
1. Introdução

 Desde o início da humanidade que nos vestimos. Cobríamos o 
corpo porque tínhamos frio (“utilidade”/protecção), vergonha (“decência”), 
porque queríamos ficar mais atraentes aos nossos olhos ou aos olhos de 
outros (“atracção sexual”), para demonstrar a nossa criatividade e 
individualidade (“adorno”). Em Consumer Behaviour Towards Dress 
(1979), George Sproles introduziu mais quatro funções do vestuário — 
diferenciação simbólica, afiliação social, modernismo e valorização 
pessoal. Concluímos que nem só de questões práticas e funcionais se 
reveste o acto de vestir. O vestuário e acessórios podem ser usados como 
elemento de diferenciação simbólica, útil para identificarmos profissões, 
filiações religiosas ou políticas, para realçarmos o nosso lugar na 
hierarquia social ou exibirmos poderio económico. 
 Assim decorre que o vestuário é sinónimo de conotações de status, 
afirmação de gostos e valores, cumprindo simultaneamente funções 
utilitárias e servindo como veículo de mensagens simbólicas. Como afirma 
Joanne Entwistle em The Fashioned Body,

"...clothes we choose to wear can be expressive of identity, 
telling others something about our gender, class, status and so 
on; on the other, our clothes cannot always be ‘read’, since they 
do not straightforwardly ‘speak’ and can therefore be open to 
misinterpretations."1 (2000, p.112)

 Vamos falar de vestuário, moda, estilo e tendência de moda. Todos 
estes conceitos são complementares e, por vezes, interdependentes. 
 Roupa ou vestuário dizem respeito ao objecto material que 
colocamos sobre o corpo para o vestir. Uma peça de roupa per se não 
constitui moda, mas a moda pode ser constituída por vestuário. Como 
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1 T.L.: “...as roupas que decidimos usar podem ser expressivas da nossa identidade, informando os 
outros sobre o nosso género,  classe, status e por aí adiante;  por outro lado, as nossas roupas não 
podem sempre ser ‘lidas’, já que elas não ‘falamʼ  directamente, estando assim abertas a erros de 
interpretação.”



nota Gillo Dorfles não é “apenas um fenómeno frívolo, epidérmico, 
superficial, mas (…) o espelho dos hábitos, do comportamento psicológico 
do indivíduo, da profissão, da orientação política, do gosto…” (1984, p.
13). A ideia de moda denota sempre a obediência a uma determinada 
ordem, um estilo de vestir ou um sentido estético adoptado por uma 
grande parte da população, num dado tempo. Com efeito, só podemos 
afirmar que algo está na moda quando é aceite e posto em prática por 
grande parte da população. 

“…a form of dress or a way of using it is not fashion or ʻin 
fashion  ̓until it has been adopted and used by a large proportion 
of people in a society. A particular style of dress has to be widely 
diffused and then accepted for anything to be fashion.” 2  
(Kawamura, 2005, p.1)


 Segundo Entwistle (2000), moda pode ser entendida como um 
sistema complexo de relações e intervenientes, situados no tempo e no 
espaço, com os objectivos de desenhar, produzir e distribuir vestuário. 
Este sistema, encontrado em determinadas sociedades, exige-nos uma 
abordagem analítica e sistémica, na qual uma cadeia de eventos ou 
intermediários interdependentes está ligado por relações específicas de 
produção e consumo.
 O ciclo de moda repete-se a cada seis meses quando se realizam 
as semanas de moda em diferentes cidades, espalhadas pelo Mundo. Em 
cada estação definem-se novas tendências de moda, como que 
directrizes que dizem respeito a cores e materiais, bem como a silhuetas 
ou determinadas peças de roupa que nessa estação estarão in. Ao definir 
o que está in determinamos automaticamente o que está out, o 
comprimento de saia que não devemos usar mais, a cor que pertence à 
estação passada, o tipo de sapatos que devem ficar guardados no 
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2 T.L.: “… um tipo de vestuário ou a forma de o usar não é moda ou ʻna modaʼ  até que tenha sido 
adoptado e usado por um grande número de pessoas numa sociedade. Um determinado estilo de 
roupa tem de ser largamente difundido e aceite para ser considerado moda.”



armário. A moda reflecte sobre o tempo e procura a novidade e a 
mudança. Qualquer manifestação de moda é uma manifestação do 
presente e a moda estará em constante e eterna evolução. 
Acompanhando a moda acompanhamos o tempo, ignorando-a somos 
deixados para trás. Como afirmou Georg Simmel, a moda “dá-nos um 
sentimento muito forte de presença…” (2008, p.32). 
  Ao longo do tempo, de que forma têm evoluído as fontes de 
informação/divulgação de moda? De que forma é que o grande público 
tem acesso às últimas novidades de vestuário? Uma das primeiras teorias 
foi desenvolvida por Georg Simmel no início do século XX. Segundo o 
autor, as propostas da Alta-Costura desciam pela pirâmide social até 
chegarem às classes mais desfavorecidas. Neste fenómeno de imitação 
emulativa, os modelos de Alta-Costura eram sucessivamente copiados ou 
reinterpretados até chegarem às cadeias de confecção industrial. A esta 
teoria Simmel apelidou de “trickle-down theory”, i.e. teoria da gota ou 
gotejante (imagem 1). Esta teoria 
pressupõe a existência de uma 
classe subordinante que detém a 
autoridade em matéria de estilo ou 
estética. Pretendendo subir na 
p i r â m i d e s o c i a l , a c l a s s e 
subordinada adopta os símbolos 
de status ostentados pela classe 
subordinante. Assim que as 
classes mais baixas se apoderam 
dos estilos de vestir da classe dominante, esta procura criar uma nova 
moda, novos acessórios ou estilos de vestir. Através desta espécie de 
jogo-do-gato-e-do-rato as classes mais abastadas conseguem destacar-
se daquelas mais abaixo na pirâmide social e manter o seu lugar na 
vanguarda da moda e do estilo. 
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Imagem 1: Ilustração da teoria gotejante



 Durante muitos séculos, os modelos de referência vinham da 
aristocracia, das classes mais altas e endinheiradas e da Alta-Costura. Foi 
no século XX que actrizes e artistas se tornaram nos novos modelos de 
referência e de beleza. O cinema e mais tarde a televisão, a rádio e as 
revistas femininas foram os principais meios de comunicação através dos 
quais as novidades e os modelos de referência eram comunicados. 
  A obediência aos ditames da Alta-Costura era inquestionável e 
subserviente. Apesar dos movimentos reformistas de vestuário, a 
possibilidade para expressar um gosto pessoal ou sequer para usar 
apenas aquilo que era mais adequado a cada corpo não era incentivada. 
 Foi nos anos 60 do século XX que se sentiram os primeiros sinais 
de mudança. Época de grande conturbação política e social, em que 
muitos valores tradicionais e conservadores foram postos em causa pela 
geração dos baby-boomers que chegava agora à adolescência. Com 
estes jovens assistimos aos primeiros fenómenos de street style e ao 
surgimento das primeiras tribos de estilo. 
 A hegemonia de Paris e da Alta-Costura terminou e as atenções 
viraram-se para Londres e jovens designers de pronto-a-vestir, orientados 
para as necessidades deste novo público. Pela primeira vez inverteram-se 
os modelos de disseminação de moda. A rua passou a ser encarada como 
fonte de inspiração e criação. E mesmo os designers mais exclusivos não 
ficaram indiferentes a este fenómeno. Afirmou Yves Saint-Laurent em 
1968: “Existe um caso de amor entre a rua e eu.” (Vincent-Ricard, 1989, 
p.131)
 A este novo modelo de disseminação chamou-se “trickle-up” ou 
“bubble-up”. A diferença que este novo modelo apresenta em relação ao 
apresentado por Simmel é que no modelo bubble-up  as inovações surgem 
nas camadas mais baixas da sociedade, entre os jovens e na moda de 
rua, sendo utilizadas pelos designers e criadores como fonte de 
inspiração. Um bom exemplo de bubble-up pode observar-se com os 
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blusões de cabedal e calças de 
ganga dos motoqueiros ou com a 
sub-cultura punk dos anos 80, cuja 
estét ica foi aproveitada por 
designers e criadores de Alta-
Costura.  
 A democratização definitiva 
ao vestuário chegou nos anos 60, 
com a sociedade de consumo. O 
marketing e os produtos eram especialmente dirigidos às classes médias, 
o que permitiu o acesso universal às últimas novidades através do pronto-
a-vestir (ou prêt-a-porter). 
 O conceito de estilo apresenta-se como um valor mais constante e 
coerente, ao contrário da moda, caracterizada por mudanças cíclicas e 
mais rápidas. Como afirmou Coco Chanel, “A moda passa, o estilo é 
eterno.” É consensual entre vários autores que é possível construir um 
estilo pessoal, de forma gradual e cumulativa, seguindo os conselhos 
apresentados. Ironicamente, apercebemo-nos de que os conteúdos e 
fórmulas apresentadas são muito semelhantes de título para título. 
Referem a importância dos acessórios para complementar e dar um toque 
de distinção a um coordenado, salientam a qualidade sobre a quantidade 
e constroem o guarda-roupa intemporal — logo com estilo — a partir de 
peças básicas como camisas brancas, camisolas de caxemira, um bom 
fato de duas peças, um vestidinho preto, um trench-coat, sabrinas e 
sapatos de salto alto. 
 Se as fórmulas são idênticas e prescritas a todas as mulheres 
como o método certo e infalível para se libertarem das tiranias da moda, 
de que forma então é que alcançam o tal estilo pessoal?
 Segundo Polhemus, esta mudança de paradigma e mentalidade 
deu-se nos anos 80, quando a ʻmodaʼ foi preterida a favor do ʻestiloʼ — 
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Imagem 2: Ilustração da teoria bubble-up



“the defining feature of dress had shifted from fashion, with its emphasis 
on constant change and a singular ‘direction’, to style, with its emphasis on 
constancy and pluralistic diversity.” 3 (Polhemus, 1996, pp. 27-8). Assim, 
seguir todas as sugestões dos designers ou das revistas, obedecendo 
subservientemente e sem qualquer objecção passou a ser visto como 
sinal de personalidade pouco coerente ou sentido estético imaturo, aquilo 
a que chamamos um/a fashion victim. Alcançar um estilo único, 
expressivo da nossa personalidade e complexidade interior é aquilo a que 
almejamos na actualidade.
 Esta ideia vai de encontro àquilo que Joanne Finkelstein (1991) 
define como “character immanent in appearance”4. Segundo a autora 
assumimos que a aparência física revela aspectos da nossa 
personalidade e carácter. Desta forma, aparência física e carácter estão 
intimamente relacionadas, considerando a primeira expressiva da nossa 
personalidade. Procuramos melhorar a aparência física, investimos na 
nossa apresentação, vestuário e acessórios, procurando criar um estilo 
único, fundado nos nossos ícones e referências culturais, expressivo da 
nossa personalidade. “We expect physical appearance to be revealing of 
character, and so we thoroughly fashion our appearances…”5 (Finkelstein, 
1991, p.178). 
 Então, de que forma se conjugaram os factores óptimos para o 
desenvolvimento do street style e para a crescente importância conferida 
à moda e ao vestuário? O conceito de moda que temos a descrever é 
característico das sociedades evoluídas do Ocidente. Necessita de uma 
estrutura que permita a mobilidade social, em que a ascensão de classes 
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3 T.L.: “...a principal característica do vestuário passou da moda, com ênfase na mudança 
constante e de ʻdirecção’ única, para estilo, com ênfase na constância e diversidade plural.”

4 T.L.: “carácter imanente na aparência”.

5 T.L.: “Assumimos a aparência física como reveladora de carácter, por isso embelezamos 
minuciosamente a nossa aparência.”



seja possível. Esta ideia é partilhada por vários autores e Kawamura 
(2005) acrescenta que a moda promove uma sociedade mais igualitária e 
torna as barreiras sociais mais ténues.  
  Afirma Massimo Baldini (2005) que a sociedade aberta é “racional 
e crítica” e exorta os seus indivíduos “tomar decisões pessoais”. Outro 
factor determinante que o mesmo aponta é o encontro de diferentes 
culturas que se estabelece nos grandes centros cosmopolitas e a maior 
tolerância que daqui advém para aceitar o que é diferente de nós. 
 As formas de socialização evoluíram desde a Revolução Industrial 
e passamos mais tempo fora de casa, o que nos coloca em confronto com 
outros transeuntes, desconhecidos com quem nos cruzamos brevemente. 
“Urban life puts you on display for the world to see…”6 (Universe, 2006, p.
8) e nestas circunstâncias o vestuário torna-se um importante instrumento 
de avaliação do outro. As nossas roupas enviam múltiplas informações 
relativamente à nossa idade, ocupação, género, gostos e crenças 
políticas ou religiosas. Esta comunicação inicia-se mesmo antes de 
iniciarmos diálogo com alguém como indica Allison Lurie em The 
Language of Clothes (2000). Segundo a autora esta comunicação ocorre 
de forma inconsciente por parte dos interlocutores e constitui um tipo de 
linguagem muito mais antiga e universal.
 O potencial do vestuário como veículo de opiniões políticas e 
sociais, assinalando pertença a um determinado grupo, foi largamente 
explorado pelos mais jovens. Na segunda metade do séc.XX observaram-
se os primeiros fenómenos de street style e de tribos urbanas como beats, 
teddy boys, mods...
 A moda de rua ganhou uma importância crescente. Segundo 
Polhemus (1994) as tribos urbanas multiplicaram-se e diversificaram-se 
durante as décadas seguintes, até chegarmos aos anos noventa quando 
se deu a reunião de todas as tribos — “the gathering of the tribes”. Havia 
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6 T.L.: “A vida urbana põe-te em exibição para o mundo ver…”



maior heterogeneidade de 
esti los e variedade de 
escolhas ao dispor de 
qualquer pessoa. Da junção 
destes factores, do respeito 
mútuo entre tribos urbanas 
s u r g i r a m f u s õ e s 
inesperadas que deram 
origem a novas micro-
tribos. Hoje em dia, os 
fenómeno de street style e 
tribos urbanas são cada vez mais vastos, tornando a sua catalogação 
mais difícil.
 A disseminação de novos movimentos urbanos, artísticos ou 
musicais tornou-se substancialmente mais fácil e mais rápida com o 
advento da Internet nos anos 90. Quando entrámos no século XXI este 
meio de comunicação já estava definitivamente consolidado e 
amadurecido, assumindo-se como uma plataforma de comunicação 
rápida e democrática, perfeitamente adequada às necessidades e 
exigências da sociedade contemporânea. Na Web  têm surgido suportes 
como os blogues e as comunidades virtuais, que permitem que as 
pessoas que partilham interesses, passatempos ou gostos se reunam 
independentemente da sua localização geográfica. 
 Os primeiros blogues de street style surgiram durante 2005 e 2006. 
Embora a fotografia de street style seja um fenómeno recente, as suas 
raízes encontram-se no documentário e foram um tema explorado por 
fotógrafos como David Bailey, Billy Name ou Jael Shabazz (Universe, 
2006). Bill Cunningham foi também um dos precursores deste tipo de 
registo. Também Ted Polhemus vem registando fotograficamente tribos 
urbanas desde os anos 80. 
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Imagem 3: Teddy boys em 1962



 Aquilo que a Internet oferece de novo é a grande rapidez com que 
os bloguistas podem publicar as suas fotos, a abrangência de públicos 
que abarcam e o alcance mediático e global. Temos acesso à visão dos 
autores sobre a moda na cidade, aquilo que as populações urbanas 
vestem no seu quotidiano. É uma realidade de moda, situada num 
contexto de vida urbana, de trabalho e lazer. Os bloguistas, utilizando os 
seus computadores pessoais como interface, comunicam as suas 
experiências, opiniões, reportam o que vêem nas ruas de todo o mundo. 
Esta é uma ʻmoda realʼ, no sentido em que é vivida pelas pessoas que a 
vestem e está completamente enquadrada no seu quotidiano e estilo de 
vida. Daí ʻstreet styleʼ, moda que nasce na rua e é resultado do quotidiano 
urbano dos seus utilizadores. Os blogues e bloguistas captam a energia 
das pessoas na rua, apreendendo tendências emergentes, elaborando 
posts sobre pormenores como acessórios, cores, proporções ou 
simplesmente partilhando um gosto ou referência pessoal.
 Os bloguistas desta área surgem para tomar o pulso das cidades 
onde vivem ou por onde vão passando em viagem. Retomam a figura do 
flâneur, desenvolvida por Charles Baudelaire. Segundo este, o flâneur é o 
indivíduo que se passeia pela cidade, um observador nato e dotado de 
uma sensibilidade especial para perceber a evolução dos hábitos e 
costumes dos habitantes da grande metrópole. 
 Comunicando através da Internet, o bloguista chega rapidamente 
aos seus leitores e todo o mundo tem acesso ao seu trabalho. 
Estabelece-se uma relação de partilha, de intimidade entre o bloguista e 
aqueles que seguem o seu trabalho.  
 Nesta investigação pretendemos perceber se existe alguma 
relação de consequência entre as tendências avançadas pela imprensa e 
as escolhas das pessoas no seu dia-a-dia. Será que existe uma relação 
inequívoca entre ambos os factores ou será que hoje em dia as escolhas 
de vestuário são tão pessoais que já não faz sentido falar em tendências 
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de moda? De que forma o aparecimento de blogues de street style veio 
alterar as relações entre consumidores, a indústria de moda e os canais 
de divulgação tradicionais como as revistas e jornais de especialidade e  
qual o papel desempenhado pelos meios de comunicação de moda, quais 
as novidades que a Internet introduziu nesta dinâmica. 
 Para levar a cabo a nossa investigação elaborámos um 
levantamento exaustivo dos blogues de street style sediados na Europa, 
dos quais seleccionámos alguns para análise. Destes blogues recolhemos 
as fotografias postadas durante o Outono/Inverno de 2008/09, relativas a 
womenswear. Paralelamente fizemos o levantamento das tendências 
publicadas na imprensa na mesma estação. 
 Através da comparação entre as imagens postadas em blogues de 
street style e as tendências avançadas pela imprensa de moda 
pretendemos perceber se os consumidores aderem positivamente às 
tendências e de que forma são adoptados e adaptados na vida quotidiana 
as propostas lançadas nas revistas. 
 Poderemos conjecturar sobre o futuro destes diversos 
instrumentos: de que forma se irão relacionar no futuro designers, 
imprensa, blogues e consumidores? O que resultará das novas dinâmicas 
estabelecidas entre a indústria de moda actual e os meios de 
comunicação globais e democráticos, conjugados com um universo de 
consumidores cada vez mais informados e exigentes? 
 As metodologias usadas nesta investigação foram de observação e 
estudo de casos, com recurso a entrevistas aos bloguistas. Utilizámos 
uma metodologia não-intervencionista e qualitativa.
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2. Moda

 2.1)  Moda e Tempo - alguns factores marcantes na evolução da 
moda

  2.1.1) Da Idade Média à Revolução Industrial

 A moda está intrinsecamente ligada ao tempo. A passagem do 
tempo, o novo que põe de parte o antigo, a necessidade infindável pela 
novidade foram motivos que incentivaram a produção de moda ocidental 
ao longo do tempo. Vários autores (Craik 1993; Entwistle 2000; 
Kawamura 2005; Baldini 2005) apontam o final da Idade Média como a 
época em que se começou a observar este fenómeno pela primeira vez. 
Foi por esta altura que a burguesia se começou a afirmar como classe 
emergente, com poderio económico e capacidade para rivalizar com a 
aristocracia e a nobreza em termos de vestuário e de aparência. O fim da 
sociedade feudal, a criação de uma economia capitalista e mercantil, a 
emergência da classe burguesa e mercadora, os contactos económicos e 
culturais estabelecidos com países que introduziram novos hábitos e 
produtos foram alguns dos factores que contribuíram para o 
desenvolvimento da Moda. 

“Fashion is associated with the rise of mercantile capitalism in 
Europe at the end of the Middle Ages (e.g. Wilson, 1985:3, König 
1973:139). The economic formations of Europe established the 
conditions for rapidly changing cultural forms. Thus, the hallmark 
of fashion is said to be change: a continual and arbitrary 
succession of new styles and modes that render previous 
fashions obsolete.” 7 (Craik, 1993, p.x)
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7  T.L:  “A  moda está associada com a ascensão do capitalismo mercantil na Europa no final da 
Idade Média (e.g. Wilson, 1985:3, König 1973:139). As estrutura económica europeia favoreceu as 
condições para formas culturais de rápida evolução. Assim, a característica da moda é a mudança: 
uma sucessão contínua e arbitrária de novos estilos e modas que tornam as modas anteriores 
obsoletas.” 



“Fashion is understood as a historically and a geographically 
specific system for the production and organization of dress, 
emerging over the course of the fourteenth century in the 
European courts (...) and developing with the rise of mercantile 
capitalism.”8 (Entwistle, 2000, p.44) 

“...the origins of fashion lie in the origins of modernity with the 
growth of industrial capitalism.”9 (Kawamura, 2005, p.25)


 Contudo, foi com o Renascimento que a moda se tornou mais 
relevante e abrangente. Na sociedade renascentista era possível uma 
maior mobilidade social e a vida na corte passou a reger-se por atributos 
como a ʻetiqueta e boas maneirasʼ, ʻbom gostoʼ, a forma de vestir e 
comportar. Estes eram encarados como uma forma de subir na pirâmide 
social. Deste contexto surgiram novas relações entre a roupa, a aparência 
e identidade (Entwistle, 2000). 
 A burguesia utilizou o vestuário como instrumento de contestação 
do poder vigente da aristocracia. Esta classe ousou desafiar as leis 
sumptuárias e fórmulas estanques de vestir por via de um guarda-roupa 
mais flexível a mudanças cíclicas, reafirmando desta forma o seu poderio 
económico. Eventualmente, as leis sumptuárias foram abolidas permitindo  
o acesso livre e democrático de todos os cidadãos ao vestuário. Assim, 
concluímos que a burguesia contr ibuiu largamente para o 
desenvolvimento da moda e do vestuário.

“...fashion emerges within a particular kind of society, one where 
social mobility is possible. One recurring theme (...) is that during 
the movement towards a capitalist society and the emerge of a 
bourgeois class, fashion developed as a tool in the battle for 
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8  T.L: “Moda é entendida como um sistema histórico e geográfico específico para a produção e 
organização do vestuário, surgindo ao longo do século XIV  nas cortes europeias, (…) e 
desenvolvendo-se com o aparecimento do capitalismo mercantil.”

