Girls em inglês), há quatro anos 

para ter um lugar onde pudesse se divertir falando sobre moda, compras e beleza. Hoje 

ela vive de seu blog popular, que recebe 30 mil acessos por dia‖.  

 

                                                           
7 A Vogue França é uma das edições  da revista de moda mais famosas do mundo. A versão francesa segue o formato da marca, 

apresentando novidades sobre tendências, estilo, design, viagens. 
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Figura 1: Página eletrônica da revista francesa mostra o material presente na 

publicação “Le tour Du monde em 45 blogs”, do dia 09 de abril de 2010. 

 

Hoje, a partir de dados do site de estatísticas ―Alexa”, o ―Garotas Estúpidas‖ está 

entre os 1000 sites mais populares do Brasil e aumentou o número de acessos de 30 mil 

para 50 mil visitas diárias. Ele também pode ser encontrado em outras redes como o 

YouTube
8
, Flickr

9
, Twitter

10
 e Orkut. Segundo o WGSN

11
, o blog também foi 

                                                           
8
 http://www.youtube.com/garotasestupidas 

9
 http://www.flickr.com/photos/garotasestupidas/ 

10
 http://twitter.com/gestupidas 

11
 O Worth Global Style Network (WGSN) foi fundado em 1998, em Londres, Inglaterra.  Ele é um portal 

que trás cerca de 40 atualizações diárias sobre a indústria da moda, design e estilo, feiras e eventos a nível 

mundial. Com uma equipe com mais de 200 pessoas, informa sobre 93% das principais marcas do globo. 



 46 

classificado pela Signature 9 
12

,o 63º blog de estilo mais influente do mundo, sendo, 

novamente, o único brasileiro a integrar a lista.  

O GE pode ser caracterizado como um blog misto, no entendimento de Maria 

Aquino (2009), por misturar posts informativos e pessoais, que divulgam notícias, dicas 

e comentários conforme o pensamento e gosto do blogueiro. Também popde ser 

considerado um blog temático, pois tem a moda como assunto principal. 

Desde sua criação, o ―Garotas Estúpidas‖ cresceu não só quanto a qualidade das 

postagens como em acessos e reconhecimento. Durante meses, o assunto principal 

comentado pela blogueira Camila Coutinho era sobre o comportamento das estrelas 

internacionais, em específico, críticas a conduta de mulheres famosas, onde a moda era 

deixada em segundo plano, como ela responde ao ser indagada por mim sobre o que 

escrevia no começo dos posts: ―Celebridades e alguma coisa de moda!‖. Nesta fase 

inicial nota-se que várias postagens em referência ao universo fashion eram de 

colaboradores do blog, também amigas e amigos da autora.  

Segundo Camila, os três colaboradores assíduos, presentes na categoria ―Cultura‖, 

são Bruna Coutinho, irmã de Camila, que escreve sobre cinema, Diego Nunes, 

namorado da blogueira e também Dj, escreve sobre música, e Camilla Nunes, conhecida 

como KK, postava em 2006/2007 e atualmente escreve sobre música.  

Nos últimos anos, o GE adotou um caráter mais informativo, porém com a 

impessoalidade que parece conquistar as (os) visitantes. O reconhecimento de visitas e 

de sua influência foram adquiridos por uma mudança de informação, onde as críticas 

que dominavam seus posts cederam lugar a produções informais sobre temas que 

conquistam as mulheres. Tais posts não perderam o formato opinativo, mas privilegiam 

a informação a partir de pensamentos e experiências da própria autora. A mudança 

também se estendeu a hospedagem, que desde 2008, passou da ferramenta de postagem 

―Blogger‖ para um domínio próprio.  

 

5.1 GAROTAS ESTÚPIDAS: OS PAPOS EM SEÇÕES 

 

                                                           
12

 O site Signature 9 traz informações sobre estilo, design, tecnologia, viagens e comida. Definido como 

um guia diário com produtos, lugares e informações sobre o lifestyle de pessoas com estilo.  
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A parte superior do blog (Figura 2) possui uma barra de notícias do Jornal do 

Comércio, do Recife, após uma propaganda publicitária feminina, mais abaixo, o 

símbolo do GE, semelhante a placa que faz referência a imagem da mulher, e o nome 

―Garotas Estúpidas‖. Estes são seguidos por seis seções de conteúdo estruturadas no 

formato de arquivo: Moda, Beleza, Celebridades, Cultura, TV e Rádio, e Editorial. Esta 

composição faz com que o blog lembre uma pasta de documentos, categorizada e 

repleta de cor e ―colagens‖. 

Mais abaixo, na extremidade direita, existe uma blogroll com um sistema de busca 

informativo interno, um espaço publicitário, um link para a forma de anunciar no blog e 

uma série de serviços voltados aos leitores. Entre eles estão: o RSS, que disponibiliza o 

acesso as novas informações do GE, um calendário para o encontro de postagens 

antigas, uma lista com os vinte links voltados a sites e blogs do mesmo gênero e outra 

com dez posts mais lidos.  Este é organizado como um ranking com as dez produções 

mais lidas.  Em primeiro lugar
13

, está o post ―Cintura nas alturas‖, acessado 361156 

vezes, acompanhado por ―Perfil‖, com 252463 cliques, ―Fantasias‖, lido 138815 vezes, 

―DIY – Boyfriend jeans‖, 120169 vezes, ―Aulinha de penteados‖, 109788 vezes, ―Estilo 

Global‖, visitado 104873 vezes, ―Riri no fundo do poço‖, 78186 vezes, ―Lingerie 

Colorisy‖, com 74520 cliques, ―Baby I can see your halo‖, com 69131 acessos e 

―Cabelo de festa‖, 63186 vezes.  A partir destes dados é possível constatar o interesse 

das leitoras por dois assuntos: as tendências de moda e o que as famosas estão vestindo, 

figuras vistas como figuras de inspiração para algumas mulheres. 

Na sequência, um aviso lembra os internautas que o ―Garotas Estúpidas‖ também 

está presente em redes sociais como o Orkut, Twitter, Flickr e Youtube-, links guiando 

até a página virtual da ―Vogue RG‖, ao site da ―Independent Fashion Bloguers” e aos 

―Y!Posts‖; e um indicador da ―Sitematter” sobre quantas visitas o blog já recebeu, 

número que ultrapassa os 22,680  milhões de acessos. Ao lado esquerdo desta blogroll 

existe outra, com o perfil da autora e as novidades das seções de TV e Rádio e Editorial. 

Também é exposta uma vitrine com leitoras que se declaram apaixonadas pelo GE. Para 

finalizar estão dispostas as tags.  

 Localizados ao centro da página, estão outros dois espaços publicitários, 

seguidos pelos posts. Estes são publicados por ordem de atualização. Ao final de cada 

                                                           
13

 Tais ordem e valores correspondentes até o dia 6 de novembro de 2010. 
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um, a autora encerra com sua assinatura personalizada. Após, os links que dão acesso 

aos comentários, chamados de ―Fias Comentaram‖, a ferramenta que possibilita o envio 

da informação para outras pessoas, ―Envie para uma Fia‖, e tags que classificam o 

conteúdo. Já na parte inferior, outros links dão acesso às postagens mais antigas e as 

seções moda, beleza, cultura e editorial. 

Na blogroll do ―Garotas Estúpidas‖ estão em destaque 20 blogs do gênero. Sites de 

revistas e blogs de amigas de internet que já foram citados por Camila. Todos esses 

possuem o GE na sua lista de links de blogs favoritos. Ao todo, são 450 links que dão 

acesso ao ―Garotas Estúpidas‖. Os posts utilizam links internos e externos. Os internos 

ligam a postagens com o mesmo assunto ou que a blogueira deseje associar a temática 

dentro do GE. Já os externos vinculam os leitores à lojas, blogs e páginas virtuais de 

revistas ou pessoas. 

 

A maioria dos links de blogrolls aponta para outros blogs que o autor está 

lendo regularmente e/ou para blogs de amigos ... Autores de blogs não são 

apenas editores, mas também leitores de outros blogs. Em média, um 

blogueiro ativo lê 21,15 outros blogs regularmente (SCHIMITD, 2009, p. 

104). 

 

O layout atual do GE, que entrou no ar no dia 15 de abril de 2009, é composto por 

muitas imagens, desenhos gráficos e cores. As extremidades superior e inferior possuem 

uma arte que fazem referência as colagens. Nesses estão itens tipicamente femininos 

com batom, rímel e pincel usado para maquiagem. Além daqueles associados a 

comunicação, como a televisão, o ipod e a máquina fotográfica. A moda e a costura são 

referenciadas através de botões e de fitas métricas.  

As cores também se acentuam.  O laranja, cor da comunicação, é predominante, 

seguido por tons de rosa, lilás, verde, preto, amarelo e azul. Elas estão presentes nos 

arabescos e imagens tais as de estrelas e os de toy arts
14

.  Já a ordem cronológica das 

postagens é aleatória. Nos primeiros meses era quase diária e poderia se repetir durante 

uma data. Só no primeiro dia de criação do GE, Camila postou 12 informações. Os 

últimos variam de dois a três dias e põem ser publicados mais vezes no mesmo período. 

Quando a autora pode ser afastar por mais tempo ela esclarece os motivos.  

                                                           
14

 ―Toy Art” é uma expressão artística originada no Japão, na década de 90, e que se espalhou pelos 

demais países.Esta arte é caracterizada, principalmente, por  brinquedos produzidos por grafiteiros e 

ilustradores.  
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Quanto às temáticas, elas são organizadas pela blogueira em seis seções presentes na 

barra de cabeçalho (Figura 3). Tais seções funcionam como meios de categorização das 

informações, pois organizam os posts conforme os assuntos abordados: moda, beleza, 

celebridades, cultura, TV e Rádio e editorial. Conforme Camila, ―elas servem para 

organizar melhor os assuntos que o blog aborda‖. 

a) Moda (Figura 4): reúne os posts associados à moda em geral. Envolve 

tendências, desfiles, lançamentos de coleções de marcas famosas, estilo das 

celebridades, entre outros.  

b) Beleza (Figura 5): é uma categoria voltada para assuntos estéticos como 

esmaltes, cabelo, maquiagem. Vários posts deste também aparecem na sessão Moda. 

c) Celebridades (Figura 6): possui postagens sobre celebridades, desde os que as 

criticam até a inspiração do estilo delas. 

d) Cultura (Figura 7): inicialmente chamada de música, trás dicas sobre tal estilo, 

filmes escritos pelas colaboradoras/amigas da blogueira, Bruna e Camila Nunes.  

e) TV e Rádio (Figura 8): apresenta informações sobre o cenário musical e 

seriados televisivos. Também é possível fazer o download dos sets musicais criados 

pelo DJ Diego Nunes, namorado da blogueira, que assina a maioria das postagens desta 

categoria.  

f) Editorial (Figura 9): editoriais preparados pela equipe GE, que tem os nomes 

divulgados ao final de cada sessão. Camila Coutinho reúne profissionais 

pernambucanos e amigos para organizar o espaço, sob a direção dela. Cada editorial 

possui um tema e divulga grifes. Uma das temáticas abordou o estilo de seis clientes de 

uma loja para montarem looks com peças da marca. Em outra, foram convidadas 

modelos profissionais. Todas tiveram as imagens captadas através das lentes do 

fotógrafo João Arraes.  
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Figura 2: Página inicial do blog Garotas Estúpidas do dia 30 de novembro de 2009. 
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Figura 3: Arquivos classificam e armazenam os posts. 

 

 

 

Figura 4: “Phyna no aeroporto?”, categoria Moda, dia 30 de novembro de 2009. 
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Figura 5: “Os esmaltes da American Apparel!”, categoria Beleza, dia 17 de dezembro de 2009. 

 

 

Figura 6: “Tshirt  amygha...”, categoria Celebridades, dia 1 de dezembro de 2009.  
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Figura 7: “London Girls!”, categoria Cultura, dia 5 de maio de 2009.  
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Figura 8: “Conheçam Ke$ha”,categoria TV e Rádio,  dia 8 de dezembro de 2009.  
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Figura 9: “City Girls”, categoria Editorial, dia 08 de julho de 2009. 
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 Apesar das seções organizarem as postagens, existem indexações no blog que 

operam como se fossem editorias e são identificadas por meio das tags. A palavra 

inglesa significa etiqueta, um rótulo utilizado para identificar algo. Na web, eles contêm 

informações comuns. O ―Garotas Estúpidas‖ possui tags que se tornaram referência 

para os receptores. Algumas delas são populares no blog, pois remetem a espécie de  

editoriais no blog. 

a) Get the look (Figura 10): compreendido no português como ―Conquiste o look” 

ou ―Tenha o look‖ é um espaço onde Camila analisa o visual de celebridades e oferece 

dicas para as leitoras que desejam copiar tal estilo. Após apresentar a estrela escolhida, 

comenta um pouco de sua trajetória e o estilo adotado por esta no dia e na noite. A 

blogueira caracteriza o vestuário estudado e oferece uma lista de produtos, incluindo os 

preços. Entre os looks revelados estavam o da socialite Julia Roitfeld , da atriz Anne 

Hathaway e  da estilista Whitney Port. 

Na edição de 11 de julho de 2009 que apresenta o estilo de Julia Roitfeld, 

Camila adota a segunda frase: ―Tenha o look dela‖.  A frase influencia a adoção do 

perfil de mulher apresentado. 
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Figura 10: Camila influencia a leitora a ter um visual parecido com o Julia 

Testoin Roitfeld e mostra, através de roupas e acessórios, como tornar isso realidade. 

b) Esmalte da semana: trás indicações de uma cor e uma marca escolhida para ser 

a principal durante um período que varia de uma semana a 15 dias. O tempo de 

postagem é irregular, portanto nem sempre é possível encontrá-la quatro vezes ao mês 

no blog.  

c) Whats in your bag?:  o próprio nome já demonstra a intenção deste tag. ―O que 

tem na sua bolsa?‖ desvenda o que as mulheres carregam nas bolsas. Itens que podem 
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revelar a personalidade de cada uma. Modelos, uma jornalista, socialite e estilista foram 

algumas das profissionais que tiveram de abrir suas bolsas.  

d) Do it yourself (DIY): o ―Faça você mesmo‖ mostra passo a passo como montar 

penteados e acessórios como colares. 

e) Diário de viagem: no formato guia de viagens, a partir de uma determinada 

cidade, a blogueira ou convidada, que conhece o local escolhido, indica lugares para 

visitar desde espaços culturais, lojas e restaurantes. 

f) Love This!: caracterizado pela própria blogueira como um tag que indica uma 

wishlist de produtos semelhante as sessões encontradas em revistas como Teen Vogue, 

Quem, Estilo e em outros blogs. Na postagem que inicia o primeiro ―Love This!‖, do dia 

dois de dezembro de 2009, Camila faz a seguinte explicação: “No tag “Love This!”, 

vou reunir algumas coisinhas que andam deixando minha carteira frenética e meu 

mouse nervoso!”.  Além de aperfeiçoar para o meio digital esse formato criativo já 

adotado pelas revistas, ela destaca o sua predileção para determinadas tendências e 

produtos expostos. Fato já interpretado no próprio nome do post, que em português 

significa ―Amo Isto!‖. Através do tag ―Love This!‖ os interessados podem conhecer as 

outras publicações. 