9 T.L: “…as origens da moda estão relacionadas assentam nas origens da modernidade com o 
crescimento do capitalismo industrial”



social status.”10 (Entwistle, 2000, p.44)

 A Revolução Industrial e o século XIX é outra época histórica de 
importância fulcral para o desenvolvimento da moda. As cidades 
cresceram de forma desenfreada e milhares de pessoas, vindas dos 
meios rurais, acorreram às novas e modernas metrópoles em busca de 
emprego e melhores condições de vida. O vestuário teve de adaptar-se às 
novas realidades de vida e de trabalho, tornando-se mais prático. 
Surgiram inovações técnicas tais como a máquina de fiar, os teares de 
malha e de Jacquard, máquinas de costurar que tornaram o processo de 
confecção mais rápido, menos dispendioso e, como tal, mais acessível. A 
forma de construir a roupa também sofreu evoluções no sentido de tornar 
a produção em série mais fácil. 
 Na primeira metade do século XIX foram inaugurados os primeiros 
grandes armazéns e lojas de departamento. Estas grandes superfícies 
exibiam uma grande variedade de produtos, instilando nas pessoas o 
desejo de consumo, a vontade de adquirir a última novidade. A moda 
nunca havia sido tão democrática como nas grandes metrópoles dos 
séculos XVIII e XIX. 
 Por outro lado, a Revolução Industrial modificou os hábitos de 
consumo que existiam até então. Os grandes armazéns acolhiam pessoas 
oriundas de todas as classes sociais, com regime de acesso livre e 
democrático. Por consequência, a natureza da relação das pessoas com 
a moda tornou-se mais familiar. O acesso a tecidos e a materiais de 
retrosaria tornou-se mais fácil, permitindo às classes mais baixas 
produzirem as suas roupas em casa. Institucionalizou-se a prática dos 
preços fixos, pondo fim ao regateio de preços com os comerciantes. As 
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10  T.L: “...a moda emerge dentro de um tipo particular da sociedade, onde a mobilidade social é 
possível. Um tema recorrente é que durante a evolução para uma sociedade capitalista e a 
emergência da classe burguesa,  a moda desenvolveu-se como um instrumento na batalha por 
status social.”



montras destas lojas recriavam cenas domésticas, comunicando as 
últimas novidades em termos de vestuário, de decoração do lar. 

“...store windows created a new level of spectacle for the city 
dweller or visitor. Seen from the street itself, the illuminated 
contents of these ʻpublic theaters  ̓ provided a new and dramatic 
form of popular entertainment.”11 (Sparke, 2004, pp.16-7)  

 A informação passou a ser mais acessível já que foi por esta altura 
que surgiram as primeiras publicações periódicas sobre moda, 
acessórios, etiqueta, decoração do lar e ainda moldes de reprodução dos 
modelos de Alta-Costura. Em 1797 foi lançada em França a revista «Les 
Journal des Dames et des Modes» e quase um século depois é lançada a 
«Vogue» nos E.U.A.. As notícias referentes às últimas modas e evoluções 
no gosto chegavam agora a todas as pessoas, quer estivessem na cidade 
ou nos meios mais pequenos e isolados, reforçando a ideia de Dorfles 
(1984) da moda “como factor de educação global do gosto.”. 
 O cuidado com a aparência e apresentação em público ganharam 
uma importância acrescida em virtude das evoluções decorrentes nas 
formas de socialização e interacção com os outros. As modas tornaram-se 
mais passageiras e a cidade era “the stage par excellence for sartorial 
display.”12 (Entwistle, 2000, p.115). 
  Se, por um lado, as novas circunstâncias da vida na cidade 
contribuíram para o aumento da importância da aparência e para a 
evolução mais rápida do vestuário despertaram, por outro lado, uma nova 
reflexão sobre o poder ilusório do vestuário.
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11  T.L.:  “… as montras das lojas criaram um novo tipo de espectáculo para o transeunte ou 
visitante da cidade. Vista da rua, o conteúdo iluminado destes ʻteatros públicosʼ  proporcionava uma 
nova forma de entretenimento, popular e dramática.”

12 T.L.: “o palco por excelência para a exibição de guarda-roupa requintado”.
Nota: não existe tradução literal para português da palavra. Na nossa tradução, a palavra é 
empregue como adjectivo, referindo-se à qualidade do guarda-roupa. 



“...two strategies for dealing with the anonymity of the city begin 
to pull in opposite directions: the idea that character is immanent 
in appearance (Finkelstein 1991), an idea that pulls one in 
search of the authenticity of the 'other', the 'truth' behind the 
appearance; and an alternative desire for artifice and play with 
appearance, through fashion and disguise, provoked by the 
anonymous nature of the city. The contradiction between these 
two strategies serves to heighten the drama of the city and 
focuses attention on the body and on the dress as indicators to 
be read for hidden meaning."13 (Entwistle, 2000, pp.112-3)

 As formas de socialização evoluíram, bem como a experiência de 
vida na cidade que, à luz das novas teorias racionalistas, se abria em 
largas avenidas, amplos espaços de comércio e de lazer. A forma como 
se vivia a cidade e na cidade sofreu grandes alterações. Nos novos 
espaços de lazer e entretenimento como cafés e bares, teatros, jardins e 
passeios públicos desconhecidos cruzavam-se por instantes fugidios, 
partilhando o mesmo espaço e não dispondo de outra forma de avaliar ‘o 
outro’ senão através da aparência e do vestuário.

"These developments changed the geography of social life: cities 
became bustling and congested, dirty, noisy, often dangerous 
places to live and work; they also provided an 'expanded stage 
for the public drama of modern life' (Steele 1988:135) and 
fashion flourished on such a stage. In such an environment 
'strangers' meet with no more than fleeting moments to make an 
impression on each other. Thus increasing anonymity led to 
greater emphasis on appearance and the means by which to 
'read' the other."14 (Entwistle, 2000, p.116)
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13 T.L.: “…duas estratégias para lidar com o anonimato da cidade foram em direcções diferentes: a 
ideia de que o carácter é imanente na aparência (Finkelstein 1991),  uma ideia que nos leva à 
procura da autenticidade do ʻoutroʼ,  a ʻverdadeʼ  por trás da aparência; e um desejo alternativo de 
artifício e jogar com a aparência, através da moda e do disfarce, provocado pela natureza anónima 
da cidade. A contradição entre estas duas estratégias serve para aumentar o drama da cidade e 
foca atenção no corpo e no vestuário como indicadores que devem ser lidos em procura de 
significados escondidos.”  

14  T.L.: “...estes desenvolvimentos mudaram a geografia da vida social: as cidades tornaram-se 
fervilhantes e congestionadas, sujas, barulhentas, por vezes lugares perigosos para viver e 
trabalhar;  também proporcionavam um ‘palco alargado para o drama público da vida moderna‘ 
(Steele 1988:135) e a moda floresceu em tal situação. Neste ambiente ‘estranhos‘ cruzam-se com 
pouco mais que um instante fugidio para causarem impressão um no outro. Assim, o anonimato 
conduziu a a um maior ênfase na aparência e nos meios de ‘ler‘ o outro.”



 Assim, a moda adquiriu um papel mais importante na sociedade 
ocidental e a relação dos consumidores com a moda e o vestuário tornou-
se mais complexa.
  
 
  2.1.2) Do século XX à actualidade

 Chegados ao século XX vemos a ascensão do costureiro como 
artista. Saído do anonimato, o costureiro é agora celebrado pelas revistas 
de moda, pela clientela exclusiva que lhe é fiel. Charles Frederick Worth, 
inglês radicado em Paris foi o primeiro a reclamar tal título. Em 1857 abriu 
o seu atelier, anunciando “Robes et manteaux confectionnés, soieries, 
hautes nouveautés.”15. Com Worth, o alfaiate ou modista deixou de ser 
um mero artesão, executante das vontades das clientes, passando a ser 
ele o génio criativo que determinava o que cada mulher deveria usar. 
Entre outros feitos inéditos e ousados colocou à venda vestidos já 
confeccionados e criou o conceito de estação.
 Paul Poiret, Jeanne Lanvin, Coco Chanel, Madeleine Vionnet, Alix 
Grès ou Elsa Schiaparelli foram alguns dos nomes mais importantes da 
primeira metade do século XX. Revolucionaram muitas convenções do 
vestuário feminino procurando criar um vestuário mais simples, prático e 
versátil, em consonância com o tempo e as necessidades das mulheres 
modernas e activas. A Alta-Costura permanecia como o grande poder 
vigente em termos de moda e de vestuário, ainda que o prêt-a-porter 
começasse a ter maior visibilidade. Acontecimentos como a 1ª Guerra 
Mundial, ʻos loucos anos 20ʼ, ou a Grande Depressão dos anos 30 tiveram 
o seu reflexo na moda, no gosto e nos ideais de beleza.
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15 T.L.: “Confecção de vestidos e casacos, sedas, grandes novidades.”



 O cinema afirmava-se como meio de comunicação de massas e as 
estrelas de cinema foram convertidas nos portadores das novidades do 
vestuário, de maquilhagem ou penteados.
 Estrelas de cinema e figuras de relevância social tornaram-se nos 
novos modelos de referência, destronando a classe aristocrática, mais 
elitista. A cultura popular — rádio, cinema, mais tarde a televisão — 
afirmou-se definitivamente sobre a cultura elitista que havia dominado até 
ao século XIX.
 A 2ª Guerra Mundial implicou grandes privações e mudanças de 
paradigma na sociedade. Em 1947, Christian Dior apresentou a sua nova 
colecção Ligne Corolle. Posteriormente, esta colecção foi intitulada New 
Look por Carmel Snow, editora da Vogue Americana na época. Aquilo que 
foi apelidado de um novo look, um novo visual, mais não era do que um 
revivalismo da silhueta S da Belle Époque: cintura estreita, ombros 
redondos e delineados, peito proeminente, saias rodadas e volumosas. 
 Todo o mundo se rendeu à visão estética de Dior e em vários 
aspectos o costureiro implantou muitos hábitos entretanto tornados prática 
comum na indústria de moda. Entre outras coisas, instalou o hábito de 
duas apresentações públicas semestrais. As propostas eram renovadas a 
cada seis meses entrando, por vezes, em contradição com os paradigmas 
da estação anterior. Esta estratégia garantia que imprensa e compradores 
se mantinham atentos e sintonizados com as mudanças que efectuava a 
cada colecção em termos de comprimentos, cores, materiais ou silhuetas. 
A Alta-Costura conheceu nas décadas de 50 e 60 o seu período mais 
áureo. Nomes como Balenciaga, Balmain, Givenchy e Fath 
representavam o expoente máximo da elegância, requinte e sofisticação 
parisienses. As suas propostas eram publicadas em revistas de todo o 
mundo, as suas criações copiadas ou reinterpretadas, quer ao nível do 
prêt-a-porter, quer de confecção caseira. Paris mantinha ainda o estatuto 
de centro cultural e artístico mundial, era o farol de estilo e elegância para 
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o resto do mundo. Mas Londres conseguiu rapidamente captar parte 
dessa atenção.
 Os anos 60 foram uma época de contestação em que muitas 
convenções foram amplamente questionadas e vilipendiadas pela nova 
geração de jovens, de teenagers. Filhos da 2ª Guerra Mundial, a geração 
de baby-boomers teve um impacto na sociedade nunca antes 
experimentado por esta faixa etária. Reclamavam uma sociedade mais 
justa e igualitária. Hábitos de vida, valores, ideais políticos e sociais foram 
contestados. O mundo mudava a uma velocidade cada vez maior e a 
moda acompanhava, reflectindo os valores, ideais e angústias de cada 
tempo. Segundo Bonnie English (2007), a ascensão da classe média 
marcou o declínio gradual dos códigos de moda elitistas. De facto, 
observamos que o marketing, a televisão e o cinema — em resumo, todos 
os elementos da cultura popular — dirigiam-se em força às classes 
médias, instilando nelas o desejo de consumo e de melhorarem a sua 
qualidade e estilo de vida através de bens de consumo.
 A sociedade pós-modernista caracterizou-se por uma atitude 
inclusiva, pautada por valores de igualdade e pelo desejo de dar voz às 
classes sociais e grupos culturais que até então haviam sido 
marginalizados pela sociedade. As fronteiras entre a cultura elitista e 
popular foram esbatidas, numa tentativa de trazer vozes marginais para o 
centro da atenção (Sparke, 2004).  
 A moda e a cultura de rua ganharam lugar de expressão face às 
propostas de Alta-Costura e o pronto-a-vestir afirmou-se como a grande 
força de consumo, não sendo nunca mais suplantada pela confecção por 
medida praticada na Alta-Costura. A afirmação dos adolescentes teve um 
grande impacto na indústria da moda e do marketing pois para além da  
forte representação demográfica e poder de compra aumentado eram 
ávidos de consumo. A prosperidade económica dos anos 60 originou 
padrões de consumo mais frenéticos e os bens de consumo tornaram-se 
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objectos descartáveis, com uma esperança de vida mais curta (Mendes & 
de la Haye, 1999). Surgiu uma geração de designers de moda jovens 
prontos para ouvir os desejos destes consumidores e suprir as suas 
necessidades. Mary Quant, Barbara Hulanicki, criadora da Biba, André 
Courrèges, Pierre Cardin ou Rudi Gernreich trouxeram um espírito mais 
jovem e descomprometido à moda. 
 A mudança no vestuário reforça a ideia de revolução e mudança de 
valores.

“...a cada fenómeno revolucionário, a cada subversão dos 
costume, da situação política (...) corresponde sempre uma 
transformação na moda do vestuário que muitas vezes se tornou 
sintomática de uma peculiar iconologia estética.” (Dorfles, 1990, 
p.27)

 Para as tribos urbanas ou subculturas de jovens surgidas ao longo 
do tempo — beats, teddy boys, mods, hippies... — o vestuário simboliza a 
pertença a um determinado grupo e servia como instrumento de 
diferenciação das restantes tribos. “subcultures employ dress to mark out 
distinctive identities both between themselves and mainstream culture, as 
well as between themselves and other youth subcultures.” 16 (Entwistle, 
2000, p.135)
 Nesta dinâmica de subculturas rivais os seus membros 
experimentam duas forças opostas, uma de integração, outra de 
diferenciação como explica Entwistle: "fashion articulates a tension 
between conformity and differentiation: it expresses the contradictory 
desires to fit in and to stand out..."17 (2000, p.116)
 A cultura jovem ganhou tal força que agora eram estes que 
influenciavam os designers e criadores da Alta-Costura. As ideias 
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16 T.L.: “as subculturas empregam o vestuário para afirmarem identidades distintivas entre eles 
mesmos e a cultura de massas, assim como entre eles e outros grupos ou subculturas.”

17 T.L.: “a moda articula uma tensão entre conformidade e diferenciação: expressa os desejos 
contraditórios de encaixar e de chamar a atenção...”



manifestadas pelos jovens na rua eram aproveitadas pelos criadores 
como fonte de inspiração para novas colecções. Se queríamos estar a par 
das novidades na moda e no vestir, já não precisávamos de olhar para as 
passereles, bastava-nos olhar para as pessoas na rua. Foi assim que se 
estabeleceu o modelo de disseminação “trickle-up”, anteriormente 
referido.
 

“The trickle-up theory postulates that information starts at the 
bottom and flows upward. (...) Much bottom-up fashion appeared 
in the 1960s with the hippie look, again in the 1980s with 
inspiration from the rock music scene (Cyndi Lauper and 
Madonna), and with rap music in the 1990s.”18  (Solomon & 
Rabolt, 2004, pp.20-1) 

 Porém, precisaremos de chegar aos anos 80 para ver surgir uma 
nova mentalidade em relação às forças dicotómicas de conformidade e 
diferenciação que Entwistle refere. Até então, observávamos que a 
grande maioria da população obedecia submissamente às flutuações de 
gosto que a moda do vestuário impunha. Conformados à cor, ao 
comprimento ou à silhueta da estação, os consumidores nada mais 
faziam senão aderirem sob pena de serem vistos como pessoas 
atrasadas no tempo e no gosto.
 Para Polhemus (1996) é na década de 80 que surge pela primeira 
vez uma mudança de atitude em relação à mudança, logo em relação à 
moda. Aderir a todas as novidades de moda e descrever alguém como 
ʻtrendyʼ era um desapreço, ao invés de um elogio e aqueles que aderiam 
submissamente às tendências de moda eram apelidados de ʻfashion 
victimʼ. O autor acrescenta ainda que o valor diferenciador do vestuário 
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18 T.L.: “O efeito borbulha determina que a informação começa em baixo e dissemina-se no sentido 
ascendente (…) Muita moda surgida de baixo para cima apareceu nos anos 60 com o estilo hippie, 
de novo nos anos 80 com inspiração da cena de música rock (Cyndi Lauper e Madonna) e com a 
música rap nos anos 90.”  



passou de moda, com enfoque na mudança colectiva, para estilo, mais 
constante e diversificado.   

“a dramatic change in our attitudes towards change — and 
therefore towards fashion (...) to describe someone as ‘trendy  ̓as 
a put-down rather than a complement [sic]. Suddenly, anyone 
who reflexively jumped on the latest bandwagon (...) was 
branded a ‘fashion-victim’.”19 (Polhemus, 1996, p.25)

 Os anos 80 viram nascer consumidores mais informados e mais 
exigentes. Com o poder de compra aumentado, pretendiam adquirir 
produtos de grande qualidade, que atestassem o seu poderio económico. 
Os designers mais exclusivos criaram linhas de difusão que foram 
disponibilizadas a um número inédito de pessoas. A ostentação de 
marcas e griffes designer tornou-se uma forma de exibir status 
económico, social e também o nível de gosto do consumidor — “designers 
themselves were increasingly transformed into brands (...) and were used 
to sell goods that required a level of individualisation to make them 
distinctive.”20 (Sparke, 2004, p.129)
 Nestas circunstâncias, a distinção entre classes torna-se ainda 
mais complicada, já que distinguir a elite que tinha acesso à moda de luxo 
e as classes médias, mais exigentes e com possibilidades de adquirir 
produtos com qualidade equiparada era muito difícil. A oposição entre o 
pronto-a-vestir e a Alta-Costura agudizou-se e assistimos à ascensão de 
marcas high street — Benetton, Gap, H&M, Zara — em cadeias 
multinacionais ao alcance de todos. 
 Durante esta década, as tribos de rua multiplicaram-se, ostentando
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19 T.L:  “uma mudança dramática na nossa atitude em ralação à mudança - e por conseguinte em 
relação à moda (...) descrever alguém como ‘trendy’ era mais  uma ofensa do que propriamente um 
elogio. De repente, alguém que instintivamente aderia a todas as modas era chamado ‘fashion-
victim’, vítima da moda.”

20  T.L.: “progressivamente,  os designers foram transformados em marcas (…) e foram utilizados 
para vender produtos que requeriam um nível de individualização que os tornassem distintivos.”  



códigos vestimentares bastante 
rígidos. Os movimentos de 
contestação à soc iedade 
capitalista foram representados 
pelo movimento punk, na 
m ú s i c a e n a m o d a . 
Ironicamente, o seu estilo foi 
aproveitado e adaptado para 
as passereles e para o prêt-a-

porter. Perante isto, os movimentos contestatários do sistema foram 
absorvidos pelo próprio sistema e o seu estilo tornou-se moda.
  Foi também durante os anos 80 que se observaram os primeiros 
sinais de revivalismo estilístico de outras tribos ou subculturas de street 
style (English, 2007). Polhemus corrobora esta ideia afirmando

“since at least the mid-eighties we have been witness to a 
seemingly never-ending proliferation of Neo-Mods, Neo-Teds, 
Neo-Hippies, Neo-Psychedelics, Neo-Punks and now even Neo-
New Romantics.” 21 (1994, p.130)

 O descontentamento com a sociedade actual e o receio pelo futuro 
podem ser algumas das razões que nos levem a recuperar símbolos ou 
códigos de época passadas, com as quais nos identificamos por 
quaisquer razões que sejam.  
 Os anos 90 assistiram ao renascimento de grandes marcas como 
Hermès, Prada ou Gucci. A Alta-Costura vive lado a lado com cadeias de 
pronto-a-vestir mundiais e com fenómenos generalizados de 
contrafacção. As barreiras comerciais caem e a comunicação é agilizada 
através de novos meios de comunicação como a Internet. Com a 
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21  T.L.: “pelo menos, desde meados dos anos oitenta temos testemunhado uma aparente 
interminável proliferação de Neo-Mods, Neo-Teds, Neo-Hippies, Neo-Psicadélicos, Neo-Punks  e 
mesmo Neo-Novos Românticos.” 

Imagem 4: Punks em Londres, anos 80



globalização, as diferenças culturais tendem a diminuir e a moda torna-se 
global ao nível da manufactura, da distribuição e do marketing. As 
fronteiras e diferenças regionais tornam-se mais ténues com o consumo e 
cultura global. 

“The emergence of industrial globalization refers to the melting 
down of cultural boundaries — fashion has become borderless, 
no longer restricted to ideas that shaped nations. Global fashion 
meant global manufacturing, global marketing and global 
distribution.”22 (English, 2007, p.4)

 Paralelamente a esta globalização, subsiste a ideia que 
procuramos o único, o irrepetível e já não aspiramos mais a ter as 
mesmas coisas que todas as pessoas à nossa volta. Os consumidores 
são mais informados e mais exigentes. 
 Da mesma forma, as propostas lançadas pela indústria de moda já  
não são obedecidas de forma subserviente, como acontecia nos anos 50 
ou 60 mas antes interpretadas por cada pessoa, tendo em conta os seus 
antecedentes, o seu estilo de vida, as suas necessidades quotidianas.
 O estilo pessoal suplanta a tendência colectiva e o desejo de 
diferenciação é mais forte do que a necessidade de conformidade. 
 A moda de rua dos anos 90 foi marcada por uma conglomeração 
de estilos de vestir caracterizados por uma atitude DIY23, pela utilização 
de materiais invulgares para a confecção de vestuário, tais como tecidos 
tecnológicos ou industriais, PVC, vinil, sintéticos transparentes, entre 
outros, suportados por técnicas de confecção desconstrutivistas que se 
traduziam em peças com aspecto inacabado e imperfeito (English, 2007).   
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22  T.L.: “A  emergência da globalização industrial reflectiu-se também no desaparecimento das 
fronteiras culturais. A moda tornou-se sem fronteiras, não mais restringida a ideias que moldavam 
nações. Moda global significa manufactura a nível global, marketing a nível global e distribuição a 
nível global.”