Outros assuntos populares são o ―GE entrevista‖, identificado pela tag entrevista e o 

―Trendy to watch‖, identificado pelas tendências. 

 

5.2 GE: AS GAROTAS FALAM   

 

Os leitores são presença marcante no ―Garotas Estúpidas‖. Os comentários deles 

ajudam a aperfeiçoar o blog e, em certos casos, a definir pautas.De acordo com Camila, 

o perfil os visitantes são meninas entre 18 e 25 anos, interessadas nas novidades sobre 

moda, beleza, consumo e celebridades. O envolvimento da blogueira com o público 

visitante é de proximidade, onde todas se tratam como amigas, apesar de, na maioria 

dos casos, Camila não as conhecer.  No GE os leitores podem contatar a autora através 

das redes sociais já comentadas, email ou comentários. ―Minha relação com elas é bem 

próxima, tento responder as perguntas via email, comments e twitter da melhor maneira 

possível. Às vezes é muita coisa, mas eu faço o possível‖, comenta.  
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Nas mensagens
15

 deixadas pelos visitantes se percebe a relação íntima entre 

emissor/receptor. Por meio de uma linguagem coloquial, Camila Coutinho trata os 

internautas como se fossem amigos. Já estes retribuem com visitações diárias, elogios e 

confiança. 

 

Olha quanto ao quesito audiência acho que contribuo bastante viu?! Entro no 

Garotas Estúpidas pelo menos umas cinco vezes ao dia...Sem exagero... 

Gosto tanto do blog que ele já tem até um atalho na tela do meu iPhone (Ana 

Carolina Mattos, 09 de abril de 2010). 

 

É uma pessoa que traduz com simplicidade e diversão o mndo fasion. 

Admiro muito você e TODOS os dias dou um pulinho aqui para me atualizar 

e rir, pois seus posts são divertidíssimos, além de super informativo! (Annie, 

09 de bril de 2010). 

 

Sou novata por aqui... e simplesmente estou VICIADA! Sua dedicação em 

nos trazer as novidades évisível, além do carinho (Simone, 10 de bril de 

2010). 

  

Também amo seu blog, foi o primeiro que vi, apesar de haver outros blogs 

bons o seu é o MELHOR, porque tem essa simplicidade, de mostrar moda 

acessível pra todos, isso faz toda diferença, portanto como sabemos que sua 

vida é só para cima e cima, não perca essa característica, pois é essa a 

diferença (Fernanda, 10 de abril de 2010). 

 

Não trabalho com moda, nem sou expert em mod, apenas curto o tema e 

gosto de me vestir bem... Cheguei no site por indicação de uma amiga (esta 

sim, antenadíssima em moda) e também não sai mais (Laura, 11 de abril de 

2010) 

 

Reconhecimento de decicação ao trabalho, pesquisa, bom humor, excelente 

editoração e ‗faro‘ para postar o que as suas leitoras querem ver (Flávia D., 

12 de abril de 2010). 

 

Enhorabuena no sabes o cuanto me alegro por ti, aqui em España he indicado 

a todas mis amigas tu blog, me encanta y a mis amigas igual, tu te lo 

mereces, a seguir cosechando exitos, porque tu lo vales, um saludo de uma 

fiel seguidora (Maria Roldan, 12 de abril de 2010). 

 

O GE dá muuuuitas dicas boas! Sem falar do seu jeito descontraído de 

escrever! E sem falar também das dicas paras as meos favorecidas (hahaha) 

mostrando produtos mais em conta (Ana Paula, 10 de abril de 2010). 

 

Os comentários acima são uma amostra do que o público procura no blog. 

Nestes, elas parabenizam a blogueira pela indicação da revista ―Vogue França‖. Em 

geral, os posts trazem elogios e opiniões sobre o assunto abordado na publicação 

exibindo apenas o primeiro nome de que comentou, na maioria mulheres. 

                                                           
15

 Para revelar o envolvimento dos visitantes com o blog, escolhemos um post de 2010 que destacava a 

presença do GE na revista ―Vogue França‖. Neste, verificou-se grandes elogios destinados ao blog que foi 

considerado um dos principais weblogs de moda do mundo.  
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Nas milhares de visitações do GE, o Brasil representa 94,5%, o Reino Unido e 

os Estados Unidos  possuem o mesmo índice, com 1,6% cada, seguidos por Portugal, 

com 0,7% e a Espanha, com 0,6%. A maioria dos posts possui no mínino 50 

comentários, entretanto, um dos maiores números de comentários é do dia 20 de 

outubro de 2008, em um post sobre porta jóias onde estão 6.427 registros. 

Além dos comentários, os visitantes também tem outra forma de se expressar no 

blog por meio de um mural onde podem ―declarar seu amor‖ pelo ―Garotas Estúpidas‖, 

intitulado ―I G.E‖ (Figura 11). Para participar o admirador do blog deve carregar 

um cartaz com a seguinte inscrição: ―Eu amo GE‖. Abaixo da foto divulgada é exposto 

o nome e a ocupação do participante. Até o momento a sessão apresenta mulheres como 

estilista, modelo e outras blogueiras.  

 

 

 

Figura 11: Por meio deste espaço, as leitoras se declaram apaixonadas pelo blog. 

 

 

 

 

 

 

5.3 AS MULHERES DO “GAROTAS ESTÚPIDAS” 

5.3.1 A BLOGUEIRA CAMILA COUTINHO 
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Camila Coutinho tem 20 anos e é formada em jornalismo e mora em Recife, 

Pernambuco. Através do blog, ela representa o universo da moda presente no Nordeste 

do Brasil, pois apresenta, principalmente, um cenário cultural que foge de abordar 

apenas o eixo de moda Rio de Janeiro – São Paulo. Ao criar o GE, a ideia seria manter 

um espaço para que pudesse conversar sobre assuntos considerados fúteis, conforme 

explica em seu perfil: ―Eu e minhas amigas não agüentávamos mais comentar sobre as 

fofocas, novidades e tendêncinhas e ouvir dos namorados e amigos: ―Aii meu deus lá 

vem vocês com esse papo besta…‘‖. Então, Camila decidiu assumir essa face de ―stupid 

girl‖: ―Adoro escrever aqui sobre moda, tendências, gossip e gongação de um jeito 

leve/descontraído e encaro o GE como um lugar pra divertir o meu dia e divertir as fias 

também!‖. Sendo, como ela mesmo descreve em entrevista concedida a pesquisadora, 

algo ―totalmente de brincadeira mesmo‖.  

Entre as abordagens preferidas da blogueira para ser notícia, estão assuntos 

ligados a cultura pop, tendências e moda. Atenta as tendências e ―acontecimentos 

fashion‖, seus posts e declarações revelam uma jovem blogueira atuante no mundo da 

moda ao divulgar, tendências e produtos, participar e promover ações. Ao analisar as 

postagens é possível identificar que Camila também trabalha com moda fora do mundo 

virtual, para meios locais e produz ou participa de eventos do gênero. Na bagagem, 

estão diversos eventos, como mostra o post do dia 22 de outubro de 2009 (Figura 12), 

que trata da terceira edição do ―Garotas Estúpidas Shopping Day -  3ª Edição‖, feira 

outlet
16

 com a participação de diversas lojas de grife vendendo peças com até 90% de 

desconto. O mesmo ocorre nos posts sobre coberturas de eventos de moda, por exemplo 

a cobertura da São Paulo Fashion Week, feita pela primeira vez em 2007. 

Além disso, Camila freqüenta festas, desfiles, de lançamentos de lojas, coleções 

e produtos, cujos registros são postados no blog. Ela também se reúne com outras 

blogueiras, com quem parece ter uma relação de cumplicidade mostrada, por exemplo, 

na postagem do dia, 03 de novembro de 2009 (Figura 13), ―Direto do túnel do tempo‖, 

pois traz imagens de amigas blogueiras, que encontra fora da web, quando crianças e 

suas descrições a partir da análise das fotos. Camila Coutinho também viaja e relata 

suas passagens por diversos países e cidades, incluindo, em algumas postagens, dicas de 

visitação que foram, na sua maioria, locais do exterior.   
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 Uma feira de outlet vende roupas de grife com descontos. 
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Figura 12: “Shopping Day – 3ª edição!”, 22 de outubro de 2009  
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Figura 13: ―Direto do túnel do tempo‖, 03 de novembro de 2009  
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A partir desses exemplos, a iniciativa da blogueira, revelada ao criar um blog 

chamado ―Garotas Estúpidas‖, e sua defesa acerca da concepção de se trata de um 

espaço para conversar sobre futilidades, assumindo a face de garota fútil são os traços 

marcantes de seu comportamento. A blogueira se coloca em uma posição sujeita à 

críticas e fracassos, mas mesmo assim segue tentando e adquirindo sucesso nas ações 

que incorporam suas preferências, tal as fofocas de celebridades e por revistas de moda. 

Segundo Camila explica no seu perfil no blog: ―Sou doida por cachorros, revistas, 

Doritos, fofoca de celebridade, internet, imagem e ação, cachorro quente, BBB, 

Padrinhos Mágicos e brechós‖. 

No período de análise de ―Garotas Estúpidas‖ (janeiro de 2006 até dezembro de 

2009), nota-se uma remodelagem dos posts, um fato que pode estar associado ao seu 

próprio crescimento pessoal e profissional. Há um claro contraste marcado pela adoção 

de postagens informativas sobre o mundo da moda e de um acompanhamento do poder 

disseminador da cultura dos blogs, quando Camila abandonou a avaliação estritamente 

moral do comportamento das celebridades (com posts de informações apenas sobre a 

vida destas), para aderir predominantemente à divulgação de tendências, produtos e 

eventos e opiniões sobre os mesmos. Em entrevista concedida à pesquisadora, em julho 

deste ano, a blogueira explica que a intenção do blog era conversar sobre assuntos 

femininos com as amigas, mas também reconhece a mudança dos temas das postagens, 

que atribuiu a ―uma mudança natural que acontece com o tempo‖. 

Mesmo ao explicar que o GE é um local para falar de futilidades, a maioria dos 

posts não possui mais o caráter fútil que marcava sua fase inicial, como, por exemplo, 

no primeiro post do GE, intitulado ―Ben? De Lindsay?‖ (Figura 14), que trazia poucas 

linhas irônicas, em inglês, criticando o comportamento de Lindsay Lohan e a socialite 

presente no próximo post, Paris Hilton: ―Hey meninas... Espero que possamos conversar 

muito sobre esta estúpida da Paris Hilton. Não bebam e continuem na escola‖ (com 

tradução da pesquisadora). Ambas são conhecidas pelas excentricidades e escândalos 

envolvendo drogas e bebidas, assim como a inimizade. Camila aproveita isso, para fazer 

uma associação crítica sobre/entre ambas.  

No primeiro dia do blog no ar, 4 de junho de 2006, das 12 postagens de Camila, oito 

faziam críticas ao comportamento de celebridades, estilo amplamente adotado por 

meses no blog e amenizado no decorrer do tempo. As principais celebridades criticadas 

eram Lindsay Lohan, Paris Hilton, Britney Spears e Nicole Richie. O que antes parecia 
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ser apenas um espaço voltado para fofocas, tornou-se um espaço de divulgação dos 

conteúdos de beleza e moda da preferência da autora. Afinal o ―Garotas Estúpidas‖, 

representa os gostos, preferências, a personalidade de Camila. A avaliação crítica 

compõe o blog desde sua criação, sendo a expressão do pensamento da blogueira, 

porém passou a ser utilizado, na maioria das vezes, para explicar o razão de certo 

produto ou estilo não ser bom.  

 

 

 

Figura 14: posts do dia 4 de julho de 2006, primeiro dia do blog no ar 
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Nesta mudança, há um contraste marcado por dois momentos. Por volta de 2008, 

podemos notar uma grande evolução em torno dos assuntos postados, pois aumentam o 

número de posts sobre moda e tendências em comparação aos de fofocas sobre 

celebridades. Dois exemplos são os posts do dia 28 de junho de 2008 (Figura 15), 

intitulado ―Tendências de Verão 2009‖, que apresenta as novidades e tendências para a 

próxima temporada, ―Band-aid féxion...”, com a parceria do estilista Alexandre 

Herchcovitch com a marca de curativos ―Band-Aid‖ (Figura 16) que resultou em 

diferentes estampas.  

 Esta fase assemelha-se com o formato atual dos posts do GE, que se transformou na 

expressão de uma mulher empenhada em escrever sobre formas culturais e auxiliar as 

leitoras com dicas de acessórios e roupas que estão em evidência na moda, artigos 

testados, entre outros. Tal mudança pode ser percebida nos comentários das leitoras: 

De tão curiosa que sou vim ver o FIRST POST daqui. Camis, você era 

capenguinha hein amor? Ainda bem que melhorou e hoje seu blog é o The 

Best pra mim (Fernanda Souza, 10 de dezembro de 2009). 

As postagens uniram o cotidiano da jovem com novidades sobre assuntos 

relacionados a beleza, moda, tendência e celebridades. Ela trouxe novidades através de 

produtos que adquiria ou ganhava, opiniões sobre eles, tendências transmitidas de 

diversas formas como a partir de exemplos de famosas, na sua maioria, e de mulheres 

conhecidas pela sociedade ou comuns, ou de lançamentos de coleções de marcas 

famosas. Essa modificação não fez com que o GE perdesse um dos seus objetivos 

principais: ―a graça daqui é justamente essa conversinha de amiga!‖, explicita a 

blogueira em um de seus posts.  

Tal verificação não se trata de um julgamento da blogueira, mas compreender que a 

mudança faz parte de uma questão geracional, pelo interesse, na juventude, por assuntos 

em torno das celebridades e suas vidas, e na fase adulta, com certo amadurecimento e 

interesse para conteúdos mais sérios. Camila também acompanhou as próprias 

mudanças midiáticas, criando seu blog durante um período de aumento dos weblogs que 

já estava consolidado no exterior. Através do GE, Camila trouxe o ponto de vista 

brasileiro e ganhou, na época, a empatia das leitoras com conteúdos diferentes e que 

hoje são comuns nos espaços virtuais sobre moda, como dicas de produto, tendências, 

entre outros.  
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Figura 15: “Tendências verão 2009”, dia 28 de junho de 2008 

 

 

 

Figura 16: “Band-aid féxion…’, dia 28 de junho de 2008 
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Quanto à estética, através dos posts sobre beleza, percebe-se que a blogueira tem um 

cuidado com o corpo e a pele.  Devido aos produtos que ganha das empresas que 

procuram por divulgação gratuita e outros adquiridos, Camila divulga quais os 

resultados obtidos.  No post ―Cabelo, cabeleira...‖ (Figura 17), do dia 3 de junho de 

2009, a blogueira chega a indicar os produtos que fazem parte da sua rotina de cuidados 

com o cabelo. O mesmo ocorre com o cuidado com os cabelos e as unhas, que inclusive 

possui uma sessão especial chamada ―Esmalte da Semana‖, onde elege uma cor de 

esmalte preferido para a semana.  