23 T.L.: acrónimo para “do it yourself”, i.e. faça você mesmo”



 As ideias do pós-modernismo questionam os padrões clássicos de 
beleza e estética, tecendo comentários críticos relativos aos princípios do 
bom design e ao gosto popular. Na moda, este movimento foi levado a 
cabo através de peças intencionalmente inestéticas, construídas através 
de técnicas de modelagem, confecção e costura que originavam um 
produto final com um aspecto imperfeito, inacabado. Gradualmente, os 
criadores imbuíram o seu trabalho de uma consciência cívica, ecológica, 
reflectindo sobre a realidade política e social, valores morais, diferenças 
de género e orientação sexual, filiação política ou crenças religiosas, da 
mesma forma que se assumiu nas colecções apresentadas em passerele 
um interesse e curiosidade por outras culturas e pela riqueza étnica e 
cultural do planeta (Mendes & de la Haye, 1999; English, 2007). A  palavra 
que estava na ordem do dia era autenticidade e se pensarmos que estas 
comunidades étnicas vivem isoladas e têm um estilo de vida mais 
simples, não é de estranhar que os designers de moda se tenham 
inspirado nelas como símbolo de uma existência mais singela e 
descomprometida. 
 Mendes & de la Haye (1999) afirmam que no final do séc. XX a 
moda mantinha-se como uma das formas mais imediatas de produção 
cultural, reflectindo os desenvolvimentos socio-económicos bem como 
tecnológicos. Neste contexto, a classe média continua a ser o mercado 
com maior importância, tendo suplantado definitivamente a classe alta. 
Afirma Baldini “Nesta sociedade, a classe média tornou-se «promotora de 
novos hábitos de consumo» e tende a inovar, antes das outras classes, os 
seus padrões de compra, a orientar solidamente a produção».” (2005, pp.
76-7). A Internet afirmou-se como um meio de comunicação de grande 
rapidez, aspecto vital para a indústria de moda.  
 No século XXI e final do séc. XX é ao nível da Internet que se 
observaram as maiores evoluções com impacto na indústria de moda. A 
Internet afirmou-se como um meio de comunicação de grande rapidez, 
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aspecto vital na indústria de moda. Por um lado, a Internet permite 
disponibilizar em tempo quase real ou, em alguns casos, mesmo em 
tempo real os desfiles realizados por todo o mundo. Sites como o ʻStyleʼ 
possuem agora um enorme arquivo de todo o tipo de marcas e designers, 
provenientes de todo o mundo, em colecções passadas e actuais. Os 
instrumentos de busca permitem-nos pesquisar todas as colecções de 
determinado designer, tendências de diferentes estações, uma 
determinada tipologia de vestuário ou de acessórios. 
 A Internet permitiu também a criação de plataformas como os 
blogues, democratizando o acesso e a criação de informação. Na Web as 
pessoas encontram-se através dos seus gostos e valores comuns 
independentemente da distância ou de outras diferenças que, de outra 
forma, poderiam impedir o contacto.  
 Da mesma forma o marketing procurou definir os consumidores 
através do tipo de personalidade, estilo de vida e gostos culturais (Sparke, 
2004).  
 Porque as teorias de disseminação de moda (“trickle-down theory” 
e “bubble-up  theory”) já estavam ultrapassadas apresentou-se um novo 
modelo de disseminação intitulado “trickle-across theory”. Este modelo 
tem em conta os desenvolvimentos na sociedade de massas e de 
consumo. Hoje em dia, todas as classes sociais têm acesso à mesma 
informação, ao mesmo tempo. A moda mais elitista foi substituída pelas 
cadeias internacionais de pronto-a-vestir (fast-fashion). As classes 
abastadas já não possuem o condão de determinar e vestir aquilo que 
está na moda, ou seja, as últimas novidades. A mesma peça de roupa 
está disponível em diferentes segmentos de mercados, aos mais variados 
preços. Os consumidores são influenciados pelos modelos de referência   
mais próximos de si. Assim cada grupo social tem os seus próprios 
trendsetters (ver Glossário). A teoria do “trickle-across” apresenta-se mais 
precisa e rigorosa nos dias que correm. À luz desta teoria as novidades 
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são difundidas horizontalmente dentro do mesmo grupo, em vez de 
descerem ou subirem na pirâmide social (Solomon & Rabolt, 2004). 
 Outros autores defendem que coexistem múltiplos sistemas de 
difusão, nos quais a moda é originada a partir de diferentes pontos de 
partida desenvolvendo-se em direcções diversas, em vez de ter uma 
origem e sentido de evolução únicos (Braham citado em Entwistle, 2000).

   
 2.2)  Moda — definição e balizamento do conceito — o sistema 
da moda 

 O conceito de Moda distingue-se de outros conceitos adjacentes tal 
como traje, vestuário, estilo ou tendência. 
 A Moda distancia-se do traje no sentido em que este é estanque no 
tempo, obedece a convenções mais rígidas e com menores 
probabilidades de evoluir. As componentes simbólica e cultural do traje 
estão mais intimamente ligadas ao aspecto material — tecido — do 
vestuário.
 Um dos aspectos fundamentais para distinguir moda e traje é a sua 
relação com o tempo. Enquanto que o traje está cristalizado no tempo, a 
Moda encontra-se em constante evolução e mudança. “Segundo Gabriel 
Tarde, a moda é imitação no espaço, ao passo que o traje é imitação no 
tempo.” (Baldini, 2005, p.33). Kawamura (2005) aponta numa direcção 
semelhante quando afirma que “fashion is never stationary, never fixed 
and ever-changing"24.
 A transição de traje para moda só foi possível quando se 
conjugaram os factores necessários para tal acontecer. Foi necessário 
encontrar uma sociedade que permitisse a mobilidade social dos seus 
elementos, com uma economia activa e dinâmica, onde as trocas 
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comerciais com outros povos permitissem acesso a produtos diferentes, 
bem como maior tolerância e capacidade para compreender e assimilar  
hábitos e costumes diferentes. 
 É consensual entre a generalidade dos autores (Craik 1993; 
Entwistle 2000; Kawamura 2005; Baldini 2005) que foi na Europa do final 
da Idade Média que todos estes factores se conjugaram pela primeira vez 
de forma positiva. Aí, a burguesia endinheirada, iniciou o processo de 
afirmação na sociedade através de modas cada vez mais passageiras. 
Para tal, utilizou o vestuário como instrumento de contestação política à 
hegemonia da classe nobre e aristocrática. 
 Contudo, o significado de moda e a forma como nos relacionamos 
com ela foi evoluindo ao longo dos tempos. Como nota Kawamura (2004) 
o conceito de moda e o seu reflexo na sociedade evoluiu ao longo dos 
séculos. No séc. XV era um indicador de classe e status social, no séc. 
XIX já havia permitido que a classe burguesa se afirmasse na pirâmide 
social e, no séc. XX, a moda tornou-se democrática, permitindo a todos, 
independentemente do seu status ou poderio económico, o direito a 
participar da evolução e novidades de moda.  

“As the concept of fashion changed historically, so did the 
phenomenon of fashion. (...) In the fifteenth century, fashion was 
an indicator of class status (...) practically monopolized by the 
aristocracy (...) in the nineteenth century, social life had changed 
greatly (...) No longer did the aristocracy alone lead fashion, but 
the wealthy who had the material means were slowly invading 
into their social place. (...) In the twentieth century, fashion 
became increasingly democratic, and everyone, regardless of 
rank or status, had a right to look fashionable.”25  (Kawamura, 
2005, p.5)  
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25  T.L: “Enquanto o conceito de moda evoluiu historicamente, também evoluiu o fenómeno de 
moda.  (…) No séc. XV a moda era indicador de status social (…) praticamente monopolizada pela 
aristocracia (…) no séc. XIX, a vida social havia mudado bastante (…) A aristocracia já não tinha a 
liderança em termos de moda, aqueles com recursos financeiros tomaram lentamente o seu lugar 
na sociedade (…) No séc. XX, a moda tornou-se cada vez mais democrática e todos, 
independentemente do status ou posição social,  tinham o direito a vestuário produzido de acordo 
com as últimas tendências.  



 Ao longo dos séculos a cadeia de operações e intervenientes foi-se 
tornando mais complexa. A sociedade tornou-se mais igualitária e justa, 
as leis sumptuárias foram definitivamente banidas, o acesso a materiais 
de confecção tornou-se livre e a invenção de máquinas de costura 
caseiras possibilitou que qualquer pessoa confeccionasse as suas roupas 
em casa. A informação passou a circular de forma mais democrática com 
a criação dos primeiros jornais e revistas de moda no século XIX. 
 Podemos então falar de moda de um ponto de vista sistémico 
contemplando uma cadeia sequencial e organizada de intervenientes e 
operações, ou podemos entender moda como uma indústria cultural, 
produto de uma rede de ligações estabelecidas entre diversos agentes 
relacionadas entre si no tempo e espaço — entre marcas de designer,  as 
indústrias têxtil e de confecção, cadeias distribuidoras e público 
consumidor (Entwistle, 2000).
 Ou seja, a moda pode designar todo um sistema, uma engrenagem 
completa desde a criação, confecção, distribuição e venda de vestuário, 
como refere (Entwistle, 2000, p.45) “The phrase ʻfashion systemʼ (…) 
refers to the relationship between the manufacturing, marketing and 
distribution of clothing into retail outlets.”26 
 Nesta dinâmica, existem vários elementos envolvidos que 
desempenham um papel e se um elo da engrenagem falha, todo o 
sistema está comprometido e o produto final não será tão bem sucedido. 
Desde os gabinetes de tendências, passando pelos gabinetes de criação 
e design, cadeias de confecção e produção, semanas de moda, editores 
de revistas e compradores, todos têm o seu papel a desempenhar. Assim, 
alcançamos uma compreensão do conceito de moda não só como 
sistema mas também como um sistema institucional.
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26 T.L.: “A expressão ʻsistema de modaʼ (…) refere-se à relação entre a confecção, marketing e 
distribuição de vestuário para retalhistas.”



“I [Kawamura] treat fashion as an institutional system, that is a 
persistent network of beliefs, customs and formal procedures 
which together form an articulated social organization with an 
acknowledged central purpose (White and White 1993[1965]). 
No matter what size it is, a fashion system seems to have certain 
basic features.”27 Kawamura (2005, p.48)

 Voltando ao conceito de moda como sistema, convém perceber de 
que forma se desenrola este processo. As semanas de moda servem para 
comunicar as novas tendências da estação e instilar o desejo de compra 
nos consumidores, mantendo um negócio planetário e multi-milionário em 
funcionamento. O quociente novidade é determinante em moda, assim 
celebrando a mudança e evolução — “Fashion is trendy. It celebrates 
change and progress. (…) perpetual pursuit of novelty.”28  (Polhemus, 
1994, p.8). Como tal, os designers esforçam-se por apresentar novas 
propostas que rendem os valores da estação passada obsoletos. 
Imprensa e compradores seguem atentos para perceber e seleccionar 
quais as principais tendências a comunicar aos consumidores. 
 Nesta dinâmica entre designers, imprensa e consumidores nem 
sempre a comunicação é linear ou simples. A imprensa tem um papel 
muito importante porque actua como intermediário entre os designers e os 
consumidores.

“The relationship between couture…and everyday fashion…is 
complex. In both cases, it is mediated by fashion magazines (…) 
When Coleridge asked Grace Mirabella…where the power in the 
fashion triangle (designers, buyers or magazines) lay, she 
isolated magazines: ʻ…the magazines dictate whatʼs at the top. 
We donʼt design clothes, but we can be very selective in our 
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27 T.L.: “Eu [Kawamura] trato a moda como um sistema institucional, isto é, um rede persistente de 
crenças,  costumes a procedimentos formais que, em conjunto, formam uma organização social, 
com um objectivo central (White and White 1993 [1965]. Não importa qual a sua dimensão, um 
sistema de moda parece ter determinadas características básicas.” 

28 T.L.: “A Moda é trendy. Celebra a mudança e o progresso. (…) busca perpétua da novidade.”



reporting.  ̓ (Quoted by Coleridge 1989: 250).” 29 (Craik, 1993, p.
59)

  Contudo, a promoção de novas tendências ou estilos não é algo 
que acontece linearmente ou de forma uni-direccional. O surgimento de 
uma tendência pressupõe consenso entre os diversos actores no 
processo e a aceitação e adopção por parte do público consumidor. Nem 
sempre isto acontece já que o público pode recusar ou modificar as 
tendências ou estilos apresentados a seu bel-prazer. 

“As the high incidence of fashion ʻfailuresʼ has shown, the 
promotion of a style by a designer is a huge gamble that is 
frequently rejected by consumers (Blumer 1968: 343, 1969: 281). 
More frequently, a style is radically modified by either high street 
manufacturers or by consumers themselves. Thus, the process 
of fashion influence is more anarchic than is commonly 
acknowledged.”30 (Craik, 1993, p.14)

 As novas tendências podem ser traduzidas num novo estilo de 
vestir, em cores ou tecidos, silhuetas, referências estéticas, artísticas ou 
históricas. 
 Uma tendência é assim definida como a direcção geral adoptada 
pela maioria da população num determinado momento. Quando 
determinado estilo é apresentado por vários designers ou marcas e os 
consumidores aderem positivamente, estamos perante uma tendência de 
moda. 
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29  T.L.: “A  relação entre Alta-Costura… e pronto-a-vestir… é complexa. Em ambos os casos é 
mediada pelas revistas de moda (…) Quando Coleridge perguntou a Grace Mirabella… onde se 
encontrava o poder no triângulo da moda (designers, buyers ou revistas), esta isolou as revistas: 
ʻ…as revistas ditam o que está no topo. Não desenhamos roupa, mas podemos ser bastante 
selectivos nos nossos artigos. (Citado por Coleridge 1989:250).”

30 T.L.: “Como demonstra a grande taxa de  incidência de ʻfalhançosʼ, a promoção de um estilo por 
parte de um designer é um grande risco que pode ser frequentemente rejeitado pelos 
consumidores (Blumer 1968: 343, 1969: 281).  Mais frequentemente,  um estilo é radicalmente 
modificado pelos produtores de industriais de pronto-a-vestir ou pelos consumidores. Assim, o 
processo de influência de moda é mais anárquico do que é normalmente reconhecido.”



“A trend is a general direction or movement. As a style begins to 
be accepted we think of it as a trend. If several designers are 
showing similar “looks” (…) and fashion-forward consumers (…) 
are adopting it, then this style might be labelled a trend.” 31  
(Solomon & Rabolt, 2004, p.16)


 O período de tempo ao longo do qual uma tendência é usada pelos 
consumidores é variável. Quando se atinge o ponto de saturação, novas 
tendências são introduzidas. Existem modas mais passageiras, que 
duram apenas uma ou duas estações. Estas tendências de curta duração 
são denominadas fads. Um fad designa 

“«pequenas modas passageiras» (…) dizem respeito a um 
pequeno número de indivíduos. (…) «Uma das suas 
características é que se destinam frequentemente, desde que 
surgem, a determinados grupos sociais (…) O sinal de 
reconhecimento destes fads é que são extremamente 
superficiais e, além disso, não modificam o comportamento no 
seu todo».” (Baldini, 2005, pp.59-60) 

 Ao contrário, existem estilos de vestir ou peças de vestuário que se 
mantêm ao longo do tempo e se tornam clássicos. Segundo Solomon & 
Rabolt (2005), os clássicos são peças que, em qualquer tempo e espaço, 
são consideradas aceitáveis e de bom gosto. Geralmente de design 
simples, o que impede a peça de se tornar datada, os clássicos podem 
ser entendidos como anti-moda, pois garantem estabilidade e um baixo 
risco para o comprador. 
 Hoje em dia as tendências sucedem-se a um ritmo alucinante e 
torna-se difícil mesmo para os mais entendidos e atentos nomear todas as 
tendências que estão em uso (Baldini, 2005). O que não implica que estas 
mudanças cíclicas sejam constituídas por estilos originais ou verdadeiras 
inovações. Autores como Polhemus (1994), Breward (1995) ou Mendes & 
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31 T.L.: “Uma tendência é a direcção ou movimento geral.  Quando um determinado estilo começa a 
ser aceite encaramo-lo como uma tendência. Se vários designers mostram ʻvisuaisʼ semelhantes 
(…) e se os consumidores de moda mais vanguardistas (…) estão a adoptá-lo,  então este estilo 
pode ser chamado de tendência.”



de la Haye (1999) referem que as últimas décadas do século XX se 
caracterizaram por revivalismos, movimentos de nostalgia e saudosismo 
reciclando elementos de estilos anteriores. “Presentemente, a moda é um 
patchwork de estilos e tendências diferentes e contraditórias, é 
policêntrica, plural, polimorfa, cacofónica.” (Baldini, 2005, p.59)
 Os consumidores encaram o vestuário e acto de se vestir e adornar 
de forma mais lúdica e descomprometida. Só aceitam o que lhes agrada e 
sentem-se livres para manipular a informação que recebem como mais 
lhes convém. 
 Podemos adivinhar que no século XXI as relações entre designers, 
meios de comunicação, cadeias e retalhistas de fast-fashion e 
consumidores serão mais complexas ainda. Os designers de moda 
continuarão a procurar apresentar propostas que vão de encontro aos 
desejos e necessidades da imprensa e dos consumidores, as cadeias de 
fast-fashion terão de responder com mais rapidez e qualidade às 
exigências de consumidores mais informados e exigentes.

 2.3) Moda e Estilo — identidade, obediência e subversão 

 O termo moda é também muitas vezes utilizado como sinónimo de 
um estilo de vestir aceite por grande parte da população, num 
determinado momento. Da mesma, é comum os termos moda e estilo 
serem empregues enquanto sinónimos, embora haja algumas diferenças 
no seu significado (Solomon & Rabolt, 2004), como veremos adiante. 
 Moda pressupõe mudança, evolução, uma reflexão constante 
sobre o presente. Estilo aponta para algo que se cristaliza no tempo, que 
mantém determinadas características e se fundamenta sobre 
determinados princípios ou valores que se vão consolidando, 
precisamente, com o tempo.  
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 Durante muito tempo a moda manteve-se como o valor supremo e 
ficar indiferente aos seus ditames era arriscar escárnio público. Não aderir 
à cor ou à silhueta da estação era sinal de desadequação, indiferença à 
evolução do tempo e do gosto. Da mesma forma, informações como 
género, idade, status social ou ocupação profissional eram claramente 
transmitidas através do vestuário. A grande maioria da população 
obedecia submissamente às flutuações de gosto que a moda do vestuário 
impunha. Conformados à cor, comprimento ou silhueta da estação, os 
consumidores nada mais faziam senão aderirem, sob pena de serem 
vistos como pessoas atrasadas no tempo e no gosto. As tendências 
apresentadas pelos costureiros da Alta-Costura e comunicadas pela 
imprensa eram obedecidas, independentemente dos gostos pessoais ou 
de qualquer outro tipo de razões. Como nota Peter York, citado por 
Polhemus,

“Fashion had its own establishment, a kind of Vatican, in the 
fifties and sixties and in this set-up they had dictators who set the 
lines for everybody to follow. (...) They were set by magazine 
editors for magazine readers. Vogue used to announce the color 
of the season (...) And the point is that everyone wore it (...) For 
truly there was no alternative.”32 (1996, pp.28-31)

 Nos anos 60 o panorama começou a mudar. Surgiram as primeiras 
tribos ou subculturas urbanas (teddy boys, mods, beats, hippies...) que se 
valeram do vestuário e adornos como instrumento de contestação política 
e social. Utilizando o vestuário de forma expressiva era possível afirmar 
valores, gostos e estilos de vida. Desta forma, os membros de cada tribo 
identificavam-se com aqueles que partilhavam os mesmos ideais e, 
consequentemente, distinguiam-se dos grupos que preconizavam valores 
diferentes. Nesta dinâmica confrontavam-se forças opostas de integração 
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32 T.L.: “A  moda tinha o seu sistema, uma espécie de Vaticano, nos anos 50 e 60 e nestes moldes 
existiam ditadores que traçavam as linhas para toda a gente seguir. (...) Eram ditadas (as linhas) 
pelos editores de revistas para os leitores. A Vogue anunciava a cor da estação (...) E a questão é 
que toda a gente usava. Na verdade não havia alternativa.”



(num determinado grupo) e de diferenciação ou distinção (de grupos 
concorrentes) — “a contínua dialéctica entre coesão (entre os vários 
indivíduos ou grupos de indivíduos) e diferenciação entre os 
mesmos.” (Dorfles, 1990, p.25).

“In the twentieth century the dress of rebellious youth subcultures 
similarly served to mark out and distinguish an identity for these 
groups. Dress is therefore the means by which identities are 
marked out and sustained.”33 (Entwistle, 2000, p.117)

 Na década de 80 observou-se uma mudança de paradigmas, 
preterindo a moda em favor do estilo. Assim, tornou-se possível uma 
abordagem pessoal da moda, que celebra a personalidade, os valores e 
gostos do seu utilizador. A liberdade de expressão vestimentar atingiu o 
seu expoente máximo, celebrando o individual em detrimento do colectivo. 
Segundo Polhemus, “the defining feature of dress had shifted from 
fashion, with its emphasis on constant change and a singular ‘direction’, to 
style, with its emphasis on constancy and pluralistic diversity.”34 (1996, pp.
27-8)
 É verdade que os termos moda e estilo são frequentemente 
empregues enquanto sinónimos, muito embora remetam para conceitos 
diferentes. Entwistle põe o enfoque na combinação de dois factores, o 
vestuário e a forma como é usado, sendo o estilo expressivo da 
identidade social mas também de filiações subculturais — “...style then, 
that combination of dress and the way in which it is worn, is expressive not 
only of class identity but of subcultural identities.”35 (2000, p.137).
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33 T.L.: No século XX o vestuário das subculturas jovens servia de igual forma para demarcar e 
distinguir a identidade destes grupos. Assim, o vestuário é a forma através da qual identidades são 
definidas e assumidas. 

34 T.L.: “a principal característica do vestuário passou da moda, com ênfase na mudança constante 
e de ʻdirecção’ única, para estilo, com ênfase na constância e diversidade plural.” 

35 T.L.: “…o estilo, a combinação do vestuário e da forma como é usado, é expressivo não só da 
identidade de classes, como de identidades subculturais.” 



 Já Polhemus realça o factor tempo:

“…a useful distinction has long been made between ʻfashionʼ and 
ʻstyleʼ. The essential difference between the two (...) becomes 
evident when a particular item of dress (...) is placed within a 
temporal context. That which has fluctuating value over time (...) 
is ‘fashion’. That which defies change in pursuit of the timeless is 
‘style’.”36 (1996, p.19)

 O estilo pode também ser considerado como um conjunto de 
características conjugadas de forma original e nunca antes vista, surgindo 
como resposta a uma necessidade social, artística ou estética decorrente 
das circunstâncias do momento.  