Em alguns posts, Camila acaba manifestando sua opinião sobre itens dos figurinos 

apresentados, seja vestidos por ela, celebridades ou que estão na moda, como no ―Como 

usar oncinha!‖ (Figura 18), de 28 de novembro de 2009, sobre as melhores maneiras de 

usar estampas de onça. Já em outros, mostra seu visual por meio de fotos tal a postagem 

do dia. Por isso, é possível identificar algumas das principais peças presentes no guarda-

roupa de Camila, que são jaquetas, coletes, shorts, vestidos, regatas e saias, 

aparentemente, confeccionadas com tecidos leves e que vão de acordo com o clima da 

região onde a blogueira reside. No pescoço estão colares de correntes ou pérolas, como 

afirma no post ―Os colares da vez‖, de 29 de dezembro de 2009:  

 

Eu definitivamente sou uma garota de correntinhas! Sempre amei usar 

modelos dourados aos montes e colecionar pingentinhos. Tenho lacinho, red 

hamsa, coelhinho, caveira…(com grifos da blogueira). 

 

O figurino versátil, seguindo as tendências diversificadas, mostra-a Camila com 

diferentes estilos, ora mais romântica ora mais rockeira. A postagem do dia 28 de 

dezembro de 2009, ―Só truque‖ (Figura 19), revela que além de mostrar o look, ela 

apresenta referências sobre as peças usadas e dicas de moda. Neste caso, uma maneira 

de usar as roupas que estão na moda, incorporando os estilos ao seu formato de corpo.  

Além disso, seu figurino eclético é composto por roupas e grife e de marcas populares, 

que também são divulgadas nas postagens. Desta forma, representa uma característica 

presente na contemporaneidade que é a pluralidade de identidades conforme já foi dito 

no capítulo 2. As peças do vestuário permitem que os sujeitos assumam novos estilos, 

em que a cada troca de roupas é possível assumir uma nova identidade.  
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Figura 17: “Cabelo, Cabeleira”, 28 de junho de 2008 
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Figura 18: “Como usar: oncinha!”, 28 de novembro de 2009 
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Figura 19: “Só no truque”, 28 de  dezembro de 2009 
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5.3. 2 IT-GIRL: A GAROTA REFERÊNCIA 

“It é aquela qualidade que alguns têm de enfeitiçar outros” 

Elinor Glyn 

 

Desde 1999 o cenário fashion foi invadido por uma expressão inglesa: it –girl. 

Em blogs, revistas, nas passarelas, quando se trata de moda, a it-girl é assunto. Mas 

afinal, o que significa esse termo? Como podemos identificar uma mulher que se 

enquadre nele? Quem define quem é uma it girl?  Apesar do uso do termo ter se 

propagado mundialmente nos últimos anos, ele foi usado pela primeira vez em 1926 

pela escritora Elionor Glyn. Esta o utilizou para descrever a atuação da atriz Clara Bow 

no filme mudo ―It‖. Entretanto, o seu significado não mudou. Conforme a matéria ―It 

Girls, as garotas que todo mundo quer imitar‖
17

, publicada dia 6 de setembro no caderno 

Donna, da Zero Hora, as it girls podem ser consideradas musas e influenciam as 

mulheres, seja na forma de se vestir como se comportar.  Um poder atribuído a sua 

personalidade e modo de vida que, como classifica a autora da matéria Paola Deodoro, 

tornam-nas ―meninas do momento‖ ou ―garotas referência‖. 

A jornalista Claudia Jordão, na matéria ―As garotas superpoderosas da moda‖, 

publicada na do mês de junho de 2010 na revista ―IstoÉ‖
18

, utilizou o seguinte conceito 

para classificar elas: ―Mulheres carismáticas e charmosas, que recebem atençao da 

mídia e têm o poder de lançar tendências de comportamento e de moda, em âmbito 

internacional ou local. São descoladas, criativas e sexy – e, acima de tudo, tem 

personalidade‖.  

Mesmo a maioria das it-girls não serem profissionais da moda, elas lançam 

tendências pelas combinações de roupa e por utilizarem produtos já conhecidos ou não. 

Em entrevista concedida a Paola, a diretora do núcleo de pesquisas da Delta Sys, 

Fernanda Pereira, explica que elas entendem de moda – podendo ser uma herança 

materna-, são independentes, namoram ou são casadas, tem um grande círculo de 

amigos, moraram no exterior e viajam seguidamente.  

                                                           
17

 Disponível em: http://www.clicrbs.com.br/especial/br/donna/19,0,2642721,It-Girls-as-garotas-que-

todo-mundo-quer-imitar.html Acessado em: 5 de novembro de 2010. 

18
 Disponível em: 

http://www.istoe.com.br/reportagens/79761_AS+GAROTAS+SUPERPODEROSAS+DA+MODA 

Acessado em: 5 de novembro de 2010. 

http://www.clicrbs.com.br/especial/br/donna/19,0,2642721,It-Girls-as-garotas-que-todo-mundo-quer-imitar.html
http://www.clicrbs.com.br/especial/br/donna/19,0,2642721,It-Girls-as-garotas-que-todo-mundo-quer-imitar.html
http://www.istoe.com.br/reportagens/79761_AS+GAROTAS+SUPERPODEROSAS+DA+MODA
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No ―Garotas Estúpidas‖ algumas mulheres já são sinônimo de tendência. Uma 

delas é Nicole Richie, filha adotiva do cantor americano Lionel Richie, que está sob os 

holofotes da mídia desde criança. A partir das marcas descritivas feitas pela blogueira 

Camila Coutinho nas postagens sobre Nicole, é possível verificar que esta é considerada 

alguém que gosta de se vestir bem e tem personalidade e criatividade ao criar seus looks 

que agradam o público feminino e são fontes de inspiração.  

Nicole foi denominada uma it-girl pelo blog no dia, 12 de abril de 2008 , no post 

―Amor a primeira vista‖ (Figura 20), que trata de uma nova sensação no cenário fashion 

que são os óculos em formato de coração. Nota-se a presença de postagens 

diversificadas sobre ela, com aquelas que tratam apenas de sua vida particular ou das 

tendências que dita na moda. Desta forma, pode-se contemplar uma visão ampla da 

identidade da it-girl. 

 

 

 

Figura 20: “Amor a primeira vista”, 12 de abril de 2008. 
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Os traços comportamentais dessa representação de feminino são descritos por 

meio da suas atitudes, principalmente as que envolvem a vida emocional, isto é, pelas 

relações familiares e sociais. Por meio delas, é possível acompanhar algumas fases da 

vida de Nicole que passou por diversas etapas, em geral, evidenciadas nos posts por 

meio de comentários sobre os eventos que participou ou situações que viveu.  

Nota-se nas postagens que, por ter um pai famoso, a it-girl cresceu cercada pelos 

flashes da mídia, como mostra o post que analisa suas roupas quando criança (Figura 

21). Este acompanhamento continuou na juventude e na fase adulta onde chama a 

atenção pelas suas ações, como revelam dois posts, de 2006, sobre o seu 

comportamento escandaloso, causado, geralmente, pelo excesso de bebida. 

 

 

 

Figura 21: “Vintage Nicole”, 12 de janeiro de 2007. 
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Na primeira, ―Nicole Richie GONE WILD‖ (Figura 22), do dia 27 de julho, é 

mostrada bêbada, cantando em um karaokê vestindo uma lingerie por cima da roupa. Já 

na postagem que tem o título em menção a uma continuação da primeira, ―Nicole 

Richie GONE WILD‖ 2.0 (Figura 23), de 10 de agosto, a ingestão de álcool e a atitude 

exacerbada em uma festa são novamente assunto e, desta vez, motivo de crítica mais 

enfática e irônica: ―Por mais que ela se vista e se comporte atualmente como uma 

―lady‖ magra e elegante... Nós sabemos que a verdadeira Nicole que habita aquele 

corpinho murcho…‖. Após, Camila Coutinho exibe uma foto antiga de Nicole, durante 

uma época em que ela era conhecida pelo comportamento excêntrico, pelo peso 

acentuado pelas gordurinhas e pelo excesso de álcool e uso de drogas.   

Por meio desses exemplos, é possível perceber que nem sempre o 

comportamento correto é de interesse para o público. A partir destas ações da it-girl, 

compreendemos que a há uma transformação de conduta, onde se abandona o 

imaginário de ―boa moça‖ e ―senhora do lar‖ característicos das décadas anteriores, para 

adotar uma forma de agir sem pudores. Já em contraponto com as atitudes de Nicole nas 

festas e aparições públicas do gênero, fora delas, a it-girl é apresentada como uma 

mulher que tenta ter uma vida muito semelhante as demais, isto é, que passeia com 

namorado em eventos, sai para se divertir com as amigas e vai as compras. Entretanto, 

devido ao acompanhamento da mídia, as proporções de seus atos são maiores, tornando 

uma simples rotina do dia a dia, tal fazer compras, em algo importante. Além disso, 

Nicole mostra-se empenhada com causas sociais. Enquanto estava grávida da primeira 

filha, chamada Harlow, Nicole Richie fez um ―chá de bebê‖ beneficiente, com a 

temática ―O mágico de OZ‖, onde todo o dinheiro recebido como presente foi destinado 

para a entidade social criada pela it-girl, ―Richie Madden Children’s Foundantion‖, ,  

com o objetivo de reverter em produtos necessários, como fralda, para os bebes de mães 

carentes.  

Com relação ao eixo temático beleza, o mito em torno da chamada ―ditadura da 

beleza‖, onde o corpo perfeito domina os padrões estéticos da sociedade pós-moderna, 

revela, principalmente, a fragilidade e perigo sobre o emagrecimento exagerado para se 

adaptar aos arquétipos sociais femininos. A magreza de Nicole Richie, que durante um 

tempo sofreu de anorexia, é criticada ou motivo de brincadeiras em alguns posts:   

Tudo bem que eh liindo gnt magra…q tudo fica bem nas magrelas, que elas 

são chique etc mas isso ta um pouquinho fora do controle! [...] Eu imagino 
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aquelas meninas americanas que seguem TUUDO que essas ―stupid girls‖ 

fazem, abdicando do seu macdonaldzinho sagrado querendo ficar desse 

jeito! ahaiuah afff tudo em exagero eh ruim… (GAROTAS ESTÚPIDAS, 

post ―Nicole... Agora eu extilei!‖, dia 15 de agosto)  

 

 

 

Figura 22: “Nicole Richie GONE WILD!!!!”, 27 de julho de 2006. 
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Figura 23: “’Nicole Richie Gone Wild’ 2.0”, 10 de agosto de 2006. 

 

Por meio das construções desenvolvidas nas postagens, é possível perceber a 

evidência de uma problematização em torno da identidade feminina atual, isto é, sobre o 



 78 

que se esperar do corpo desta. É senso comum a mudança no jeito de perceber a própria 

representação estética feminina, que após ser transformada com a mutação das 

sociedades que tinham pensamentos diferentes em torno do estereótipo feminino. 

Atualmente, a sociedade globalizada deparou-se na atualidade com uma concepção de 

belo alimentada pelo ―ser magra‖. Esta forma de pensar, por sua vez, remete a magreza 

como um resultado de muito esforço, disciplina e auto-controle. Na postagem do dia 16 

de julho de 2006 (Figura 24), é revelado as transformações que o corpo da it-girl passou 

desde 2003 até abril de 2005, onde já aparecia vestígios de ser anoréxica, revelados nos 

posts dos dias 5 de dezembro de 2006 (Figura 25) e 5 de julho de 2006 (Figura 26) que 

criticam a magreza já não considerada mais saudável. 

O mesmo ocorre na necessidade de se tornarem mais belas por meio de 

intervenções plásticas, como colocação de silicone, mostrando, assim, que a perfeição 

corporal na atualidade pode ser buscada por meio de intervenções estéticas ou 

cirúrgicas. No dia 7 de maio de 2007, Camila Coutinho critica a imagem de Nicole 

vestida de biquíni, que, segundo Camila, ficaria mais bonita se tivesse seios mais 

volumosos:  

―Não dá pra ser feliz num biquini sem peito gente! Simplesmente nada? 

Principalmente sendo bombardeada todo dia com fotos e mais fotos de 

peitudas lindas, proporcionais e cheias de photoshop‖ (com grifos da 

blogueira). 

 

Quanto ao figurino usado por Nicole Richie, é este o principal elemento que a 

faz ser considerada uma it-girl, afinal, suas escolhas no dia a dia são motivo de 

inspiração para outras mulheres e, inclusive para o GE que a usa como modelo. Como a 

blogueira descreve no post ―Golden girl‖ do dia 26 de março de 2007: ―A mama de 

Harlow que sempre foi famosa por seu estilo super copiado e seus acessórios 

incríveis‖. Mas, nem sempre o visual desta garota ―it‖ foi considerado referência entre 

os fashionistas, já sendo criticado, devido as roupas e o peso, por exemplo, no post do 

dia 26 de setembro de 2007, que aponta a stylist Rachel Zoe como a principal 

responsável pela mudança de Nicole:  

 
 Pra quem nunca ouviu esse nome antes, não podemos culpá-la ( ou agradecê-

la) por transformar uma boa parte das celebridades em garotas bronzeadas, 

muito magras, carregadoras de bolsas gigantes e principais consumidoras dos 

enooormes óculos estilo retro. 
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Figura 24: “Nicole’s Evolution!”, 16 de julho de 2006. 

 

 

 
 

 

Figura 25: “Aprendendo Anatomia com Nicole Richie”, dia 5 de dezembro de 2006. 
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Figura 27: “Skinny Girls!”, 5 de julho de 2006. 
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Após a mudança, a nova Nicole Richie passa a ser referência e influenciar o uso 

de acessórios e roupas que veste, sendo alguns considerados a sua marca registrada. 