“…um estilo autêntico apresenta, ou melhor, deve apresentar 
tais peculiaridades de gosto, de configuração que resulte como 
uma unidade incindível e absolutamente diversa daquela ou 
daquelas que o precederam.” (Dorfles, 1990, p.29)

 O estilo apresenta-se como algo mais profundo e ancorado em 
princípios mais pertinentes e coerentes — «aquela forma que 
corresponde à necessidade de exprimir uma nova perspectiva ou um novo 
conteúdo da realidade social ou cultural» (Ventós citado em Dorfles, 1990, 
pp.32-3) — ao invés da moda que se assenta em princípios mais frívolos 
— “a moda pode até certo ponto ser desancorada de razões tão 
profundas.” (Dorfles, 1990, pp.31-2).
 Na actualidade, “há quem defenda que a moda foi derrubada pelos 
estilos e quem diga que os consumidores se movem agora no interior de 
um autêntico supermercado de tendências.” (Baldini, 2005, p.56). Hoje em 
dia, o estilo parece ter a sua tónica na individualidade; os consumidores 
têm liberdade e informação suficiente para construir um estilo próprio, 
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36  T.L.: “…existe uma distinção útil desde há muito entre ʻmodaʼ  e ʻestiloʼ.  A diferença essencial 
entre os dois (…) torna-se evidente quando um item particular de vestuário (…) é contextualizado 
temporalmente. Aquele que tem valor flutuante no tempo é ʻmodaʼ. Aquele que desafia a mudança 
em busca do intemporal é ʻestiloʼ.”  



fundamentado nos seus gostos, referências estéticas e valores. Procuram 
os produtos e objectos que são ressonantes dos valores em que 
acreditam e que correspondem ao lifestyle que pretendem alcançar. 
Pretendem expressar de forma inequívoca aquilo que os torna únicos, 
comprometendo-se em procurar novas formas de expressão.

“In contemporary culture, the body has become the site of 
identity. We experience our bodies as separate from others and 
increasingly we identify with our bodies as containers of our 
identities and places of personal expression. We can use dress 
to articulate our sense of ʻuniquenessʼ, to express our difference 
from others, although as members of particular classes and 
cultures, we are equally likely to find styles of dress that connect 
us to others as well.”37 (Entwistle, 2000, p.138)

 O estilo pessoal suplanta a tendência colectiva, o desejo de 
diferenciação é mais forte do que a necessidade de conformidade. As 
funções de “auto-aprimoramento psicológico” e “modernismo” (Sproles 
citado em Jones, 2005) conferidas ao vestuário garantem exactamente 
isto: a afirmação da personalidade, a distinção da multidão através de 
acessórios ou maquilhagem, a utilização do vestuário como testemunho 
do nosso sucesso, “indicador da nossa criatividade, adequação e 
preparação para o futuro.” (Jones, 2005, p.28). 
 A Moda, materializada através do vestuário, é utilizada como forma 
de expressar a identidade do seu utilizador, procurando este alcançar ao 
longo do tempo um estilo próprio e individual, expressivo do seu gosto. 
Podemos arriscar que a moda será cada vez mais personalizada,  
distinguindo-se ao nível do gosto de cada indivíduo, um valor de extrema 
“«sensibilidade estética.»” (Dorfles, 1990, p.64).   
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37 T.L.:  “Na cultura contemporânea, o corpo tornou-se o repositório de identidade. Experienciamos 
o nosso corpo como independente dos outros e cada vez mais identificamos o nosso corpo como 
contentor da nossa identidade e locais de expressão pessoal. Podemos usar o vestuário para 
articular o nosso sentimento de ʻunicidadeʼ, para expressar a nossa diferença em relação aos 
outros, ainda que enquanto membros de determinadas classes e culturas, é igualmente provável 
que encontremos estilos de vestir que nos liguem a outros também.”



 2.4)  Street style: das primeiras tribos até ao “supermarket of 
style”

 Os primeiros fenómenos de street style surgiram nos anos 50 como 
forma de contrariar uma sociedade rígida e autoritária. As subculturas 
eram compostas fundamentalmente por jovens insatisfeitos que, utilizando 
o vestuário como instrumento de contestação política e social, 
procuravam uma alternativa relativamente à sociedade mainstream. O 
vestuário era utilizado em conjunto com outros elementos (música, filiação 
política, entre outros) como código interno partilhado por todos os 
membros dessa subculturas. A pertença a uma style tribe permitia que os 
seus membros se distanciassem dos valores com os quais não 
concordavam; simultaneamente, conseguiam reforçar os laços 
estabelecidos com membros da mesma tribo — “subcultures which use a 
distinctive style of dress and decoration to draw a line between ʻUsʼ and 
ʻThemʼ.”38 (Polhemus, 1994, p.14)
 Qualquer tribo de estilo surge como resposta aos contextos social, 
económico, político e também artístico e musical. As vidas pública e 
privada haviam evoluído de forma divergente e a rua era o lugar onde 
todas as coisas ou as coisas importantes aconteciam. Era na rua que os 
grupos se reuniam e discutiam os temas que lhes interessavam, 
reforçavam a sua coesão interna e avaliavam os outros grupos que por ali 
andavam igualmente. 
 Durante as décadas de 60 e 70, as tribos foram-se sucedendo, 
transformando-se, misturando características de movimentos anteriores. 
Os jovens tornaram-se importantes nichos de mercado e era neles que se 
concentravam marketers, designers e publicidade. Eram eles a principal 
fonte de inspiração dos criadores de moda e, pela primeira vez na história, 

Dissertação: O contributo dos blogues de Street Style para o sistema de moda     Sílvia Sousa

                                                                                                                                        37            

38  T.L.:  “subculturas que usam um estilo de vestir e de decoração distintivo para estabelecer a 
fronteira entre ʻNósʼ e ʻElesʼ.”  



as novidades na moda do vestuário surgiram não na Alta-Costura, mas na 
rua ou através de criadores mais jovens como Mary Quant ou Barbara 
Hulanicki.  
 A teoria do “bubble-up” permitiu que as inovações no vestuário 
surgissem nas camadas mais baixas e escalassem a pirâmide social até 
serem adaptadas pela Alta-Costura. As inovações surgiam na rua, entre 
os jovens pertencentes a uma determinada tribo ou subcultura. Depois, 
essas inovações eram publicadas num vídeo musical, numa revista 
alternativa e finalmente eram adaptadas por designers de moda ou 
criadores exclusivos numa versão mais luxuosa e com preço mais alto. 
Porém, sempre que isto sucedia algo se perdia no processo de 
adaptação: a autenticidade dos valores preconizados tornava-se 
secundária, as referências estéticas desvaneciam-se. Polhemus (1994) 
afirma mesmo que a interpretação dos media é inevitavelmente 
estereotipada e distorcida das premissas fundamentais do movimento. Em 
suma, perde-se a essência daquilo que esteve na génese do estilo de 
vestir dessa subcultura. 

“…when fashion copies streetstyle. That authenticity and sense 
of subcultural identity which is symbolized in streetstyle is lost 
when it becomes ʻthis yearʼs latest fashion  ̓ — something which 
can be purchased and worn without reference to its original 
subcultural meaning.”39 (Polhemus, 1994, p.12)

 Foi isto que aconteceu nomeadamente com o movimento hippy  ou, 
mais tarde, com o movimento punk. Ironicamente, os movimentos 
contestatários tornam-se na moda vigente, no estilo de vestir 
prevalecente, aceite pela maioria.
 Não deixa também de ser verdade que muitas peças de vestuário 
que hoje são considerados básicos do vestuário foram introduzidas por 
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39 T.L.: “…quando a moda copia o estilo de rua. A  autenticidade e sentido de identidade subcultural 
simbolizada nos estilos de rua é perdida quando se torna na ʻmoda deste anoʼ  — algo que pode 
ser comprado e usado sem referência ao significado subcultural original.” 



estas tribos alternativas. Tal é o caso dos jeans, do blusão de cabedal, 
dos  pólos desportivos e dos ténis.

“…the ʻPerfectoʼ motorcycle jacket… may serve to illustrate the 
bubble-up process in action.”40 (Polhemus, 1994, p.10)

“…denim jeans would become the most ubiquitous streetstyle 
garment. (…) they also constitute the first important example of 
Dressing Down, in which middle-class people adopt working-
class style.”41 (Polhemus, 1994, p.24)

“Those of us who today wear workshirts, sweatshirts and jeans… 
do so in part because of a tradition of nonchalance which the 
Beats began.”42 (Polhemus, 1994, p.30)

 Durante os anos 80, as tribos multiplicaram-se a uma velocidade 
inédita, proporcionando pela primeira vez possibilidades de escolha reais 
aos jovens. Os códigos vestimentares tornaram-se mais complexos, cada 
vez mais herméticos para aqueles que se encontram de fora. 
Desapareceram determinadas tribos, surgiram outras e as fronteiras 
tornaram-se mais ténues.
 Foi também nos anos 80 que apareceram as primeiras revistas de 
moda, mais alternativas, que davam voz a estes movimentos underground 
— “…the launch of a new breed of ʻstyle magazinesʼ such as i-D and The 
Face which, for the first time, gave club culture and streetstyle the credit 
they deserve.”43  (Polhemus, 1994, p.96). O que não significa que 
publicações tradicionalmente mais conservadoras e dedicadas ao trabalho 
da Alta-Costura e dos designers mais exclusivos não tenham criado 
editoriais inspirados nas tribos de rua.
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40 T.L.: “…o blusão de motoqueiro… pode servir para ilustrar o processo ʻbubble-upʼ em acção.” 

41  T.L.:  “…as calças de ganga viriam a tornar-se a peça de vestuário de rua mais ubíqua. (…) 
constituem igualmente o primeiro exemplo importante da informalidade no vestir,  no qual as 
classes médias adoptam o estilo das classes operárias.”

42  T.L.: “Todos aqueles que hoje em dia usam camisa, suéter e calças de ganga… fazem-no, em 
parte, por causa da tradição de informalidade que os Beats iniciaram.”

43 T.L.: “…o lançamento de um novo tipo de ʻrevistas de estiloʼ  tais como i-D e The Face que,  pela 
primeira vez, deram à cultura dos clubes nocturnos e dos estilos de rua o crédito que mereciam.”



“…we have come to expect that styles which begin life on dead-
end… will almost instantaneously… make an appearance on 
even the most prestigious of fashion catwalks. And, in the 
process, the pages of Vogue and Elle have often come to 
resemble those of The Face and i-D…”44 (Polhemus, 1994, pp. 
11-2) 

 Até que chegamos aos anos 90 quando se deu aquilo a que 
Polhemus (1994) chamou “the gathering of the tribes”45, fenómeno no qual 
todas as tribos e movimentos underground se misturam e fundem, dando 
origem a microtribos. Esta reunião das tribos só foi possível porque se 
gerou um clima de respeito e solidariedade recíproco entre os diversos 
movimentos suburbanos.
 Nesta década observou-se uma grande heterogeneidade no street 
style, com enfoque na expressão individualizada. A globalização permitiu 
que a informação circulasse mais livremente e surgiu um interesse 
renovado no vestuário étnico, na roupa em 2ª mão comprada em feiras de 
rua, lojas vintage espalhadas pelo mundo. Da mesma forma, surgiu um 
interesse pelos temas da ecologia e da reciclagem, bem como por 
tecnologias artesanais tais como o tricot, o tingimento batik ou bordados, 
formas de confeccionar vestuário fora do circuito massificado e industrial. 
Sublinha-se a atitude DIY (do it yourself) e o espírito pós-modernista.                                                                                                                                                                                                                    
Essa expressão pessoal de estilo de vestir é alcançada através da 
combinação de peças de roupa com origens diversas, misturando roupa 
de marca, com peças que pertenceram a familiares ou outras compradas  
em viagem. As referências estéticas são variadas, alcançando um 
discurso intrincado, indecifrável para qualquer um que não domine esses 
códigos — “we strive to combine the seemingly uncombinable and to do 
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44  T.L.: “…esperamos que estilos que nascem na rua… irão quase instantaneamente… aparecer 
mesmo nos desfiles de moda mais prestigiados. E, neste processo, as páginas da Vogue e da Elle 
assemelham-se muitas vezes às da The Face e da i-D…” 

45 T.L.: “a reunião das tribos”



so in a way that demonstrates our own personal, amateur involvement.”46 
(Polhemus, 1994, p.93); “there was also a vogue for constructing a more 
individualistic appearance by combining high fashion clothes with original 
ethnic or period dress bought from specialist dealers.”47 (Mendes & de la 
Haye, 1999, p.222).
 O “supermarket of style”48 (Polhemus, 1994, p.131) disponibiliza a 
história completa do street style e das tribos urbanas como opções 
pertinentes para qualquer pessoa. Ao invés de aderirmos a um 
determinado movimento, podemos seleccionar aleatoriamente os 
pormenores e referências que queremos utilizar. Os estilos de roupa das 
tribos está disponível nas cadeias massificadas.
 Com o surgimento da Internet surgiram suportes inovadores para 
partilhar o interesse pela moda, pelo street style e pelo cultivo do estilo 
individual. Através de blogues, sites de partilha de fotos e redes sociais 
milhares de pessoas em todo o mundo entram em contacto e partilham os 
seus diários visuais, registando dia-a-dia aquilo que vestiram, quando e 
porquê. Onde foi adquirida cada peça de roupa e quais os objectivos ou o 
estado de espírito que originou esse coordenado. 
 Daqui para a frente podemos esperar que o street style continue a 
evoluir de forma heterogénea, a rua funcionando como um laboratório 
onde novos estilos se desenvolvem, encontrando novas formas de 
expressão e estabelecendo relações com outras áreas da vida 
contemporânea. Os jovens continuarão a ser os grandes motores de 
desenvolvimento, explorando novos códigos vestimentares, definindo os 
seus valores pessoais de estilo e de moda. Não devemos esperar que 
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46 T.L.: “esforçamo-nos para combinar o aparentemente incombinável e por fazê-lo de uma forma 
que demonstre o nosso envolvimento pessoal, amador.”

47 T.L.:  “surgiu uma moda para construir uma aparência mais individualista combinando roupas de 
designer com outras roupas étnicas ou antigas compradas em fornecedores  especialistas.”

48 T.L.: “supermercado de estilo”



voltem a surgir códigos e ditames rígidos e ditatoriais no vestuário 
ocidental.

 2.5) A cidade como galvanizador do street style

 A cidade desempenhou um papel central no desenvolvimento do 
street style, das tribos urbanas e das subculturas de jovens. De igual 
forma, noutras épocas históricas tal como o Renascimento ou a 
Revolução Industrial, a cidade contribuiu de forma decisiva para o 
desenvolvimento da moda e das relações entre o vestuário e a sociedade. 
Podemos afirmar que a evolução da moda está intimamente ligada ao 
crescimento das cidades e às mudanças na vida social que ocorreram 
nestes diferentes momentos históricos.
 Os centros cosmopolitas da Revolução Industrial contribuíram para 
a democratização da moda com o aparecimento dos armazéns e lojas de 
departamento. Qualquer pessoa era convidada a entrar ou, pelo menos, a 
ficar alguns momentos a admirar as montras encenadas que procuravam  
recriar cenas domésticas apelativas para o consumidor. Nesta época, a 
comunicação visual tornou-se determinante para o sucesso de um 
produto. A  experiência visual era enfatizada em detrimento dos outros 
sentidos — “department stores of the second half of the nineteenth 
century marked the consolidation of an emphasis on the experience of 
ʻseeingʼ and the marginalisation of the functions of the other senses.”49 
(Sparke, 2004, p.17).
 A cidade tornou-se o cenário perfeito para exibir as últimas 
novidades do vestuário. A vida social agitada em diferentes locais e horas 
do dia — passeios pela cidade e jardins públicos, cafés, bares e 
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49  T.L.: “as lojas de departamento da segunda metade do século dezanove marcaram a 
consolidação do ênfase da experiência visual e a marginalização das funções dos outros sentidos.” 



restaurantes, bailes, idas ao teatro e à ópera — exigiam um guarda-roupa 
vasto e capaz de responder a todas estas necessidades. 
 Ao contrário das comunidades rurais, mais pequenas e com 
actividades — quer de trabalho, quer de lazer — comunitárias, a vida na 
cidade é mais individualista e os grupos e círculos sociais são mais 
exclusivos. Cruzámo-nos com pessoas desconhecidas a maior parte do 
tempo e à falta de outras formas de avaliar o outro, aprendemos a ler o 
vestuário como um discurso de apresentação, muito embora tendo 
consciência de quão volátil pode ser esta leitura. 

“…modernity opened up new possibilities for the creation of 
identity: it unfixed individuals from traditional communities, 
placing them in the ʻmelting-potʼ of the city, and it extended the 
commodities available for purchase to an ever widening circle of 
people, thereby providing the necessary ʻraw materialʼ for the 
creation of new identities.”50 (Entwistle, 2000, p.117)

“In the large cities that sprang up during the nineteenth century, 
individuals were brought into contact with an ever increasing 
number of ʻstrangersʼ. In such an alienating environment, 
surrounded by unfamiliar faces, appearances were the only 
means of reading the ʻotherʼ. In such a world as this, fashion 
becomes central to the experience of the modern city; according 
to Wilson (1985), dress can be a ʻtechnique of survivalʼ in a 
metropolis that brings one into contact with strangers.”51 
(Entwistle, 2000, p.118) 

 Por um lado este sentimento de anonimato permite-nos um maior 
arrojo nas escolhas de vestuário ou uma vontade de provocar, chamar a 
atenção dos outros transeuntes, por outro lado permite-nos camuflar entre 
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50  T.L.: “ …a modernidade criou novas possibilidades para a criação da identidade: retirou 
indivíduos das comunidades rurais, colocando-os no ʻmelting-potʼ da cidade, alargou a quantidade 
de produtos disponíveis para compra a um número maior de pessoas, fornecendo as ʻmatérias-
primasʼ para a criação de novas identidades.” 

51 T.L.: “Nas grandes cidades que surgiram durante o século dezanove, os indivíduos cruzavam-se 
com maior número de ʻdesconhecidosʼ. Num ambiente tão alienante, repleto de caras estranhas, a 
aparência era a única forma de ler o ʻoutroʼ.  Num mundo assim, a moda torna-se central para a 
experiência da cidade moderna; segundo Wilson (1985), o vestuário pode ser uma ʻtécnica de 
sobrevivênciaʼ na metrópole que nos coloca em confronto com estranhos.”



a multidão e a arquitectura da cidade, tornarmo-nos invisíveis ou 
indistinguíveis entre os demais. 

“The anonymity of the city opens up new possibilities for creating 
oneself, giving one the freedom to experiment with appearance 
in a way that would have been unthinkable in a traditional rural 
community, where everybody knows everything about everybody 
else.”52 (Entwistle, 2000, p.138)

 Hoje em dia não é estranho associar determinada zona ou bairro 
de uma cidade com uma determinada tribo ou subcultura que a frequenta.  
Ao contrário de épocas anteriores, em que a vida passada dentro de 
portas, na esfera familiar era mais importante e o tempo fundamental da 
nossa rotina, hoje em dia observa-se o contrário. Passámos a maior parte 
do nosso dia fora de portas, em convivência com os nossos pares, em 
confronto com grupos antagónicos. Exactamente aquilo que Polhemus 
ressalva quando refere “the role of The Street as a focus of modern life. 
(…) All human life is there. Mingling. Checking each other out. Doing their 
thing.”53 (1994, pp.6-7)
 A cidade conjuga as características necessárias para o 
desenvolvimento de novas tendências e movimentos estilísticos, surgindo, 
por vezes, enquadrados em movimentos musicais ou artísticos. A cidade 
funciona como uma laboratório onde se experimentam novas fórmulas e 
se desenvolvem outras já estudadas. Do contacto entre diferentes tribos e 
subculturas surgem novos movimentos, que resumem as energias que se 
agitam nas cidades de todo o mundo. Estamos perante um cadinho de 
culturas onde diferentes elementos se misturam para darem origem a algo 
novo e inédito. 
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52 T.L.: “O anonimato da cidade permitiu novas possibilidades para nos criarmos, com a liberdade 
para explorarmos a nossa aparência de uma forma que teria sido impensável nas comunidades 
rurais, onde todos se conhecem.”  

53  T.L.: “o papel Da Rua [sic] enquanto foco da vida moderna. (…) Toda a vida humana está aí. 
Misturando-se. A analisarem uns e outros. Fazendo a sua ʻcenaʼ.”



 A expressão “Street Style” celebra o poder da cidade e da rua 
como lugar de expressão criativa pessoal. Ao longo do século XX 
surgiram vários suportes de comunicação que deram visibilidade aos 
movimentos de street style, em diferentes partes do mundo. A  Internet e a 
blogosfera mais especificamente foram os suportes mais recentes a 
acolherem e divulgarem este fenómeno. Os primeiros blogues desta 
tipologia surgiram em 2005 ou 2006 como é o caso do The Sartorialist, 
Face Hunter ou Garance Doré. Hoje existem milhares de blogues 
registando o estilo de habitantes de centenas de cidades em todo o 
mundo, em diferentes situações, sejam manequins e editores de revistas 
durante as semanas de moda ou pessoas comuns a caminho do trabalho, 
adolescentes a caminho da escola. 
 Parece então que o estilo de vestuário das pessoas de 
determinada cidade é expressivo da cultura e das características dessa 
mesma cidade (Scott-Jarrett em Nylon Street — The Nylon book of global 
style, 2006). É da riqueza cultural e diversidade de referências destas 
cidades que surgem estilos de vestir e tribos únicas. 
 A cidade permanece assim como o ambiente óptimo para o 
desenvolvimento de novas estéticas e códigos ou estilos de vestir, 
expressivos das realidades sociais, culturais, artísticas, musicais e 
tecnológicas contemporâneas.

 2.6)  Fotografia de Moda e Fotografia de street style: principais 
características e diferenças 

 A Fotografia de moda surgiu como um ramo da Fotografia. As 
primeiras fotografias de moda apareceram no magazine La mode pratique 
em 1892 e em 1901 surgiram no periódico Les Modes as primeiras 
fotografias de moda em estúdio (Pinto Guimarães, 2008). Foi necessário 
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que as técnicas de impressão fotográfica (impressão em meio-tom) 
evoluíssem para que fosse possível a sua publicação na imprensa. Isto 
aconteceu na primeira década do século XX (OʼRourke, 2005). Em 1909, 
Condé Nast ficou responsável pela revista Vogue, contribuindo de forma 
decisiva para o desenvolvimento da 
fotografia de moda (Wikipedia, 2010). 
Foi então que surgiram as primeiras 
comissões e contratos entre fotógrafos 
de moda e revistas ou grupos editoriais.
 Nos anos 60 os fotógrafos de 
moda atingiram uma popularidade 
inédita inspirando filmes como Blow-Up 

de Michelangelo Antonioni. Fotógrafos 

como David Bailey ou Richard Avedon 
tornaram-se populares do grande 
públ ico e revolucionaram muitos 
cânones de representação de moda. 
 A fotografia de moda desempenhou 
um papel fulcral na forma como entendemos o vestuário e os seus 
contextos. “Photography revolutionised the representation of fashion (...) 
by inventing ways to display the relationships between clothes, wearers 
and contexts.”54 (Craik, 1993, p.93). Para além de constituir um registo de 
momentos de moda, serve ainda como uma importante fonte de 
conhecimento sobre vestuário e corpos, servindo também como 
instrumento prático, com objectivos de referência histórica (Craik, 1993). 
 Os cânones de representação e de beleza presentes em qualquer 
fotografia de moda são reflexo do tempo e do espaço em que se inserem. 
Na evolução dos paradigmas, fotógrafos, manequins e editores de moda 
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54 T.L.: “A fotografia revolucionou a representação da moda (…) ao inventar formas de representar 
as relações entre vestuário, usuários e contextos.” 