Logo, são apresentadas como tendências em posts que falam dela como inspiração ou 

apenas utilizam a sua imagem.  As principais referências são os maxi vestidos, jeans 

skinny
19

 ou anos 70
20

, pulseiras, headbands
21

, lenços, casacos e óculos escuros que 

aparecem ilustrando posts que a consideram como inspiração e a utilizam para 

exemplificar tendências que foram incorporadas ao seu guarda-roupa, recentemente ou 

usado há mais tempo, como a publicação do dia 15 de setembro de 2008, ―Na cabeça!‖, 

que apresenta a imagem de Nicole para ilustrar diversas tendências sobre o uso de 

headbands e lenços: ―Não tem como negar que a invasão bohemian chegou nas 

cabeças das fashionistas da mesma maneira que invadiu seus guarda-roupas‖ (com grifo 

da blogueira). Outros exemplos são a postagem ―Pulso firme‖, de 28 de maio de 2008 

(Figura 28), que mostra a combinação de várias pulseiras no mesmo visual, e a do dia, 3 

de março de 2008 (Figura 29), ―The new farway!‖, que a mostra utilizando um modelo 

de óculos considerado tendência. 

 

                                                           
19

 Conforme matéria publicada no dia 07 de julho de 2006, no site ―Alô Chics!‖, de Glória Kalil, o jeans 

skinny é uma calça justa que veste como uma legging, isto é, bem estreita. Disponível em: 

http://chic.ig.com.br/antigo/materias/377501-378000/377519/377519_1.html 

20
 As calças jeans dos anos 70 são caracterizadas pela cintura alta e pelo tamanho da barra, conhecida 

como boca de sino.  

21
 As headbands são um acessório de cabeça semelhante a faixas e podem ser feitas de couro, tecido e 

outros materiais. A origem do enfeite é remota, estima-se que tenha sido utilizada na Grécia. Durante as 

décadas de 60 e 70, as headbands faziam parte do figurino dos hippies. Fonte: 

http://www.feminice.com.br/luisa-moraleida/tudo-sobre-headbands/2012 

 

http://chic.ig.com.br/antigo/materias/377501-378000/377519/377519_1.html
http://www.feminice.com.br/luisa-moraleida/tudo-sobre-headbands/2012
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Figura 27: “Pulso firme”, 28 de maio de 2008. 
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Figura 28: “The new wayfarer?!”, 3 de março de 2008. 
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5.3. 3 CELEBRIDADE 

Uma das celebridades que mais apareceu no ―Garotas Estúpidas‖, entre 2006 e 

2009, foi a cantora pop Britney Spears. As principais matérias estão associadas à beleza 

e o comportamento desta em uma fase marcada por muitas festas, pela separação do 

marido e pela disputa pela guarda dos dois filhos.  

Exibicionismo parece ser a característica em evidência nos posts em torno de 

Britney Spears. Apesar da primeira postagem sobre seu comportamento retratá-la no 

estilo de dona de casa, comprando itens de decoração para casa, os demais envolvem 

um comportamento que contradiz o espírito caseiro que remete a esta ocupação. Após 

anunciar a separação do marido, o rapper Kevin Federlaine, ou K-Fed, a cantora iniciou 

um período marcado por festas, abuso de álcool e drogas, chegando, a ser internada em 

uma clínica de reabilitação.  

A postagem do dia, 27 de novembro de 2006, ―As últimas da Britney‖, traz uma 

seleção de fatos em torno do comportamento da cantora que renderam boatos sobre a 

sua possível bissexualidade e fotos sem calcinha.  Os escândalos nas festas fizeram com 

que no final do mesmo ano, em 07 de dezembro de 2006 (Figura 29), Britney divulgasse 

uma nota justificando as atitudes e se desculpando por elas.  Entretanto, essas 

continuaram, chegando a envolver tentativas de suicídio, por duas vezes, agressão aos 

paparazzis e a raspar a cabeça para não precisar doá-los para realizar teste anti-drogas, o 

que a prejudicaria no processo para receber a guarda dos dois filhos, que chegou a ser 

retirado devido ao seu comportamento.  

A cantora é um exemplo de mulher pós-moderna, independente, que trabalha 

fora e exerce outras atividades e papéis como o de mãe. Após a separação do marido e 

ter sido retirada a guarda legal dos filhos, Britney foi apontada nas postagens como uma 

mãe que tentava melhorar a relação os filhos. No post do dia 21 de outubro de 2006, ―Its 

Jayden bitch!‖, o ―Garotas Estúpidas‖ se referiram a tristeza da cantora por ter perdido a 

primeira visita com os dois filhos devido a problemas com o interfone de sua casa.   

A beleza de Britney Spears é pouco ressaltada nos posts, que tendem a ironizá-la por 

dois principais motivos: o excesso de peso e os seus cabelos. Desde o primeiro post, do 

dia 4 de julho de 2006 (Figura 30), intitulado ―Britney faminta‖, percebemos as 

ridicularizações em torno da anatomia do corpo da cantora que durante um período não 

correspondeu aos padrões estéticos atuais que valorizam o culto a magreza. Este faz 

uma montagem utilizando uma imagem da cantora chorando e um balão de fala, como 
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os de quadrinhos, dizendo: ―Eu só preciso de um donuts‖. Após, no texto, a blogueira 

escreve um chingamento: ―Vaaaaai Baleeia OOOrcaaa‖. 

 

 

 

Figura 29: “Eu prometo”, 7 de dezembro de 2006. 
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Figura 30: “Fat Britney!”, dia 4 de julho de 2006. 

 

No mesmo ano, o ―Garotas Estúpidas‖ começa a elogiar a boa forma da atriz, que 

aparece mais magra nas postagens ―Britney’s hot body‖, de 24 de abril de 2007, e 

―Ahaza bri!‖ (Figura 31), do dia 7 de outubro de 2008. Este último ressalta o corpo da 

cantora e o abdômen definido, por isso Camila utiliza o seguinte comentário: ―Povo, 

agora é oficial: Nossa Britoca is ―bringing sexy back‖ total! Kkkkk‖. 

Desta forma, a postagem mostra que apesar de ser uma mulher autônoma, Britney, 

assim como muitas mulheres de hoje, continua sendo submissa a esses padrões do corpo 

perfeito criados em uma verdadeira cultura globalizada e impostos e alimentados pela 

mídia. As conseqüências geradas são múltiplas, entre elas, o preconceito como 

exemplifica no post ―So?‖, do dia 9 de setembro de 2007 (Figura 32), ao falar que o 

corpo de Britney Spears parecia o da ogra Fiona que aparece na trilogia do filme 

―Shrek‖.  

 ―Trendy Pop Tart‖. Desta maneira é traduzido pelo GE o estilo de Britney Spears, 

que, conforme o post do dia 07 de dezembro de 2006, tem no guarda roupa, muitas 
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peças como vestidos, mini-blusas, blusas com slogan. Entretanto, apesar das roupas de 

grifes e o auxílio de um personal stylist na composição do visual, o figurino da cantora 

pop não é tido como referência no blog. Ao contrário de ser copiado pelas mulheres, é 

mostrado como um exemplo que não se deve imitar e considerado uma má divulgação 

para as grifes: ―Acho que nos U.S.A a Britxxney toca o terror nos designers de 

moda… Gente..eu ia ter medo dessa fia usar minhas cria?s! ahahahah A menina 

destrói qualquer coisa que usa!!‖ (Camila Coutinho, post ―Tracky Girl‖, dia 20 de abril 

de 2007). 