Imagem 5: Poster de Blow-Up



contribuíram para introduzir a mudança. De igual forma, as convenções 
da fotografia de moda evoluíram em resultado de inovações tecnológicas,  
contextos culturais e económicos (Craik, 1993). A fotografia de moda 
testemunha igualmente as mudanças na moda, nas silhuetas e nas 
relações entre corpo e vestuário, entre o corpo vestido e o seu contexto 
social. Pelo seu carácter democrático, a fotografia de moda serviu como 
intermediário na disseminação da moda e dos ideais de beleza a um 
maior número de mulheres. 
 As primeiras convenções de fotografia caracterizavam-se pelo 
estatismo, inexpressividade das manequins e idealização da beleza 
feminina. Gradualmente, o carácter de representação tornou-se mais 
natural, mais dinâmico e acessível às mulheres comuns. A partir dos anos 
60, os editoriais de moda passaram a ser mais dinâmicos, fotografados 
em exteriores longínquos, reflectindo o gosto por ambientes exóticos e 
psicadélicos. 

Imagem 6: fotografia de Horst P. Horst, 1940  Imagem 7: fotografia de Richard Avedon, 1967
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 A Fotografia de street style 
surgiu em meados do século XX 
com o objectivo de documentar 
tribos e subculturas urbanas 
que surgiram nessa época 
(zoots, bikers, beats…). As 
características da fotografia de 
street style têm evoluído ao 
longo do tempo e hoje em dia 

Imagem 8: Zoots em 1942 tem como objectivo celebrar estilos individuais de 
vestir, celebrando o poder criativo do indivíduo mais do que propriamente 
retratar os aspectos antropológicos das tribos e subculturas urbanas. Os  
primeiros a documentá-la foram, entre outros, Bill Cuningham, Ted 
Polhemus, Billy Name ou Jamel Shabazz. No entanto, fotógrafos de moda 
como David Bailey  também se interessaram pelo registo de tribos urbanas 
(Universe, 2006). 
 A fotografia de street style caracteriza-se pelo seu imediatismo. 
Para além disso, é feita com menores recursos económicos e logísticos e 
segundo Gunnar Hämmerle, do Style/Clicker é mais autêntica do que a 
fotografia de moda. Ao contrário dos editoriais de moda que são 
exaustivamente planeados e encenados, a fotografia de street style tem 
um carácter imprevisto e de execução rápida. O bloguista depara-se com 
alguém que gostaria de fotografar, seja por que razão for. Vai ter com a 
pessoa, explica-lhe o seu propósito e, desde logo, está dependente da 
resposta da pessoa que interpelou. Após o primeiro contacto, ʻfotógrafoʼ e 
ʻmanequimʼ estão sujeitos às circunstâncias que encontram. Não há 
cenário senão o da rua, o bloguista tem que ser eficaz a captar aquilo que 
pretende e contornar os factores que possam estar a seu desfavor — 
condições climatéricas, a inexperiência do manequim perante a câmara 
fotográfica… Perante esta questão os bloguistas que questionámos 
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referiram aspectos como a imposição de trabalhar como amadores, com a 
luz natural (Easy Fashion), a qualidade de improvisação total das fotos, 
realizadas em pouco tempo, com modelos não profissionais, sem 
maquilhagem ou luzes (Lelook) e José Cabral, autor dʼO Alfaiate Lisboeta 
referiu a possibilidade da fotografia de street style recriar a perspectiva do 
seu autor. Apesar de tudo, todos os bloguistas que contactámos foram 
unânimes em afirmar que procuram o melhor cenário e enquadramento 
para as fotos que produzem. 
 Existem vantagens no trabalho como fotógrafo de street style. Ao 
contrário de outros profissionais de moda, estes gozam de uma 
autonomia e independência já que não estão ligados a contratos 
editoriais. Frequentemente, a relação entre fotógrafos e editores de moda 
foi caracterizada por conflitos (Craik, 1993) e é fácil de compreender que 
uma actuação livre de compromissos editoriais, constrangimentos 
financeiros, de produção ou mesmo estéticos e datas de entrega é mais 
apelativa para estes profissionais. O único compromisso que o bloguista 
tem é consigo mesmo e com os seus leitores. Corroborando a nossa 
intuição, todos os autores afirmaram que consideram ter mais liberdade 
criativa enquanto bloguistas do que como fotógrafos ou jornalistas de 
moda. Todos os bloguistas referiram que o blogue é um projecto pessoal e   
como tal, todas as decisões são tomadas pessoalmente — “Sendo o 
blogue o meu projecto pessoal toda a sua linha editorial é construída 
estritamente por aquilo que eu gosto, por aquilo por que me interesso, ou 
simplesmente por aquilo que quero.” (O Alfaiate Lisboeta).   
 A fotografia de street style veio alterar a forma como os 
consumidores se relacionam com a moda e a fotografia de moda como 
conhecíamos até agora. Podemos arriscar com alguma certeza que a 
fotografia de street style está mais próxima das pessoas comuns, uma vez 
que está desprovida do grau de encenação representado nos editoriais de 
moda. É algo plausível afirmar que seja mais fácil para uma pessoa 
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comum relacionar-se com a fotografia de street style já que esta é mais 
objectiva, no sentido em que os ʻmanequinsʼ são fotografados no seu dia-
a-dia, enquadrados num universo eminentemente prático. Na resposta a 
esta afirmação — “Os leitores do blogue relacionam-se mais facilmente 
com as pessoas fotografadas no blogue do que com manequins num 
desfile ou numa produção fotográfica.” (ver apêndice) — os bloguistas  
concordaram unanimemente.  
 A fotografia de moda provoca e questiona os consumidores sobre a 
sua identidade e as suas escolhas de moda, explora as definições 
contemporâneas de sexualidade e identidade. Por fim, instila o desejo de 
compra e apresenta as novidades aos consumidores, fazendo evoluir o 
gosto vigente e os padrões estéticos. Assim, a fotografia de moda 
ultrapassa os seus limites e os do vestuário e consolida a sua 
importância. Neste momento, a imprensa tradicional já estabeleceu 
parcerias com bloguistas de street style e as fotografias de street style 
informam-nos sobre as tendências de rua, tanto quanto os trend reports 
ou editoriais de moda informam sobre as novidades dos desfiles de moda. 
De resto, já existem sites (e.g. Refinery29) que utilizam posts de street 
style como sugestão de looks e shopping.  

 2.7) Moda e meios de comunicação

 As novidades na moda do vestuário sempre estiveram 
dependentes de suportes e meios de comunicação que permitissem 
apresentar as mudanças nas formas de vestir. Inicialmente, quando as 
mudanças ocorriam com espaços de tempo mais alargados, bonecas de 
madeira viajavam pelas cortes europeias envergando as novidades do 
traje. Mais tarde, começaram a circular desenhos ou ilustrações 
retratando a última moda relativamente ao vestuário. 
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 Por tratarmos do universo feminino, estudámos apenas a evolução 
da imprensa feminina. Apesar de surgirem durante o século XVII os 
primeiros fenómenos de periodismo feminino, é durante a Revolução 
Industrial que estes se desenvolvem e consolidam. Primeiro, na Inglaterra, 
o The Ladyʼs Mercury, logo no dealbar da Revolução Industrial e em 
França, em 1758, o Courrier de la Nouveauté. Em Portugal, o primeiro 
periódico do género surgiu em 1807 com o título Correio das Modas (Pinto 
Guimarães, 2008). Durante os séculos XVIII e XIX, a imprensa feminina 
continuou a crescer reflectindo sempre os contextos sociais e económicos 
presentes. À medida que a mobilidade social foi aumentando, 
aumentaram também o número de periódicos disponíveis, bem como a 
diversidade de segmentos de mercado que cobriam.
 Para a definição de imprensa periódica feminina importa distinguir, 
na opinião de Maria Alice Pinto Guimarães (2008), a regularidade com 
que é publicada (seja ela mensal, semanal, etc.) e o facto de ser escrita 
predominantemente por mulheres e tê-las como seu destinatário principal.  
Assim, assume-se que os conteúdos estarão de acordo com os interesses 
predominantes das leitoras ou com aquilo que se pensa serem os seus 
interesses (Pinto Guimarães, 2008). As primeiras publicações femininas 
recorriam sobretudo a modelos de moralidade e virtude associados à 
mulher (Craik, 1993). Para além de informação relativa à moda e ao 
vestuário, estes periódicos apresentavam também conselhos relativos a 
beleza, saúde e bem-estar, acessórios, lavores e cuidados da casa. 
 Podem distinguir-se na imprensa feminina quatro tipos de 
conteúdos: um que diz respeito às tarefas domésticas, ao cuidado do lar, 
à maternidade e puericultura, à moda e à beleza, a assuntos de índole 
cultural como música, poesia e belas artes; um outro que versa assuntos 
ligados ao género narrativo, a novelas e relatos de moral recorrendo 
frequentemente a clichés ou arquétipos sociais mas também 
proporcionando uma evasão à realidade; em terceiro lugar encontramos o 
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género ligado à crónica social; por último, surgem passatempos, 
pensamentos e frases lapidares, correspondência para e entre leitoras 
(Pinto Guimarães, 2008).
 Também os públicos-alvo variavam existindo periódicos de pendor 
prático, virados para a família e valores tradicionais, dirigidos à mulher 
mãe e dona-de-casa; outros mais modernos, abertos à influência 
estrangeira e dedicados a mulheres mais jovens e liberais e ainda um tipo 
de imprensa mais virado para temas populares, alcançando um público 
pertencente aos estratos sociais mais baixos. Surgiram mais tarde temas 
ligados à educação da mulher, reivindicando direitos mais justos na 
sociedade, defendendo a emancipação social e económica das mulheres, 
dando voz aos primeiros movimentos feministas.
 Nos finais do século XIX começou a delinear-se um outro modelo 
de feminilidade, o de consumidora; a definição de mulher associou-se ao 
consumo relacionado com o vestuário e a aparência (Craik, 1993). 
Através da imprensa e da publicidade comunicavam-se também modelos 
aspiracionais de estilos de vida e consumo. E o seu poder era efectivo, 
pois a imprensa feminina era eficaz não só a promover e difundir as 
novidades de moda mas também vender produtos e sugerir estilos de 
vida. 

“If there is one important lesson to be gained from the study of 
fashion promotion and diffusion in womenʼs magazines in any 
period from the nineteenth century on, it is a realisation of their 
power not just in selling products, but in suggesting, reflecting 
and sustaining lifestyles.”55 (Breward, 1995, p. 212)

 Daí a importância que os modelos de referência como artistas, 
estrelas de cinema e do espectáculo adquiriram na publicidade a 
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produtos, bens ou serviços durante o século XX. Estes modelos 
representavam uma série de valores — posse de vestuário, acessórios de 
moda, emancipação social, liberdade sexual — que inspiravam as leitoras 
a alcançarem, ou pelo menos a sonharem, com um estilo de vida 
semelhante. Finalmente, através do consumo a mulher alcançou mais 
equidade social e cimentou o seu lugar na sociedade ocidental.
 A imprensa de moda contribuiu igualmente para a democratização 
da informação e do gosto e para o acesso universal às novidades no 
campo do vestuário, nivelando o grau de educação que a sociedade 
possuía relativamente à arte, decoração ou vestuário. Através da 
imprensa de moda muitas mulheres tiveram acesso a conhecimentos que 
não poderiam ter adquirido de outras formas. 
 A análise da imprensa feminina é fulcral para perceber qual o papel 
da mulher na sociedade, quais os seus deveres, anseios e quais os 
objectivos a que se pode propor. Ou seja, 

“…as revistas femininas, qualquer que seja o grupo social a que 
se destinam, representam um processo de valorização cultural 
que sofre, obrigatoriamente, a influência das ideologias 
dominantes e das conjunturas político-económicas das 
sociedades em que se enquadram.” (Pinto Guimarães, 2008, 
p.7)

 Entre a Alta-Costura e a imprensa de moda criou-se uma perfeita 
simbiose. Por um lado, a imprensa seleccionava em cada estação 
aquelas que considerava serem as propostas mais importantes e instruía 
as suas leitoras informando-as sobre as últimas novidades. Por outro 
lado, os criadores viam o seu trabalho divulgado a um número de pessoas 
inédito, alcançando maior reconhecimento junto do grande público. Com 
efeito, a criação de uma nova moda resulta das escolhas selectivas dos 
designers, que decidem aquilo que apresentam nas suas colecções e dos 
jornalistas e buyers que seleccionam alguns itens de vestuário e 
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acessórios como o ʻlookʼ dessa estação, em detrimento de outros (Blumer 
citado em Entwistle, 2000).  
 O papel desempenhado pela imprensa de moda é fundamental na 
divulgação de novas tendências e promoção das novidades. Entre 
designers, buyers e imprensa a última palavra parece pertencer à 
imprensa. O seu poder situa-se no tipo de selecção e triagem que 
executam de todas as matérias que decidem publicar. As revistas têm 
então uma grande influência naquilo que está em voga (Craik, 1993). A 
imprensa de moda é um exemplo de como a ʻmodaʼ enquanto conceito 
abstracto e discurso estético e a ʻmodaʼ, enquanto vestuário disponível 
para compra em cada estação se relaciona com o vestuário quotidiano. 
Os conselhos fornecidos pelos jornalistas e editores de moda contribuem 
para a formação das opiniões de moda e escolhas de compra dos seus 
leitores (Entwistle, 2000). 
 Os bloguistas de street style vieram juntar-se a esta equação de 
intervenientes de moda, acrescentando uma nova variável. Os bloguistas 
de street style mais conceituados já adquiriram um estatuto de opinion-
makers e o seu trabalho tem maior abrangência de públicos. 
Questionados sobre este assunto, as opiniões dividiram-se: Carole Touati 
(Lelook) foi peremptória em afirmar que é a rua o elemento de maior 
influência nas escolhas dos consumidores, Gunnar Hämmerle (Style/
Clicker) é da opinião que os consumidores confiam mais nos blogues, 
embora esta decisão seja muito pessoal. Já José Cabral dʼO Alfaiate 
Lisboeta e Frédéric Vielcanet do blogue Easy Fashion, sugeriram que 
cada elemento tem a sua quota de influência, difícil de medir em termos 
quantitativos. Contudo, ambos são da opinião que os blogues têm mais 
influência hoje do que aquela que tinham há poucos anos atrás e que 
alguns dos blogues de street style mais populares podem aumentar 
exponencialmente as vendas de determinada peça de roupa ou acessório 
de moda. 
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 Outra das formas mais eficazes de disseminação de moda para o 
grande público era através da publicação de figurinos e moldes inspirados 
ou adaptados dos modelos apresentados nos desfiles de Alta-Costura. 
Independentemente da proveniência social, todas as mulheres tinham 
acesso à moda mais actual. Com os moldes, era possível realizar em 
casa os modelos que desejavam ou levá-los a uma modista que os 
confeccionasse.
 Muitos artigos da imprensa feminina iam no sentido de obter um 
bom guarda-roupa sem gastar muito dinheiro. A fortuna não é sinónimo de 
bom gosto e é este valor que deve guiar as leitoras no que toca à moda, 
ao vestuário e aos acessórios. “Há que «conciliar a economia com a 
estética e o bom gosto…» (Nº468).” (Vilas-Boas e Alvim, 2005, p.24). 
Surgiam conselhos de como renovar o guarda-roupa através de recursos 
como tingimento, aplicações de rendas ou folhos, usando a imaginação 
para tornar o velho em novo (Vilas-Boas e Alvim, 2005). Assim cumpria-se 
outro dos objectivos quer da Moda, quer da imprensa e também do 
marketing e publicidade: determinar o que estava em voga, reflectir e 
educar as leitoras sobre o gosto e a moda vigente, bem como todos os 
produtos e serviços ao seu dispor (Sparke, 2004). 
 Em suma, a imprensa feminina materializa a moda em éditos 
sazonais que funcionam como guias de conduta para todas as mulheres. 
A moda é um conceito abstracto, o vestuário é concreto. A moda é 
concretizada no vestuário, torna-se significante através do tecido, das 
peças de roupa. O vestuário é o recurso através do qual a moda é 
traduzida para a vida quotidiana, “articulando o corpo em cultura”56 
(Entwistle, 2000). Hoje em dia, a informação de moda é universal e 
democrática. Está acessível em diferentes media, abrangendo todos os 
públicos. Para as mulheres se manterem informadas sobre as últimas 
tendências de moda basta-lhes consultar uma revista feminina. Contudo, 
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desde cedo se observou uma tensão entre os modelos de feminilidade 
apresentados na imprensa e a realidade quotidiana das mulheres. Para 
Craik (1993), isto deve-se a dois factores: por um lado a imprensa oferece 
conselhos, informação e regras especificamente dirigidas a mulheres 
(técnicas práticas para ser mulher) e por outro lado disponibiliza imagens 
de feminilidade, moda e beleza (técnicas de desejo e feminilidade).  
 A imprensa feminina foi evoluindo ao longo do século XX, 
acompanhando também a evolução da moda e a passagem de poderes 
da Alta-Costura para as cadeias de pronto-a-vestir e, mais tarde, para a 
moda de rua. “Após a guerra, face a um mundo mudado, proclama-se a 
necessidade de substituir usos e costumes antigos por outros 
modernos.” (Vilas-Boas e Alvim, 2005, p.153).
 Nos anos 80 surgiram as primeiras publicações focadas na moda 
de rua, nos contextos alternativos de música, de clubes nocturnos, 
pensadas para públicos mais jovens, com interesses diferentes. Deste 
contexto surgiram a i-D e a The Face. O discurso, os conteúdos e o 
arranjo gráfico destas revistas estão de acordo com os públicos que 
pretendem atingir. Mostram “imagens fragmentadas e instantâneas, nas 
quais só os iniciados conseguem achar coerência.” (Vincent-Ricard, 1989, 
p.220). Estas revistas representam também a oportunidade para 
designers alternativos, músicos ou outros elementos da cultura urbana 
mostrarem o seu trabalho. Segundo Kawamura (2005), estas revistas de 
moda urbana estão a surgir por todo o mundo e a substituir 
progressivamente as revistas mainstream de moda, que tratam apenas 
dos nomes famosos. Se bem que também vem sucedendo que as 
revistas mainstream — e.g. Vogue e Elle — utilizem estilos surgidos na 
rua para os seus editoriais, assemelhando-se assim às páginas das 
revistas alternativas (Polhemus, 1994).
 Concluímos então que a imprensa feminina tem acompanhado a 
pari passu a evolução das mulheres na sociedade e dos papéis por elas 
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desempenhados. De igual modo, tem servido para historiadores de moda 
como uma importante fonte de informação, servindo como barómetro de 
mudanças económicas, sociais e estilísticas (Breward, 1995). Para o 
futuro, prevê-se que os leitores sejam mais exigentes com a informação 
disponível na imprensa, procurando “apoiar seus conhecimentos em 
escritos estáveis, precisos e documentados.” (Vincent-Ricard, 1989, p.
220).
 A imprensa tradicional adaptou-se aos poucos à chegada da 
Internet e hoje em dia, exploram-se formas de articular diferentes 
suportes: a rapidez da Internet e das redes sociais com a informação mais 
aprofundada e estável que o suporte impresso pode oferecer. 
Eventualmente — arriscamo-nos a afirmar — a sobrevivência dos 
suportes impressos passará por investir em edições de maior qualidade, 
quer ao nível do papel e das impressões, quer ao nível das matérias que 
decidem tratar, dos editoriais de moda realizados, apoiando-se na 
capacidade da Internet de apresentar conteúdos mais interactivos e de 
fazer chegar a informação a quantidades mais alargadas de leitores.