 

 

 

Figura 31: “Ahaza bri!”, 7 de outubro de 2008. 
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Figura 32: “So?”, 9 de setembro de 2007. 
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Após apelidá-la como cafona, o ―Garotas Estúpidas‖ traz uma declaração do 

último personal stylist que trabalhou com Britney explicando que apesar dos conselhos 

e dos visuais indicados, ela insistia em combinar as roupas conforme sua própria 

vontade (post 11 de janeiro de 2007, ―Pobre Stylist...‖). Nas postagens que tratam do 

estilo, são feitas inúmeras críticas ao desleixo da cantora ao se vestir e utilizar peças 

que, quando vestidas juntas, não compõe um visual harmônico como mostra o post do 

dia 18 de dezembro de 2006 (Figura 33), intitulado ―Minha filha tenha senso!‖, onde 

Britney aparece com um vestido curto de renda, sem forro, e peças íntimas à mostra, 

sendo estas descombinantes e coloridas.  

 

 

 

Figura 33: “Minha filha tenha senso!!!!!!!”, 18 de dezembro de 2006. 
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Em certos momentos o figurino da cantora é descrito com tom irônico, como no 

post ―Muy Guapa‖ (Figura 34), 28 de dezembro de 2007: ―Cada dia Brit me 

impressiona com sua capacidade..como pode um ser ter tanta beleza, graciosidade 

e bom gosto”. As críticas também se estendem ao cabelo de Britney, que já usou 

megahair e não teve o cuidado necessário, deixando os apliques expostos e soltos, 

aparecia com o cabelo sujo, despenteado e, até mesmo, usando perucas, pois raspou o 

cabelo, como já citado. 

 

 

 

Figura 34: “Muy Guapa!”, 28 de dezembro de 2007. 
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Os elogios ao figurino são dedicados nos posts ―Back to normal‖, do dia 12 de 

janeiro de 2008, e ―Ta de parabeens‖, de 5 de julho de 2008. Enquanto um elogia o 

cabelo, que aparece cuidado e penteado. O título, que em português significa ―volta ao 

normal‖, sugere, em conjunto com o texto, que a cantora está voltando a ser uma pessoa 

comum, isto é, sem tantos exageros. No seguinte, elogia a regata e a calça jeans que, 

embora simples, compõe um visual mais harmônico em relação as combinações 

anteriores.  Outra roupa elogiada é autilizada na comemoração dos 27 anos, na 

postagem do dia 3 de dezembro de 2008 (Figura 35). Neste momento, Britney Spears 

abandona o estilo desleixado e escolhe um visual mais elegante e provocativo. O 

vestido preto é considerado adequado em comparação aos utilizados no passado, sendo 

caracterizado pela blogueira como uma mutação. 

 

 
 

Figura 35: “Quase lá!”, 03 de dezembro de 2008. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Entre as muitas exigências sociais, uma das que mais se destaca é a estética. 

Hoje, parecer bem, vestir-se na moda e ter sucesso se assemelha a um ―pacote de 

imaginários‖ transmitido pela mídia por meio das representações. O eixo central está no 

padrão de aparência para as mulheres, que institui regras de como ser e agir no meio 

social. Sabendo que as representações nos fazem refletir tanto sobre sua produção 

quanto para a troca de significados resultantes das interações, percebemos que, do outro 

lado dessa produção midiática está um sujeito em busca de sua individualidade, ao 

mesmo tempo em que tenta se encaixar em um sistema social coletivo. As 

representações transmitidas pela mídia servem de orientação para essas pessoas, pois 

seus modelos têm capacidade de mediar essa formação ―eu‖. 

Com a pesquisa, onde buscamos investigar as mulheres evidenciadas no blog 

―Garotas Estúpidas‖, verificamos que a representação feminina aponta para uma 

imagem idealizada de mulher fundamentada na perfeição estética. O imaginário social, 

com o auxílio midiático, não cessa de recompor uma concepção de beleza feminina e da 

importância da aparência na constituição dos sujeitos. O GE constitui um reflexo dessa 

cultura em torno do belo e através das inúmeras modelos femininas apresentadas em 

seus posts, contribuem para o fomento de imaginários sociais. Ao apresentar figuras 

femininas como modelos de referências de estilo ou comportamento, o blog intensifica 

as regras comportamentais, suscitando valores, e estéticas, atreladas aos padrões de 

magreza, belo e do bem-vestir.  Desta maneira, estrutura-se como um espaço virtual 

onde as mulheres podem se apropriar de novidades, identificar-se e selecionar aquilo 

que quer incorporar a sua vida.   

De certo modo, parece que ela faz isso, com representações de mulheres 

―tortas‖, quero dizer, a representação do ―ideal da bela mulher‖ estruturada no 

comportamento, é mostrado  por uma mulher que: tem defeitos, é frágil e erra. A partir 

da análise geral, tendo em vista as dez mulheres mais abordadas no blog, 

compreendemos, portanto, que o blog reafirma diversos tipos de representações de 

mulher, sendo os principais destaques para mulheres famosas, com uma carreira de 

sucesso e constantemente abordadas na mídia. Em geral, elas constituem um mesmo 

padrão: gostam de seguir as novidades da moda, em alguns casos ditando tendências, 



 93 

preferem vestir roupas de marca, estão sempre maquiadas, preocupam-se com o cabelo, 

seguindo as tendências inclusive sobre penteados.  

Além disso, são mulheres ousadas, que tem iniciativa, variam entre o estilo 

excêntrico ao elegante, e no momento de compor o visual dedicam-se na escolha de 

acessórios como brincos, óculos, pulseiras e colares, de acordo com o estilo de cada 

uma. Algumas têm preferência pelo uso de brilhos e muitas cores, já outras preferem 

cores neutras ou escuras. Por meio das apropriações que fazem destes elementos e até 

mesmo na escolha destes, elas revelam seus aspectos individuais.  Também entendemos 

que as mulheres pertencem a etnias diferentes, sendo negras, loiras e morenas. O biótipo 

magro é predominante, revelando estereótipos femininos que gostam de cuidar do 

corpo, baseando-se em modelos de beleza ideal. Neste sentido, as mulheres 

representadas, independente da nacionalidade, estão associadas a padrões 

internacionais, pois seguem o valor estético e as tendências globais, geralmente ditadas 

pelos europeus e norte-americanos.  

Quanto ao contexto manifestado pela blogueira Camila Coutinho de que o 

adjetivo  ―estúpidas‖  está associado a futilidade, que também está associado à  moda e 

a fofocas, percebemos que as mulheres podem ser consideradas estúpidas se adotarem 

comportamentos  que a prejudiquem, como foi citado sobre Nicole Richie e seus abusos 

com o álcool. Entretanto, se as considerarmos estúpidas por suas preferências pela moda 

e assuntos não tão construtivos como, por exemplo, saber dos últimos acontecimentos 

em torno da vida de uma celebridade, corremos o risco de deparamos com o mesmo 

preconceito que cerca, até mesmo os estudos sobre moda. Nessa perspectiva, esses tipos 

de comportamento associados a escândalos, são o que Camila Coutinho chama de 

estupidez, assim, tal conceito é empregado para aquilo que destoa do que se espera da 

conduta social ideal . Por sua vez, em alguns casos, o feminino excêntrico, exagerado, 

fora do comportamento esperado para a sociedade acaba sendo transformado em notícia 

para o blog.  

Concluindo, podemos dizer que a pesquisa foi válida para observar e 

compreender as transformações do mundo feminino ao longo dos tempos e, 

principalmente, perceber a importância das representações sociais presentes na mídia e 

o impacto disso na construção das identidades. Alia-se a esta realidade de construção de 

sentidos, a moda como meio de manifestação do sujeito. Outro entendimento propiciado 
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com tal verificação foi em relação aos blogs e ao seu crescimento desenfreado na 

sociedade, constituindo uma nova forma de mídia que tem gerado diversos 

questionamentos no campo comunicacional.  
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