  2.7.1) Internet e blogues: novos suportes de 

comunicação,  novos formatos 

 A Internet veio assumir-se como um meio de comunicação 
democrático, onde a informação circula com rapidez estonteante. 
Simultaneamente, assumiu-se como um local de entretenimento global, 
espaço lúdico onde as pessoas estabelecem contacto por meio dos seus 
gostos, de interesses partilhados ou então para adquirirem ou trocarem 
informação sobre determinado tema. Nestes vinte anos em que a Internet 
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se banalizou na nossa rotina surgiram diferentes suportes de informação 
e comunicação dentro da Web. 
 A indústria de moda lucrou com o aparecimento da Internet de 
várias formas. Diferentes autores referem que a Internet foi rapidamente 
reconhecida pela indústria de moda como um instrumento eficaz para 
tornar as comunicações mais rápidas e explorar o imediatismo que 
sempre caracterizou a moda (Mendes & de la Haye, 1999; English, 2007). 
 Mais recentemente, a grande inovação da Web surgiu ao nível dos 
blogues. Para Giuseppe Granieri “os blogues são um format [sic] 
diferente, novo, que não é possível descrever com base em modelos já 
conhecidos.” (2006, p.33). Um blogue por definição é uma espécie de 
diário pessoal online ou, como refere o mesmo autor, um “diário 
intelectual” (2006). O autor pode registar os seus pensamentos e opiniões 
e publicá-las para toda a blogosfera. Não existe qualquer censura ou 
limitação editorial senão aquela que o bloguista impõe a si mesmo. Neste 
sentido, a blogosfera assume-se como um local de expressão livre, no 
qual o bloguista tem autonomia total. Segundo Granieri, os blogues 
“Informam, mas não são jornalismo tal como o conhecemos. (…) Tal 
como, contando histórias, os blogues não são um género literário.” (2006, 
p.34). No questionário, as respostas relativas às vantagens deste suporte 
referiram a autonomia e independência, a simplicidade, rapidez, os custos 
de manutenção reduzidos, a possibilidade de alcançar um público mais 
abrangente e  estabelecer contactos interessantes. 
 Este suporte veio também mudar as relações entre o autor da 
informação e o público que a recebe. A interacção estabelecida entre 
bloguista e leitores é maior e mais franca já que estes podem deixar os 
seus comentários pessoais aos posts publicados. Assim, os blogues 
assumem-se como “um espaço de reflexão partilhada.” (prefácio de 
Derrick de Kerckhove em Granieri, 2006, p.12). Para além disso, os 
blogues “interagem facilmente com outros instrumentos da nossa vida 
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quotidiana, como os telemóveis e as máquinas fotográfica digitais, por 
exemplo.” (Granieri, 2006, pp.34-5). 
 O termo blogue foi cunhado em 1997 por John Barger (Granieri, 
2006), sendo igualmente por esta altura que surgiram os primeiros 
exemplares deste novo suporte. Nas áreas da moda e do street style os 
primeiros blogues surgiram em 2005 e 2006, nomeadamente com The 
Sartorialist, Face Hunter, Garance Doré ou The Style Scout. 
Simultaneamente, foram surgindo vários formatos ao longo do tempo 
através dos quais várias pessoas começaram a partilhar um diário visual 
dos coordenados de roupa que vestiam no seu dia-a-dia. Sobre os 
factores determinantes para o desenvolvimento deste suporte, os 
bloguistas questionados referiram aspectos como o acesso global à 
Internet, a sua autenticidade e velocidade intrínsecos, a independência no 
trabalho e possibilidade de feedback, o desejo global de informação 
relativamente às novidades da moda e ainda a vontade de criar e explorar 
novos meios aproveitando recursos como máquinas fotográficas 
acessíveis. José Cabral (O Alfaiate Lisboeta) referiu o espaço que existia 
“por preencher entre aquilo que é o mundo da Moda e a vida real do 
consumidor” como outro factor de influência. 
 Neste momento, os blogues de street style assumem-se como a 
novidade mais forte nas áreas da moda e da internet. Os seus autores 
viajam pelo mundo fora registando as pessoas que encontram. As 
pessoas retratadas têm idades diversas, são originárias de estratos 
sociais variados. Certamente têm profissões diferentes, alguns 
fotografados podem até trabalhar na indústria de moda enquanto que 
outros são ainda adolescentes estudantes. Partilham talvez um gosto 
especial e maior sensibilidade em relação à moda e ao vestuário, 
encarando-as como meios de expressão das suas personalidades e 
procurando destacar-se das multidões indiferenciadas da cidade.    
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 O trabalho dos bloguistas de street style celebra a energia e 
criatividade das cidades por onde passam. Expõem o estilo, a 
sensibilidade estética das pessoas que decidem fotografar. Conseguiram 
conjugar universos distintos — o da moda, da internet e o da vida na 
cidade — complexos mas estimulantes, caracterizados pelos seus ritmos 
de renovação constante e acelerada. Os bloguistas de street style 
souberam definir-se perante a indústria da moda, mostraram a qualidade 
e pertinência do seu trabalho e, gradualmente, foram integrados nesta 
engrenagem encontrando o seu lugar. A Internet é o suporte ideal para 
expor o seu trabalho e lograram em criar relações de fidelidade entre o 
seu público leitor e entre os diversos intervenientes na indústria de moda 
— designers, manequins, editores. Estabeleceram colaborações criativas 
cruzando áreas de actividade. Assim, conseguiram estabelecer um novo 
paradigma de comunicação e talvez uma nova profissão dentro da moda, 
encontrando o seu lugar de actividade nesta indústria. Como afirma Yvan 
Rodic, do blogue Face Hunter, “Blogging has become a profession, even if 
no one has worked out the full terms and conditions yet.”57 (Vogue U.S.A., 
Março 2010, p.523)
 Na divulgação de tendências urbanas emergentes ou na discussão 
de tendências surgidas nas passereles, a blogosfera permite um debate 
mais democrático e ainda a possibilidade de testemunhar a empatia ou 
repúdio que os consumidores de moda manifestam em relação às 
tendências de moda publicadas nos meios de comunicação tradicionais. 
As pessoas fotografadas pelos bloguistas de street style fornecem-nos 
uma visão concreta sobre a forma como aderem às novidades de moda 
no seu quotidiano. De certa forma, podemos arriscar que o trabalho dos 
bloguistas de street style fecha um círculo de eventos — os designers 
apresentam as suas colecções para a imprensa, a imprensa apresenta as 
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novas tendências para o público, o público recebe esta informação e os 
bloguistas de street style estão na rua para captar as suas escolhas e 
testemunhar aquilo que foi adoptado. Temos acesso a uma visão concreta 
e objectiva daquilo que os consumidores validam e daquilo que rejeitam. 
Da mesma forma, os bloguistas conseguem captar rapidamente outras 
tendência surgidas noutras esferas sociais e partilhá-las a uma escala 
global, inclusive com trendsetters, designers de moda e jornalistas de 
moda. Os bloguistas que questionámos responderam consensualmente 
que o conteúdo dos blogues de streets style pode influenciar os designers 
de moda. Seja porque a moda de rua é espontânea e criativa e arrojada 
(Vielcanet, Easy Fashion, 2010), por uma questão de conforto e 
practicabilidade pois podem ter acesso às novidades da moda de rua sem 
saírem dos seus estúdios (Touati, Lelook, 2010; Hämmerle, Style/Clicker 
2010) ou porque a informação circula em diferentes sentidos e os blogues 
são plataformas de orientação de consumo mais próximas do consumidor 
final e permitem aos designers contactar com suas expectativas (Cabral,  
O Alfaiate Lisboeta, 2010). 
 Já relativamente à possibilidade de os blogues e a imprensa 
tradicional estabelecerem uma relação criativa e dinâmica entre si houve 
mais discordância. Contudo, a média dos resultados aponta para uma 
opinião bastante positiva relativamente a esta possibilidade. 
Concordamos com os bloguistas contactados, sendo da opinião que no 
futuro os dois suportes irão interagir de forma mais activa e desenvolver 
sinergias optimizando as características de cada um dos meios de 
comunicação.
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 2.8)  Blogues de street style: levantamento e caracterização do 
panorama europeu actual

 À data do nosso levantamento de blogues de street style contámos 
cerca de 280 blogues. Um pouco espalhados por toda a Europa, cidades 
como Londres, Paris ou Barcelona eram aquelas que contavam com 
maior número de blogues dedicados a documentar o estilo dos seus 
habitantes. 

 Contudo, este fenómeno não é exclusivamente europeu. Existem 
blogues de street style de cidades em todo o Mundo, entre a América do 
Norte e a América do Sul, Ásia, Austrália e África. Os blogues de street 
style mais antigos datam de 2005 ou 2006. 

 A maioria dos blogues surgem como um projecto individual ou de 
um grupos de amigos, indo de encontro à descrição do bloguista-tipo de 
Granieri “Na blogosfera (…) a população é constituída por indivíduos e 
não por organizações.” (2006, p.96) ou “Os blogues (…) caracterizam-se 
pela voz individual, pelas fontes baseadas na opinião, pela difusão com 
base em factores de interesse. Os blogues, enfim, são motivados pela 
satisfação pessoal. ” (2006, p.96)

 Estes autores indicam como motivações para a criação dos seus 
blogues a vontade de documentar o estilo da sua cidade, de fotografar 
pessoas que representem o espírito urbano, o cosmopolitismo e 
multiculturalidade das grandes cidades. Pretendem retratar o estilo 
autêntico das pessoas comuns que a habitam, apresentando uma visão 
da moda desprovida dos trâmites das passereles e das encenações das 
produções fotográficas. Explora-se a ideia de que o estilo de vestir dos 
habitantes de uma cidade é expressivo das características dessa mesma 
cidade (Damstyle, 2009; Still in Berlin, 2010). Os blogues de street style 
servem como plataforma para demonstrar a originalidade e criatividade 
dos habitantes de determinada cidade e comprovar o potencial criativo 

Dissertação: O contributo dos blogues de Street Style para o sistema de moda     Sílvia Sousa

                                                                                                                                        62            



das cidades onde habitam ou por onde passam (Eastern Look, 2009; 
Dublin Street Style, 2010; Tragflaeche Leipzig, 2009). 
 Estes blogues representam ainda uma oportunidade de explorar 
gostos e estéticas pessoais, de exortar e motivar os seus leitores a 
explorarem formas originais de vestir, de forma imaginativa e individual, 
para além das tendências ditadas na imprensa. Os bloguistas dedicam o 
seu trabalho a todos aqueles que gostam de moda e procuram novas 
formas de se expressar através do vestuário, matéria-prima ideal para a 
exploração e construção de novos visuais ou estilos. Os termos 
empregues pelos bloguistas — documentar, observar e explorar, 
deambular — são verbos de acção que demonstram uma atitude de 
pesquisa activa e exaustiva dos temas visados. Sugerem que os autores 
estão na rua, procurando fotografias inspiradas, absorvendo a energia da 
cidade e das pessoas que as habitam (The Style Scout, copyright 
2006-2010).  
 A gestão do blogue, a sua apresentação gráfica, os conteúdos que 
são apresentados e o ritmo de actualização dependem inteiramente do 
bloguista. As vantagens que este suporte apresenta relativamente a 
outros é a rapidez e simplicidade de interacção com o público leitor. 
Salientamos ainda a autonomia de que o bloguista desfruta visto não ter 
qualquer censura ou controlo editorial sobre os conteúdos que decide 
publicar. Todos os aspectos formais e de conteúdo são definidos e 
controlados pelo seu autor. Considerando estas premissas, podemos 
arriscar que o blogue é a expressão absoluta das opiniões e interesses do 
seu autor. Este novo formato permite explorar e publicar pontos de vista 
pessoais e partilhá-los com uma comunidade de leitores assíduos, como 
afiança Granieri — “por detrás de cada blogue está um indivíduo e o seu 
ponto de vista sobre o mundo. (…) este ponto de vista se torna 
público.” (2006, p.37)
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 Logicamente, nem todos os blogues recebem o mesmo tipo de 
atenção e há uma série de factores que podem ditar o sucesso de um 
blogue. Podemos indicar uma classe dominante de bloguistas (Granieri, 
2006) que recebem mais atenção e reconhecimento público do que 
outros.
 No panorama nacional podemos referir o caso mais recente do 
blogue O Alfaiate Lisboeta. Este blogue criado por José Cabral em Janeiro 
de 2009 destaca-se no panorama Português como o blogue mais 
consistente e mais duradouro. Ao contrário de blogues semelhantes que 
surgiram anteriormente mas ficaram inactivos ao fim de pouco tempo e 
não manifestavam grande cuidado estético, este blogue destaca-se pelo 
cuidado gráfico, pelo interesse dos temas fotografados e ainda pelo 
envolvimento pessoal e tom intimista que o autor coloca em todos os seus 
posts. Infelizmente, este blogue ainda não se encontrava em actividade 
plena na estação que decidimos analisar, pelo que não pudemos contar 
com o seu contributo para a nossa investigação. 

  2.8.1)  Perfil e caracterização do bloguista de street style: 
o fotógrafo-herói e o flâneur 

 Para a caracterização do bloguista de street style iremos apoiar-
nos nas ideias de flâneur, definida por Baudelaire (2ª ed. 2002) em O 
Pintor da Vida Moderna58 e de do “fotógrafo-herói”59, de Craik (1993). Já 
anteriormente referimos como o bloguista de street style se aproxima do 
conceito do flâneur enquanto “observador apaixonado” (Baudelaire, 2ªed.
2002), sensível e atento da evolução dos hábitos e costumes, das formas 
de socialização e de lazer, das formas de vestir — em suma, da 
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modernidade da cidade. Baudelaire definiu o flâneur como um indivíduo 
que deambula pela cidade, vagueando prazerosamente e esperando ser 
estimulado pelas novidades da arquitectura, das pessoas e dos 
acontecimentos mundanos. Através da observação contínua e exaustiva 
consegue captar os aspectos transitórios e fugazes da moda e dos 
costumes, que passam despercebidos à maioria. Para tal, coloca-se no 
meio da multidão, do movimento e da agitação citadinas. É um cidadão do 
mundo e ocupa um lugar privilegiado enquanto espectador dos 
acontecimentos da vida moderna, pois está presente em todos eles. Por 
estas razões, era considerado a pessoa mais capaz para compreender e 
retratar os fenómenos urbanos e da modernidade. Tal como uma criança 
curiosa, de espírito ingénuo e sensível, que descobre algo pela primeira 
vez, os flâneurs possuem “espíritos independentes, apaixonados, 
imparciais…” (Baudelaire, 2ª ed. 2002), ideais para encontrar os aspectos 
originais e inéditos da vida na cidade moderna, da moda e da arte. De 
uma forma geral os bloguistas foram consensuais ao afirmar que o 
elemento de descoberta espontânea, de surpresa e aventura são 
essenciais no seu trabalho e naquilo que postam no seu blogue. 
 Na actualidade, podemos estabelecer um paralelo entre esta 
personagem e os fotógrafos ou bloguistas de street style. Tal como o 
flâneur de Baudelaire, os bloguistas percorrem as ruas de várias cidades 
do mundo, procurando captar novidades e tendências emergentes. Têm a 
vantagem de possuir suportes de registo e plataformas de comunicação 
que não existiam no século XIX e a possibilidade de partilharem o seu 
trabalho como um número inédito de pessoas.
 A definição de fotógrafo-herói fundamenta-se na importância 
crescente que os fotógrafos de moda adquiriram ao longo do século XX, 
vivendo vidas excitantes, alcançando um estatuto invejado por muitos. 
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“Their [photographer] power within the fashion industry increased 
accordingly. Fashion photographers became heroes whose 
lifestyles epitomised the young generation: ʻyoung fashionable 
male(s), rolling in money, success and womenʼ (Imrie 1984: 
29).”60 (Craik, 1993, p.106)

 Do cruzamento destes dois conceitos surge-nos o bloguista de 
street style. Vemos o bloguista de street style como o flâneur do século 
XXI. Tal como o original de Baudelaire, o bloguista de street style viaja por 
todo o mundo, absorvendo as energias de diferentes cidades, registando 
tendências emergentes e as inovações da vida moderna e da moda. É um 
observador em primeira mão das últimas novidades, aproveitando as 
vantagens oferecidas pela Internet para partilhar de forma rápida e global 
os seus registos. O estatuto de fotógrafo-herói mantém-se pois, hoje em 
dia, a opinião dos bloguistas de street style começa a ser altamente 
valorizada. Gradualmente, estão a passar da rua para as primeiras filas 
dos desfiles de várias casas de moda, como foi o caso do desfile de 
Primavera/Verão 2010 de Dolce & Gabbana. Neste desfile, bloguistas 
como Garance Doré e Bryan Boy, dos blogues homónimos, Scott 
Schumann (The Sartorialist) e Tommy Ton (Jak & Jil) sentaram-se na 
primeira fila, junto a editores de moda e jornalistas especialistas das 
revistas de moda mais conceituadas. Este facto atesta por um lado, para 
a popularidade crescente dos bloguistas e por outro, reflecte o 
aparecimento de uma nova hierarquia na moda. Por causa da visibilidade 
e alcance global, alguns destes bloguistas já conseguiram contratos 
editoriais ou de publicidade, fotografaram editoriais para revistas de moda, 
ou desenvolveram produtos especiais para marcas de roupa (Vogue US, 
Março 2010). A título de exemplo, Scott Schuman, (The Sartorialist) ou 
Yvan Rodic, (Facehunter) já editaram livros com imagens fotos de street 
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style de todo o mundo e Garance Doré desenvolveu uma linha de t-shirts 
para a Gap (marca americana de pronto-a-vestir). 
 A blogosfera está a ultrapassar os seus próprios limites e a fundir-
se com outras áreas adjacentes. A  imprensa especialista, mas também 
generalista, já publicou artigos sobre este fenómeno, reconhecendo a sua 
importância e premência nos contextos actuais. Neste momento, os 
bloguistas de street style já atingiram um estatuto relevante nos contextos 
urbanos da moda e do vestir e a indústria e imprensa de moda estão 
atentos ao seu trabalho. A indústria de moda já percebeu o poder de 
influência que os blogues contém, pois geram um público leitor fiel e 
conseguem permanecer conectados em permanência. Os blogues de 
street style mais conceituados são seguidos por milhares de pessoas e, 
em pouco tempo, a blogosfera tornou-se na última it thing e os seus 
autores, opinion-makers. 
 Numa época de crise económica e de consumo, na qual os 
consumidores se retraíram, os blogues de moda e de street style 
continuaram a postar imagens inspiradoras e soluções de styling originais. 
Para além disso, os blogues deste género têm a capacidade de decompor 
a moda, perfeita e inatingível, em algo mais acessível, com a qual as 
pessoas se podem relacionar (Bryanboy citado em Vogue US, Março 
2010).
 Nos blogues de street style e moda temos acesso a informação e 
conteúdos que não encontramos na imprensa mainstream. O seu discurso 
é subjectivo, pessoal e surge do desejo de partilhar opiniões, gostos ou 
obsessões pessoais (Vogue US, Março 2010). O bloguista revela-se 
perante os seus leitores e estes reconhecem o gesto, “Blogging has 
evolved into a mix of work and personal life,” says Rodic.”61  (Vogue 
U.S.A., Março 2010, p.523). A interactividade da Internet permite que 
bloguista e leitores entrem em contacto e esse factor credibiliza o 
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bloguista junto dos seus leitores. Estes reconhecem-no como alguém 
próximo, disponível para ouvir e partilhar. 
 Das suas viagens e deambulações, os bloguistas apreendem 
tendências emergentes e observam as pessoas nas suas vidas  
quotidianas. Aquilo que lhes desperta a atenção materializa-se num post 
sobre determinado tema, seja acessórios, cores, proporções ou 
simplesmente um gosto ou referência pessoal. Os bloguistas que 
contactámos referiram que o seu processo de selecção é feito ou por 
instinto (Style/Clicker), ou pelo interesse visual das suas escolhas de 
moda (Alfaiate Lisboeta), bem como procurando indivíduos que usam o 
vestuário como expressão da sua personalidade, acrescentando algo às 
tendências avançadas pela imprensa (Lelook). Garance Doré e Haneli 
Mustaparta são dois exemplos em que as histórias pessoais, as 
referências de estilo, tendências actuais e designers do momento são 
apresentados de forma intimista, quase autobiográfica.  
 As motivações para criar um blogue podem ser variadas — 
insatisfação profissional (veja-se o caso de Scott Schuman ou Garance 
Doré), vontade de viajar e conhecer outras pessoas, a paixão pela 
fotografia, partilhar ideias e opiniões com uma comunidade de pessoas 
que partilham os mesmos interesses. 

“I started The Sartorialist simply to share photos of people that I 
saw on the streets of New York that I thought looked great. When 
I worked in the fashion industry (15 years), I always felt that there 
was a disconnect between what I was selling in the showroom 
and what I was seeing real people (really cool people) wearing in 
real life.”62 (Schuman, 2009)

“Jʼai ouvert mon blog en juin 2006. Je suis illustratrice, et jʼétais 
un peu frustrée par le travail de commandes et notamment par le 

Dissertação: O contributo dos blogues de Street Style para o sistema de moda     Sílvia Sousa

                                                                                                                                        68            

62 T.L.: “Comecei o The Sartorialist simplesmente para partilhar fotos de pessoas que via nas ruas 
de Nova Iorque que achava que estavam fantásticas. Quando trabalhei na indústria de moda (15 
anos), sempre senti que havia uma incongruência entre o que estava a vender no showroom e o 
que estava a ver as pessoas reais (pessoas muito cool) a usarem na vida real.”



manque de contact avec les lecteurs. Je voulais faire quelque 
chose de plus libre, de plus spontané.”63 (Doré, 2008)

“I wanted to collect pictures of creative people, to create a sort of 
sociological herbarium of nowadays styles.”64 (Touati, 2009)

 Utilizando os seus computadores pessoais como interface, 
comunicam as suas experiências e opiniões, reportam o que vêem nas 
ruas de todo o mundo. Afirmam-se como uma nova tipologia de agentes 
culturais, pertencentes a um contexto social de indivíduos conectados. 
Criam laços empáticos com os leitores e outros bloguistas devido aos 
interesses partilhados e referências comuns. O contacto com os leitores é 
mais simples e aberto. Da mesma forma que informam e mostram aos 
seus leitores aquilo que lhes interessa recebem deles informações 
semelhantes. 
 Os bloguistas de street style vieram definir um novo paradigma de 
agentes difusores de moda: não são jornalistas ou críticos de moda, não 
são editores ou directores de revistas, nem designers ou manequins. 
Contudo, provaram a pertinência do seu trabalho e da sua existência.  
Através da Internet são capazes de partilhar informação mais rapidamente 
do que em qualquer outro tipo de suporte de comunicação. Em alguns 
casos, têm actuado como intermediários entre os designers e os 
consumidores. Qualquer pessoa, seja profissional de moda ou não, pode 
criar o seu blogue e estabelecer uma rede de comunicação, desde que 
tenha um ponto de vista válido a partilhar e uma visão pessoal, um 
contributo a prestar para a indústria. 
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  2.8.2) Relação do bloguista com os leitores
  
 Ao contrário de suportes de comunicação prévios, a Internet 
permite uma interacção entre emissor e receptor mais rápida e directa. A 
partilha de informação é mais rápida e as redes de comunicação mais 
dinâmicas e flexíveis. Através de e-mails, redes sociais ou das opções de 
comentários nos blogues, autor e público estabelecem um contacto mais 
estreito. 
 O bloguista é um elemento mais honesto e autêntico na sua 
actividade, na medida em que o seu blogue é um projecto individual, as 
opiniões que publica são pessoais e não está associado a grupos 
económicos, lobbys empresariais ou outro tipo de compromissos 
profissionais. Da mesma forma, o bloguista revela-se perante o leitor, 
responsabiliza-se pelos conteúdos que publica, é conhecido do seu 
público, um indivíduo activo na vida urbana. Interage com os sujeitos que 
fotografa e com aqueles que o seguem, é sensível às suas críticas, aos 
seus pedidos. “De modo geral, os bloguistas dizem-nos quem são e qual 
é o seu background cultural, revelam-nos os seus preconceitos e os 
leitores podem julgá-los e discutir com eles a nível pessoal.” (Jeff Jarvis  
citado em Granieri, 2006, p.103). Através da leitura regular de um 
determinado blogue podemos conhecer a fundo o seu autor, melhor até 
do que pessoas que conhecemos pessoalmente (Paolo Valdemarin citado 
em Granieri, 2006). Através da fidelização dos leitores, estabelece-se uma 
relação sólida e profunda. “O elemento dominante é mais a participação 
humana, a solidariedade, a simpatia (no sentido do étimo grego syn-
pathos, «sentir em conjunto»)…” (Granieri, 2006, p.66).
 Ao contrário das relações estabelecidas entre jornalista e leitor, 
mais estanques e hierarquizadas, na blogosfera podem criar-se relações 
mais francas e recíprocas entre bloguista e leitor e a partilha de opiniões é 
pessoal e imediata. As relações criadas na blogosfera são mais íntimas e 
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pessoais e o bloguista está livre de constrangimentos que são exigidos a 
um jornalista associado a determinado jornal ou revista. Como tal, os 
leitores criam uma relação de maior confiança com o bloguista, pois 
reconhecem nele humanidade.

3. Qual a relação entre as tendências apresentadas na imprensa e as 
escolhas de moda dos consumidores?
 
 De que forma as tendências de moda avançadas pela imprensa 
influenciam as escolhas dos consumidores e como são adoptadas na vida 
quotidiana as propostas lançadas nas revistas? Quais as novidades que a 
Internet e o aparecimento de blogues de street style introduziram nas 
relações entre consumidores, a indústria de moda e os canais de 
divulgação tradicionais? De que forma irão os blogues de street style 
influenciar as relações estabelecidas entre designers, imprensa e 
consumidores?
 Os conceitos previamente explanados — moda, estilo, tendência e 
fad, a história e evolução do street style, a evolução da fotografia de moda 
e da fotografia de street style — orientaram a nossa investigação e as 
respostas que procurávamos. 
 Nos contextos actuais, as tendências de moda não têm um reflexo 
inequívoco e factual nas escolhas dos consumidores. Estes, hoje em dia, 
têm maior poder de escolha e decisão, mais informação e sabem qual o 
lugar que ocupam na sociedade. Pretendem que todas as suas escolhas 
de consumo reflictam a sua personalidade e os seus gostos. Como tal, os 
estilos de vestir serão cada vez mais únicos e particulares, recolhendo 
elementos de diferentes origens. Da comparação entre as imagens da 
blogosfera e as informações contidas nos trend reports da imprensa de 
moda não existiu uma equivalência absoluta e, embora se tenham 
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encontrado semelhanças, não observámos uma recriação literal dos 
estilos vistos nas passereles de moda.

4. Métodos e materiais

 4.1) Metodologias de selecção e análise

 A presente investigação centra-se apenas no universo da moda 
feminina, referente à estação Outono/Inverno 2008/09. O levantamento de 
blogues limitou-se àqueles que estão sediados na Europa. A recolha de 
imagens concentrou-se nos meses entre Outubro e Fevereiro, por 
considerarmos que estes são os meses fundamentais da estação que 
decidimos analisar. Os bloguistas foram contactados por e-mail, exortando 
à sua participação na investigação através da cedência das imagens por 
eles postadas durante os meses referidos e da resposta ao questionário 
que seguia em anexo. No total foram contactados onze bloguistas entre 
Julho de 2009 e Março de 2010. Destes recebemos três respostas, 
respectivamente de Gunnar Hämmerle, autor do blogue Style/Clicker de 
Munique, de Carole Touati, co-autora do site/blogue Lelook de Barcelona 
e de Frédéric Vielcanet, autor do blogue Easy Fashion de Paris.
 Relativamente à análise de imprensa decidimos analisar as revistas 
Vogue e Elle, por constituírem as referência mais consensuais e 
mainstream no panorama de periódicos femininos de moda, e ainda a 
Revista Extra Moda, do semanário Expresso, por ser um jornal 
conceituado e de grande tiragem no nosso país. Cingimo-nos aos trend 
reports publicados durante a estação em estudo, às edições especiais 
que contêm a cobertura completa dos desfiles das semanas de moda. A 
análise das imagens recolhidas foi complementada com uma análise mais 
ligeira dos textos que a acompanhavam porque é através da análise e 
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confronto dos signos visuais, que se pretende perceber se as tendências 
difundidas nos media têm algum eco nas escolhas diárias de vestuário do 
consumidor comum. Por isso, a análise textual é um meio complementar e 
não o suporte principal do nosso estudo. 
 Nas alíneas seguintes aprofundamos todos os procedimentos que 
acabámos de referir.

 

 4.2) Critérios de selecção dos blogues

 A pesquisa e levantamento limitou-se aos países europeus, 
considerando que uma delimitação geográfica era um critério plausível e 
pertinente, já que também a Faculdade se enquadra no espaço europeu. 
Aqui, o nosso levantamento identificou blogues das mais variadas cidades 
europeias, desde Madrid e Barcelona, passando incontornavelmente por 
Paris e Londres, até países de Leste — caso de Bucareste ou Tallin — ou 
da Europa do Norte — Amsterdão, Antuérpia, Copenhaga ou Estocolmo. 
Era também necessário observar que o conteúdo dos blogues fosse de 
street style e não de temas adjacentes ou paralelos ao street style. Não 
foram considerados blogues pessoais de moda e estilo ou blogues de 
cultura urbana (música, arte de rua, clubes nocturnos, etc.)
 Era também necessário que os blogues estivessem activos durante 
a estação que constitui o objecto da nossa investigação. Blogues criados 
depois dessa estação, suspensos ou inactivos durante o Outono/Inverno 
2008/09 não foram considerados. Atendemos também à frequência de 
actualização dos posts, preferindo aqueles que eram actualizados mais 
amiúde. Privilegiamos blogues com uma organização simples, de 
visualização fácil para o leitor, com arquivos bem identificados e 
organizados que permitam consultas rápidas e eficazes. Consideramos 
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ainda a qualidade das fotografias e a originalidade das mesmas, dois 
factores que no nosso entender revelam a sensibilidade e astúcia do 
bloguista. 
 Em suma, todos estes factores concorrem para a qualidade 
intrínseca do blogue, desde o aspecto gráfico e visual, passando pelo 
interesse dos posts que publica. Observámos também que alguns 
bloguistas se esforçam por criar blogues com uma identidade muito 
pessoal, quer ao nível do aspecto gráfico geral, dos interesses que 
cultivam e dos posts que publicam, bem como da forma como se 
relacionam com os seus leitores. Assim, esse estilo característico do 
bloguista e do seu trabalho também foi um factor positivo na nossa 
avaliação.

 
  4.2.1) Selecção final de blogues
 
 Após o levantamento de blogues e considerando os critérios 
anteriormente enunciados chegámos a uma listagem final de blogues  que 
seriam adequados para a nossa investigação. Só analisámos os 
conteúdos daqueles bloguistas que aceitaram participar, respondendo ao 
nosso questionário e cedendo as imagens do seu blogue.
 A selecção final ficou constituída pelos seguintes blogues: Style/
Clicker sediado em Munique e da autoria de Gunnar Hämmerle, Lelook, 
blogue orientado por Carole Touati e Igor Sado em Barcelona, Easy 
Fashion de Paris criado por Frédéric Vielcanet, Facehunter blogue de 
Yvan Rodic que, embora sediado em Londres, viaja por todo o mundo, 
Garance Doré, bloguista e ilustradora do blogue homónimo, originária de 
Paris, Copenhagen Street Style, blogue de street style de Copenhaga, 
Style Scout, blogue londrino, Damstyle da cidade de Amsterdão fundado 
por Felicia Nitzsche, Lane Gry Kristensen e Elina Tozzi, Glamcanyon, 
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outro blogue londrino da autoria de Katja Hentschel, Style Slicker, de Kit 
Lee também em Londres e por fim, Hel-Looks, blogue que é assumido 
como um hobby por parte de Liisa Jokinen e Sampo Karjalainen.
  De todos estes blogues obtivemos resposta dos três primeiros. 

  4.2.2) Contacto com os bloguistas

 Como já referimos anteriormente os bloguistas foram contactados 
através de e-mail, no qual seguia uma carta de apresentação do projecto 
de investigação (Apêndice 1) e o questionário para resposta (Apêndice 2). 
A carta de apresentação e o questionário foram redigidos em inglês e 
essa foi a língua usada na comunicação com os bloguistas, à excepção 
dos autores franceses com os quais estabelecemos contacto nessa 
língua, muito embora os questionários tenham seguido igualmente em 
inglês. Aguardou-se o feedback dos autores que em alguns casos foi 
rápido e bastante prestável. Noutros casos houve necessidade de alguma 
insistência da nossa parte para a participação e resposta ao questionário. 
Em anexo encontram-se as respostas aos questionários. Angariar 
bloguistas que estivessem disponíveis para participar na nossa 
investigação foi mais complicado do que havíamos previsto a priori. 
Contudo, não dependíamos de resultados quantitativos para desenvolver 
o nosso exercício, pelo que não havia necessidade absoluta em ter uma 
amostragem vasta.
 Entre os bloguistas que responderam ao nosso repto, Gunnar 
Hämmerle é um bloguista de referência a nível europeu, os autores do 
site Lelook dinamizam várias iniciativas ligadas à moda de rua, à 
observação de tendências emergentes e comunicação de moda. Por fim, 
Fréderic Vielcanet de Easy Fashion é um jornalista francês, sediado em 
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Paris, com acesso a todas as semanas de moda e vida de rua desta 
cidade.
 Consideramos que a qualidade e número de blogues conseguidos 
nos garantem conteúdos de interesse com diversidade de amostra, bem 
como as opiniões e pontos de vista dos autores relativamente aos 
assuntos que queríamos estudar. 

       4.2.3) Levantamento das imagens da blogosfera
 

 Mediante as respostas obtidas procedemos ao levantamento das 
imagens postadas por esses bloguistas. Embora sediados numa cidade, 
muitos destes autores viajam por todo o mundo, assistindo às semanas 
de moda em vários locais do mundo ou então simplesmente em viagens 
pessoais. Assim, é possível encontrar nesta selecção imagens de 
Estocolmo, Viena, Paris ou Londres. Porém, imagens recolhidas no 
hemisfério sul não foram consideradas já que os meses que estamos a 
estudar correspondem ao Verão no hemisfério sul.  
 Recolhemos todas as imagens de street style relativas a mulheres 
postadas entre os meses de Outubro de 2008 e Fevereiro de 2009. Estes 
meses correspondem aos meses fundamentais da estação que decidimos 
estudar. Para a análise posterior considerámos as fotografias a cores, de 
corpo inteiro ou, pelos menos em plano americano, preferencialmente de 
pé para garantir melhor visibilidade. Excluímos as imagens que dizem 
apenas respeito a cabelos, maquilhagem ou acessórios não farão parte 
do nosso exercício. 
 As imagens foram compiladas em painéis segundo o blogue em 
que foram publicadas e a data de publicação das mesmas.
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 4.3)  Meios de comunicação tradicionais: critérios de selecção 
e método de análise dos suportes 

 Escolhemos como meios de comunicação tradicionais para a nossa 
investigação as revistas portuguesas Vogue e Elle. As razões da nossa 
escolha prenderam-se com o facto de serem periódicos em circulação no 
mercado  há muito tempo — a Vogue foi lançada nos E.U.A. em 1892 e a 
sua versão britânica foi lançada no final da primeira década do século XX 
(Wikipedia, 2010). É uma das revistas mais conhecidas e conceituadas no 
panorama da moda e segundo uma frase lapidar, “Nada está na Moda até 
a VOGUE dizer que está.”. A Elle, por seu lado, afirma ser “A revista de 
moda mais vendida no mundo.”. Foi criada em 1945 por Pierre Lazareff e 
pela sua mulher Hélène Gordon e é uma das revistas com mais edições 
internacionais, vendida em mais países (Wikipedia, 2010). A 
implementação destas revistas e o seu prestígio nos mercados é maior do 
que a de outras revistas do género. Qualquer uma delas elege a moda 
como conteúdo principal, apresentando editoriais e produções 
fotográficas, páginas de shopping, cobertura das semanas de moda e 
artigos sobre as tendências de moda sazonais. Finalmente, ambas 
atingiram um patamar de reconhecimento que lhes permite serem 
consideradas referências consensuais e de reconhecimento público para 
a maioria dos leitores e consumidores de moda. Consultámos igualmente 
o suplemento de moda do jornal Expresso, que continha informação vasta 
e trend reports completos sobre os desfiles e tendências de moda do 
Outono/Inverno 2008/09. No contexto nacional, o Expresso é um dos 
jornais de maior tiragem e visibilidade pública, pelo que consideramos que  
recorremos a fontes sólidas para a nossa pesquisa. 
 A consulta das edições impressas referentes à estação que 
pretendíamos estudar foi mais complicada do que havíamos inicialmente 
previsto. Assim, para complementar a nossa pesquisa de tendências, 
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recorremos também às edições digitais destas revistas, aos seus sítios na 
Internet. Com efeito, a informação que obtivemos na Internet foi 
complementar àquela que recolhemos das revistas impressas. Os 
conteúdos aí encontrados não são divergentes ou dissonantes e os sítios 
na Internet defendem os mesmos princípios e valores estéticos. Os sítios  
da Internet constituem um suporte diferente para divulgar os princípios 
orientadores destas marcas. 
 A nossa pesquisa concentrou-se nos trend reports que foram 
publicados — os looks e os estilos mais importantes da estação e quais 
as peças de vestuário que os constituem, os acessórios mais importantes, 
as cores e as silhuetas a adoptar. Demos também especial atenção aos 
suplementos que contêm a cobertura completa das semanas de moda 
das cidades mais importantes: Paris, Londres, Nova Iorque e Milão. O 
levantamento das imagens publicadas foi complementado com os textos e 
legendas que acompanhavam os trend reports. A nossa análise das 
tendências será feita através das imagens e complementada por uma 
análise mais ligeira dos textos e legendas associados. 

  4.3.1)  Levantamento das tendências de moda, estação 
Outono/Inverno 2008/09

 A nossa investigação tem como objecto de estudo a estação  
Outono/Inverno 2008/09. A  razão desta escolha prendeu-se com o facto 
de ser uma estação transacta, o que nos permite alguma objectividade e 
distanciamento crítico. O levantamento de tendências concentrou-se   
apenas nos trend reports apresentados na imprensa. Do nosso 
levantamento não farão parte editoriais de moda ou produções 
fotográficas, já que estas têm um cariz mais artístico ou subjectivo que 
decorrem da interpretação pessoal do stylist, produtor de moda ou 
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fotógrafo. De facto, os trend reports fornecem-nos directrizes mais 
objectivas porque agrupam todos os designers e marcas de moda que 
apresentam propostas consonantes em determinado aspecto, 
evidenciando as semelhanças estilísticas entre as diversas colecções. 
 Analisámos as tendências publicadas na imprensa ao nível das 
imagens, títulos e textos que as acompanhavam. Na definição de uma 
tendência importa introduzir as suas especificidades de silhueta, materiais 
constituintes e quais os acessórios que a acompanham. Interessa 
também esclarecer as referências que lhe deram origem e quais os 
designers que a apresentaram em desfile. Alguns exemplos:

“Rigor Arquitectónico. À imagem dos anos 80, a moda descola 
do corpo em exercícios de alfaiataria rigorosa. O resultado são 
peças que, mais do que vestirem a pele, criam estruturas e 
silhuetas novas. Nicolas Ghèsquiere, para a Balenciaga, e 
Stefano Pilati, para a Yves Saint Laurent, encabeçam o 
movimento.”  (Expresso — Revista Extra Moda, 25 de Outubro 
de 2008, p.12)

“As cores da tradição. O tecido original da aristocracia britânica 
é agora usado em todo o tipo de tendências, do campestre ao 
novo vitoriano. Todas as conjugações são possíveis, quer seja 
com o mesmo padrão, quer seja com misturas. Misturado com t-
shirts estampadas, o xadrez perde o ar campestre e ganha um 
[sic] conotação urbana.” (Vogue — Suplemento Especial Moda 
Inverno 2008, Setembro 2008, p.60)

 Neste processo, o vestuário é sujeito a diversas transformações: 
passa do estado tecnológico, i.e. material, para um estado icónico — a 
fotografia de moda — e para um estado verbal — a sua descrição textual. 
A imprensa de moda goza da vantagem de poder transmitir 
simultaneamente o estímulo visual e o escrito (Barthes, 1967). A descrição 
verbal pode ainda acrescentar informação que a fotografia não comunique 
claramente, enfatizando determinados aspectos do vestuário; “a 
linguagem acrescenta à imagem um saber” (Barthes, 1967, pp.26-7). 
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 Como aponta Roland Barthes, o discurso de moda é 
frequentemente baseado em “metáforas, floreados, jogos de palavras, 
rimas” (1967, p.61) ou frases curtas de tom proverbial,  reforçando a carga 
simbólica e a importância da mensagem transmitida. Os enunciados são 
enriquecidos através de associação de ideias, referências culturais, 
artísticas ou históricas. Barthes (1967) fala numa “rede de modelos 
culturais ou cognitivos” que podem actuar como inspiração ou evocação 
para o vestuário. Notámos também a importância da adjectivação na 
descrição e definição de tendências. O adjectivo confere qualidade e 
distingue as características do objecto. Na moda, o objectivo é instilar o 
desejo e necessidade de compra, de posse. Como tal, a linguagem 
empregue é sempre positiva e lisonjeira. Realçam-se os aspectos que 
conferem valor acrescentado às peças ou aos acessórios. A linguagem é 
sempre pró-activa e remete para a sedução contida nas páginas das 
revistas de moda.
 Outro mecanismo usado frequentemente nos artigos de tendências 
de moda tem que ver com a urgência temporal e a necessidade de 
adoptar determinada tendência no imediato, como podemos comprovar 
nestes exemplos: “Casacos — Grandes Protectores. É a peça de 
investimento do Inverno. O corte ou a cor podem fazer um look ou arruiná-
lo completamente.” (Vogue — Suplemento Especial Moda Inverno 2008, 
Setembro 2008, p.37); “Utilizar um colete de pêlo é indispensável este 
Inverno.” (Vogue — Suplemento Especial Moda Inverno 2008, Setembro 
2008, p.49); “Este Inverno, os vestidos ajustam-se ao corpo como 
contraponto ao volume extra das silhuetas ovo e XXL das últimas 
estações.” (Vogue Portugal, Dezembro 2008, p.40). Reforça-se a 
importância de aderir seja a uma cor, uma tipologia de vestuário ou uma 
qualquer silhueta sob pena de perder o momento actual de moda. De 
facto, o zeitgeist — em português, o espírito do tempo — tem sido 
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utilizado pelos meios de comunicação como uma forma de justificar e 
promover novas tendências (Breward, 1995).
 Cada revista faz a triagem e reinterpretação dos conteúdos 
apresentados nas semanas de moda, tendo em vista o seu público-alvo  e 
os seus interesses editoriais. Assim, encontrámos algumas tendências 
mais consensuais e recorrentes, enquanto outras tiveram menor 
visibilidade ou cobertura jornalística. Perante a amostragem total de 
tendências recolhidas, procedemos ao cruzamento destas fontes para 
chegar a um consenso entre as informações recolhidas e daí concluir 
quais as tendências mais importantes da estação. 
 A metodologia de análise que seguimos começou com uma análise 
individual das tendências publicadas nas várias fontes que pesquisámos.   
De uma forma geral, estes artigos baseiam-se num formato que expõe em 
textos sucintos ou frases curtas as principais características da tendência, 
complementados com imagens retiradas dos desfiles de diversas 
semanas de moda. Surgem depois outros exemplos oriundos de marcas 
com preços mais acessíveis e ainda conselhos práticos sobre a 
concretização de determinada tendência no quotidiano dos leitores. 
 Do nosso levantamento, constam as seguintes tendências65: 

• “O vestido preto; Power woman; Reviver um clássico; Grandes 
protectores; Conquista do conforto; Doce sensualidade; Luxos exóticos; 
A cor da paixão; Distinção perfeita; As cores da tradição; Dias neutros; 
Pinceladas de inverno; Tons da natureza.” (Vogue — Suplemento 
Especial Moda Inverno 2008, Setembro 2008);

• “English Breakfast; Vestida para matar — vestido preto; Doce pecado — 
renda; Black is back — cinema e o vestido preto; O vale das bonecas — 
look lady like; Boys and Girls — heroínas do cinema negro dos anos 50; 
estilo masculino; Folk urban — trajes tradicionais dos países de leste; 
Longo e esguio — vestido-tubo: sinuoso e extra-extenso; A nova renda
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— silhueta sensual, mas ultra-feminina; Elegância de conjunto — look 
polido de Mrs. Robinson; ʻ50s [sic] românticos — looks em chiffon;  
Vermelho Ferrari — o vestido de dança; Herança material — o pied-de-
poule; Monocromático — a lição de Chanel a preto-e-branco; Folclore de 
luxo — A linha Haute Hippy, de Gucci; Perna longa — a elegância 
alongada de Burberry Prorsum.” (Vogue Portugal, Setembro 2008);

• “Le bel oiseau — ballet, penas, tule e renda; The royal family — padrões 
axadrezados, flanelas de algodão e tons outonais.” (Vogue Portugal, 
Outubro 2008) 

• “A morte fica-lhes tão bem — estética gótica, o negro; Por medida — 
alfaiataria rigor do corte; Working girl — tailleurs femininos, elegância e 
austeridade; A cor do petróleo — apontamentos de cor em veludos, 
sedas ou lãs; Bonecas Russas — look soviético austero; O novo austero 
— estética sóbria e minimalista; Às armas — inspiração militar.” (Vogue 
Portugal, Novembro 2008);

• “Curvas Perigosas — silhueta ampulheta, vestidos e tailleurs; Desejos 
silvestres — as cores dos frutos selvagens; 70s chique — silhueta 
longilínea, sobreposição de peças; Nova Silhueta — calças de 
alfaiataria, inspiração nos anos 80.” (Vogue Portugal, Dezembro 2008); 

• “Super-heróis; Power suit; Must-have: Renda, Camisa com folhos, 
Blusão futurista, Malha grossa, Saia tartan, Correntes, Sobretudo, 
Colete em pêlo, Tailleur, Little black dress; 60ʼs doll.” (Elle Portugal, 
Setembro 2008);

• “Rigor arquitectónico; Belle du jour; British; Império; Drama negro; Folk 
de luxo.” (Expresso — Revista Extra Moda, 25 de Outubro de 2008);

• “Belle curves; Country life; Minimalist tendency; Superhero worship; 
Winter garden; The long view.” (Style.com, 2010); 

• “Rock on; Chain gang; Hot spots; Full metals; New wave; Feather 
weight; Sheʼs crafty; Ribbon winners; Killer wale; String along; Snow 
storm; In stitches; Into the woods; Wild ones; Think pieces; Almost 
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famous; Queenʼs country; Darkness falls; All that glitters; Great crusader; 
Wintry florals; Wicked ways; Walk the line; Comic relief; Super-
heroes.” (Elle.com, 2010); 

***
 Após esta fase, cruzámos as diferentes referências, procurando as 
semelhanças e eliminando as diferenças que uniam os trend reports 
publicados nas fontes consultadas. Através da análise das imagens e 
textos que as acompanhavam concluímos quais eram as tendências mais 
fortes e quais as que tiveram visibilidade mais fraca. 
 Como resultado da fase anterior pudemos então elaborar a lista 
final das tendências de moda mais fortes da estação Outono/Inverno 
2008/09. Na alínea seguinte, iremos aprofundar a caracterização das 
mesmas, apontando as diferenças entre elas. Daí iremos chegar à 
selecção final que pretendemos usar como matriz de referência para o 
nosso exercício prático. 

 4.4) Entrevistas online

 As entrevistas auscultaram as opiniões dos bloguistas 
relativamente aos assuntos mais caros à nossa dissertação e as 
respostas obtidas foram comparadas com as conclusões obtidas na 
alínea anterior. O método de entrevistas online apresentou vantagens ao 
nível logístico e organizacional, tornando mais fácil a recolha das 
respostas e mantendo os custos de produção mais baixos. Por virtude das 
características da nossa investigação — metodologia, amostragem total 
de respondentes, natureza dos resultados — não obtivemos resultados 
quantitativos e absolutos sobre os assuntos que estamos a investigar. 
Logo, os resultados e conclusões não poderão ser extrapolados para o 
universo total da blogosfera de street style.  
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  4.4.1) Estrutura das entrevistas

 As entrevistas consistiram num questionário composto por 23 
perguntas de resposta afirmativa ou negativa, outras com escala de 
resposta, segundo a escala de Likert — de 1 (discordo totalmente) a 5 
(concordo totalmente) e ainda questões abertas, para respostas de 
desenvolvimento. Os questionários foram redigidos em inglês e português 
e enviados por e-mail para os respondentes. O questionário foi 
respondido pelos três bloguistas que constituíram a blogosfera analisada 
em confronto com as tendências de moda e ainda pelo bloguista 
português José Cabral, dʼO Alfaiate Lisboeta. O questionário foi submetido 
entre os meses de Julho de 2009 e Março de 2010. Em anexo encontram-
se as respostas de todos os participantes.

5. Análise e comparação das fontes

 5.1) Análise e comparação das imagens da blogosfera

 Todas as fotos que recolhemos do blogue Easy  Fashion são da 
cidade de Paris. São no total 34 fotografias que vão constar da nossa 
análise. Há imagens recolhidas durante a semana de moda de Paris e 
algumas das pessoas fotografadas são profissionais de moda ou 
espectadores dos desfiles e consumidores de Alta-Costura. Observa-se 
no universo das imagens grande variedade de faixas etárias e estilos de 
vestir variados. Nota-se que a moda e o vestuário são valores 
importantes, embora explorados com o conforto e a praticabilidade em 
vista. Por vezes, acompanhando os posts, surge uma pequena lista de 
perguntas e respostas, nas quais as pessoas fotografadas falam das 
peças que trazem vestidas, daquilo que a moda significa para eles. 
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Destas respostas depreendemos que, para a generalidade das pessoas, 
a moda e as escolhas de vestuário são assuntos importantes e resultado 
de escolhas conscientes e reflectidas. Observámos estilos sofisticados, 
prestando cuidado aos materiais, proporções e acessórios. Outros mais 
jovens, com estilo moderno, recorrendo a peças mais casuais, como 
jeans, malhas, calçado raso ou malas a tiracolo. Todas as fotografias 
foram tiradas na rua, durante o dia. Este blogue foi um dos exemplos em 
que algumas fotografias não se qualificavam para a nossa análise ou por 
serem tiradas a preto-e-branco ou por terem um enquadramento mais 
fechado, da cintura para cima ou em close-up. Existiam ainda algumas 
fotografias que diziam respeito a cortes de cabelo ou acessórios que, da 
mesma forma, não foram consideradas para o nosso exercício de análise.  
 Do blogue Lelook recolhemos 57 fotografias qualificáveis para 
análise, postadas entre os meses de Outubro e Fevereiro. A maioria das 
fotos foram recolhidas na cidade de Barcelona, embora haja algumas de 
cidades como Londres ou Madrid. A generalidade das fotografias é 
composta por mulheres jovens, retratadas na rua, outras em festas, 
museus ou galerias, bares ou discotecas. Em consonância com a faixa 
etária representada observámos estilos de vestir mais informais, 
recorrendo a peças casuais e de construção simples, como jeans, saias 
rodadas ou mini-saias, leggings e t-shirts ou malas volumosas. As peças 
são coordenadas de forma simples, informal e confortável. Desta análise 
inicial concluímos que o universo feminino aqui representado pretende 
expressar o seu estilo pessoal, não descurando, no entanto, o conforto e 
a vestibilidade das peças que escolhem. A adesão ao preto é bastante 
frequente, bem como a utilização de peças vintage, corroborada pelas 
legendas das fotos postadas no blogue que indicam a origem ou marca 
das peças que os indivíduos fotografados vestem.
 A partir do blogue Style/Clicker, sediado em Munique recolhemos 
54 fotografias. Nesta amostra iremos encontrar fotografias de Munique, 
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Paris, Copenhaga, Viena e Estocolmo. Algumas das imagens postadas  
foram recolhidas durante a semana de moda de Paris, retratando 
profissionais da área. Isto leva-nos a crer que o seu estilo de vestir e os 
seus conhecimentos de moda e tendências sejam mais fortes e apurados.  
As restantes fotos provêm de cidades do Norte da Europa e Escandinávia,  
que regista climas mais frios durante o Inverno. Por conseguinte, as 
escolhas de vestuário obrigam a peças de roupa mais quentes, mais 
agasalhos e acessórios de Inverno, como gorros ou cachecóis.
 No total, existe um universo de 147 imagens que serão 
confrontadas com as tendências de moda mais importantes, resultantes 
da triagem e análise das tendências de Inverno.  

 5.2) Análise e comparação das tendências apresentadas

 Do cruzamento das tendências que recolhemos, chegámos ao 
conjunto das tendências mais fortes da estação Outono/Inverno 2008/09,  
aquelas que foram mais referidas pela imprensa durante a estação. Aqui 
mencionamos as foram publicadas pelo menos cinco vezes na imprensa. 
São as seguintes:

• Minimalismo: tendência que aposta na máxima modernista “Less is 
more.”66. Caracteriza-se pelo enfoque na modelagem, na construção e 
estrutura  das peças. Tem algumas influências da estética dos anos 80 e 
do trabalho de designers como Thierry Mugler. Esta tendência 
concretiza-se em peças como o tailleur, de saia ou calça, sobretudos e 
vestidos com silhuetas sóbrias e inspiradas na arquitectura. A paleta de 
cores é sóbria e recorre fundamentalmente a cores escuras como o 
cinzento ou o preto, embora em alguns casos possamos encontrar cores 
mais claras como o branco e tons pastel. Sempre executada em tecidos 
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lisos, de grande qualidade, as peças são depuradas, sem recurso a 
elementos decorativos ou estéticos. Esta tendência foi vista nos desfiles 
de Calvin Klein, Jil Sander, Narciso Rodriguez, Prada (imagem 9), Yves 
Saint Laurent, Max Mara (imagem 10), Lanvin, Givenchy (imagem 11), 
Chanel, Carolina Herrera e Balenciaga, entre outros. A tendência 
minimalista foi a mais importante do Outono/Inverno 2008/09, já que foi 
aquela que mais vezes foi referida na imprensa. 

            
    Imagem 9: Prada                       Imagem 10: Max Mara          Imagem 11: Givenchy

• British: é uma das tendências mais populares e recorrentes nas 
colecções femininas de Outono/Inverno. Recorre aos símbolos 
associados à cultura britânica aristocrática, aos tecidos de xadrez, 
lenços estampados e cenários bucólicos do countryside inglês. 
Caracteriza-se fundamentalmente pela utilização de tecidos 
axadrezados em casacos, saias de pregas ou kilts e pelas malhas 
argyle (ver glossário). Observa-se a utilização de pêlo e fazendas de lã 
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pesadas. Nos acessórios contámos lenços estampados, ao pescoço ou 
na cabeça, botas de cano alto, sacos em couro. Entre outros, esta 
tendência foi reportada a partir dos desfiles de Dries van Noten (imagem 
12), Karen Walker, Alexander McQueen, Thakoon, Michael Kors, a linha 
de difusão D&G (imagem 13), Ralph Lauren, Marni, Y-3 (imagem 14) e 
DSquared. 

            
         Imagem 12: Dries van Noten   Imagem 13: D&G            Imagem 14: Y-3

• Feminino noir: esta tendência inspira-se nas heroínas do cinema  
negro. Tem como principais referências o punk, influências góticas e dos 
anos 80. Estas mulheres são consideradas as glamazonas do século 
XXI, em cenários dramáticos e soturnos. As potencialidades do vestido 
preto são exploradas para criar uma mulher misteriosa e fria, com uma 
sexualidade latente mas inacessível. A modelagem dos vestidos 
acompanha a silhueta feminina, tirando partido dos seus atributos mais 
apelativos. Os designers mais referidos são Balenciaga (imagem 15), 
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Versace, Yves Saint Laurent (imagem 16), Comme des Garçons, 
Alexander McQueen (imagem 17), Lanvin, Calvin Klein, Prada, Dolce & 
Gabanna, Giambatista Valli, Fendi, Bottega Veneta, Gianfranco Ferré. 
Tal como a tendência British, a estética do cinema negro e do vestido 
preto são bastante recorrentes na moda feminina, ciclicamente 
recuperados e reinterpretados pelos designers.  

             
Imagem 15: Balenciaga         Imagem 16: Yves Saint-Laurent   Imagem 17: Alexander McQueen 

• Folclore russo: colhe a sua inspiração nos trajes tradicionais dos 
países de Leste. O folclore das regiões eslavas contribui com bordados 
intrincados, tecidos ricos e pêlos, complementados com os casacos 
militares cossacos. As silhuetas são estruturadas mas não constrangem 
o corpo. Esta tendência evoca cenários românticos e longínquos, de 
viagem e descoberta de países como a Rússia ou Mongólia. Traz ainda 
referências de romances de escritores russos ou filmes como Dr. 
Zhivago ou Anna Karenina. Podemos encontrar túnicas bordadas e com 
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aplicações, coletes em pêlo, peças em estampados de cornucópias. 
Encontrámos esta tendência nos desfiles de D&G (imagem 18), Dries 
van Noten, Jean Paul Gaultier, Gucci (imagem 19), Burberry Prorsum, 
Missoni e Hermès (imagem 20).

            
           Imagem 18: D&G                  Imagem 19: Gucci                      Imagem 20: Hermès

• Padrões de Inverno: padrões florais utilizados em casacos, vestidos e 
outras peças de Inverno. Os materiais usados são seda, chiffon, tule e 
renda. Surgem ainda técnicas de aplicação de lantejoulas, penas e 
manipulações têxteis. Esta tendência está mais próxima daquilo que 
tradicionalmente é visto como feminino: tecidos leves e fluídos, motivos 
florais, em ligação estreita com a natureza. Os designers mais 
representativos desta tendência são Fendi, Dries van Noten, Gucci, 
Burberry (imagem 21), Ralph Lauren, Erdem (imagem 22), Roberto 
Cavalli, Jean Paul Gaultier (imagem 23), Hussein Chalayan, Alberta 
Ferretti.
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         Imagem 21: Burberry        Imagem 22: Erdem        Imagem 23: Jean Paul Gaultier

• Feminilidade: esta tendência tem por princípio o retorno à feminilidade 
dos anos 40 e 50. Caracteriza-se pelo revivalismo da silhueta ampulheta 
em peças de construção e confecção cuidada. Trata-se, contudo, de 
uma feminilidade austera, expressa em materiais sóbrios e requintados. 
As peças de eleição são o tailleur de saia ou calça, vestidos acima ou 
ao nível do joelho, complementados com casacos ou camisas, em  
silhuetas dramáticas. A cintura é o ponto focal desta tendência, 
acentuada por virtude da modelagem ou de acessórios como cintos.  
Observa-se grande variedade ao nível das paletas cromáticas e da 
selecção dos tecidos. Em alguns aspectos, esta tendência está 
relacionada com os valores expressos na tendência minimalista (ver 
página 82). Apontámos como exemplo Bottega Veneta, Yves Saint 
Laurent (imagem 24), Lanvin (imagem 25), Prada, Diane von 
Furstenberg (imagem 26), Alberta Ferretti, Calvin Klein, Etro, Christian 
Dior.
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                 Imagem 24: Yves Saint Laurent     Imagem 25: Lanvin                  Imagem 26: Diane von Furstenberg       

• Protecção de Inverno: diz respeito a tipologias de vestuário específicas 
do Inverno como malhas, casacos, sobretudos e outras peças de 
agasalho, bem como a materiais usados nesta estação: tecidos de lã, 
aplicações de pêlo, entre outros. Os exemplos citados na imprensa 
caracterizam-se pela modelagem estruturada em casacos volumosos ou 
em peças mais justas do corpo noutros casos. Na generalidade, os 
comprimentos andam pelo joelho e as paletas cromáticas são 
compostas maioritariamente por cores escuras ou neutras. No caso das 
malhas, encontrámos técnicas de confecção como o crochet em 
patchwork e malhas grossas com torcidos ou trabalhadas em trama 
aberta, com aspecto artesanal, reminiscente dos anos 70. As malhas 
surgem quer em casacos ou coletes compridos, quer em vestidos, em 
paletas que vão das cores neutras até cores vibrantes como vermelho, 
laranja ou azul. Alguns dos exemplos citados foram Gucci, Alexander 
McQueen, DKNY, Céline, Dolce & Gabbana, John Galliano (imagem 27), 
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Max Mara (imagem 28), Proenza Schouler (imagem 29), Kenzo e 
Hussein Chalayan. 

      
Imagem 27: John Galliano            Imagem 28: Max Mara  Imagem 29: Proenza Schouler

• Sensualidade: inspira-se na estética gótica, à semelhança da tendência 
Feminino noir (ver página 88). Esta tendência materializa-se em 
materiais como a renda preta ou tecidos transparentes — chiffon, 
organza ou musselina — explorando uma sensualidade misteriosa, não 
evidente. A paleta de cores é composta por cores escuras, usadas em 
peças fluídas e femininas como saias-lápis ou blusas. Esta tendência 
expressa um romantismo feminino, dramático e soturno em peças mais 
profusamente decoradas, com laços, pregas e franzidos ou aplicação de 
flores. Esta tendência foi vista nos desfiles de Derek Lam (imagem 30), 
Prada (imagem 31), Givenchy, Chloé ou Philosophy By Alberta Ferretti.
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             Imagem 30: Derek Lam            Imagem 31: Prada                            Imagem 32: Chloé


 As tendências estão apresentadas por ordem decrescente de 
referências na imprensa, isto é, a tendência Minimalismo foi a mais 
referida, seguida da tendência British e assim sucessivamente.
 Do conjunto destas oito tendências decidimos seleccionar quatro 
para prosseguir com a nossa investigação — Minimalismo, British, 
Folclore Russo e Protecção de Inverno. Escolhemos a tendência 
Minimalismo por ser a mais referida na imprensa. Considerando que a 
nossa investigação está centrada nos meses de Inverno seleccionamos 
também a tendência Protecção de Inverno que diz respeito ao outerwear 
— casacos, sobretudos, gabardinas, malhas e acessórios de Inverno. Por 
fim, decidimo-nos sobre as tendências British e Folclore Russo por 
suspeitarmos que este tipo de tendências, chamemos-lhes estilísticas,  
criarão empatia com o público consumidor de moda. Estas tendências têm 
um carácter mais decorativo, de adorno e assumem-se como a novidade 
da estação. Como tal, intuímos que serão facilmente adoptadas e 
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pretendemos comprová-lo durante o exercício de confronto com as 
fotografias da blogosfera.
 Os critérios de selecção das tendências que decidimos avaliar 
prenderam-se por um lado com a relevância que estas tiveram na 
imprensa, já que seria pouco sensato ignorar as tendências que tiveram 
mais atenção dos media. As tendências mais marcantes e que mereceram 
maior destaque na imprensa, são um bom barómetro da sua aceitação e 
utilização no quotidiano. 
 Para além das tendências que são avançadas para esta estação, 
achamos importante não deixar de considerar duas tipologias de vestuário 
informal que são absolutamente incontornáveis na moda ocidental desde 
a 2ª metade do século XX — a t-shirt e os jeans. Estas duas peças de 
roupa tornaram-se ubíquas no guarda-roupa masculino e feminino, quer 
para jovens ou para um público mais velho, independentemente do 
estrato social e económico. São peças de roupa democráticas, que 
promoveram a igualdade social e de géneros. Daí acreditarmos que 
iremos encontrar em diversas ocasiões uma destas peças, ou as duas 
coordenadas. Será interessante aferir a sua representatividade no 
universo da blogosfera de street style, já que os jeans e a t-shirt são 
considerados básicos do guarda-roupa ocidental.  


 5.3)  Confronto entre blogosfera e imprensa: semelhanças e 
diferenças

 A totalidade das imagens recolhidas na blogosfera foram 
confrontadas com as tendências mais importantes da estação Outono/
Inverno 2008/09. Desta análise procuraremos aferir em que medida as 
imagens da blogosfera reflectem as tendências mais fortes na imprensa 
de moda.
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 A nossa metodologia baseou-se na análise individual de cada 
fotografia da blogosfera, identificando as suas principais características — 
silhueta, cores, materiais e acessórios — procurando relacionar cada 
imagem com cada uma das tendências seleccionadas. Daqui poderemos 
retirar notas mais concretas sobre a forma como os consumidores aderem 
às tendências de moda e de que forma as adoptam na sua vida 
quotidiana. 
 Este processo foi usado da mesma forma para todos os blogues 
que participaram na investigação. Para obter uma noção mais exacta da 
popularidade de cada tendência criámos um painel para cada tendência 
no qual organizámos as imagens da blogosfera segundo autor e data (ver 
Apêndice 3.  Durante o confronto deparámo-nos com algumas imagens 
que, por virtude da sua resolução gráfica, da posição corporal do ʻmodeloʼ 
ou qualquer outra razão, foram inconclusivas para a nossa análise. Como 
tal, não foram tidas em consideração para o nosso exercício, nem 
validadas para nenhuma tendência. 
 Apresentamos então os resultados da nossa análise, segundo as 
semelhanças e diferenças observadas. 

***

Tendências de moda vs Blogues de street style — semelhanças
 Para obter uma leitura mais simples e objectiva do exercício 
apresentamos os resultados relativos a cada tendência separadamente. 
Mais adiante iremos reunir e apresentar os resultados e conclusões do 
exercício, articulando toda a informação obtida nos media e na blogosfera.

• Minimalismo: esta tendência recolheu alguma popularidade junto das 
consumidoras femininas e teve alguma visibilidade na blogosfera. No 
total, identificámos 33 imagens referentes a esta tendência. Os 
coordenados referentes a esta tendência são compostos por peças 
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simples e sem elementos decorat ivos, em cores l isas e 
fundamentalmente escuras. Porém, é nossa opinião que esta tendência 
é aquela que manifestou maior desfasamento entre as imagens 
apresentadas na imprensa e a interpretação feita pelos consumidores 
no seu dia-a-dia. Apesar disso, existem alguns valores preconizados 
pela tendência minimalista que podemos encontrar e contextualizar nas 
imagens da blogosfera. A influência dos anos 80 e da modelagem 
característica desta época não foi encontrada em nenhum post e 
apenas recolhemos um tailleur na totalidade da blogosfera. 

 Apontámos a utilização do preto como umas das cores mais fortes 
nesta tendência, seguidas do cinzento ou camel (ver imagens 33, 34 e 
35). 

          
           Imagem 33: Easy Fashion               Imagem 34: Lelook                    Imagem 35: Style/Clicker

 Registámos 22 casacos pretos no total das imagens associadas ao 
Minimalismo e 18 coordenados em preto total. De facto, o preto é uma 
das cores mais populares no vestuário feminino ocidental, sendo 
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considerada uma cor versátil e prática para a estação fria, bem como 
sinónimo de luxo e status. Em alguns casos, o coordenado 
monocromático é complementado por um acessório colorido, sejam 
sapatos, carteiras, gorros ou luvas (ver imagens 36, 37 e 38).

          
               Imagem 36: Easy Fashion     Imagem 37: Lelook                         Imagem 38: Style/Clicker

 De uma forma geral, podemos afirmar que esta tendência teve uma 
boa adesão por parte do público retratado na blogosfera.

• British: foi uma das tendências mais populares na análise da 
blogosfera, usada em casacos e sobretudos, camisas, saias ou calças e 
ainda em acessórios como cachecóis ou collants. Como referimos 
anteriormente, esta é uma das tendências mais recorrentes nas 
colecções de Outono/Inverno. A popularidade desta tendência pode 
estar relacionada com questões práticas, decorrentes do facto destes 
tecidos serem quentes e confortáveis para a estação fria ou poderá 
existir um desejo aspiracional, ligado aos valores da cultura britânica 
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aqui expressos. Os tecidos de xadrez surgem em diversas combinações 
cromáticas e de escala, apelando aos gostos e estilos de diferentes 
faixas etárias e grupos sociais. Porém, não registámos uma única vez o 
padrão argyle, tão característico desta tendência. Notámos também 
algum desfasamento entre as paletas demonstradas nas passereles, 
compostas por cores vivas e vibrantes, e aquelas que obtivemos da 
blogosfera, mais outonal e soturna. E, apesar da aparente popularidade 
desta tendência, apercebemo-nos de que a maioria das peças não são 
semelhantes àquelas que foram apresentadas nas passereles. Assim, 
poderemos estar perante um exemplo da teoria trickle-down. Tal como 
explicámos na introdução, esta teoria define o processo de 
disseminação de um estilo de vestir desde as camadas mais altas da 
população, que lhe dão origem, até às camadas mais baixas da 
pirâmide social. Neste processo esse estilo sofre alterações e 
adulterações inerentes às necessidades e recursos económicos de cada 
grupo social. 

 Ilustrando a tendência British encontrámos visuais diversos entre 
si, que exploram diferentes estilos e estéticas, conforme as peças que 
compõem o coordenado e que expressam os valores e estilo de cada 
indivíduo. Mais uma vez, registámos a preocupação pelo conforto e 
praticabilidade no vestir. Registámos nove casacos ou sobretudos num 
total de 20 imagens. Seis imagens dizem respeito a partes de baixo, como 
calças ou saias e ainda vestidos e camisas. As restantes são acessórios 
como lenços ou collants. 
 Os melhores exemplos da tendência British encontrados na 
blogosfera são os seguintes:
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  Imagem 39: Easy Fashion                     Imagem 40: Lelook                             Imagem 41: Style/Clicker

 Relativamente a acessórios podemos indicar as imagens que se 
seguem:

     
      Imagem 42: Lelook                       Imagem 43: Style/Clicker
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• Folclore Russo: foi a tendência que teve menos visibilidade na 
blogosfera. No conjunto dos três blogues recolhemos apenas nove 
imagens representativas desta tendência. Expressa-se sobretudo ao 
nível de acessórios, como lenços ou carteiras (imagens 44, 45 e 46). 

    
 Imagem 44: Lelook                    Imagem 45: Lelook                                      Imagem 46: Style/Clicker      

 Os melhores exemplos da tendência Folclore Russo em look total 
surgem do blogue Easy Fashion (imagem 47) e do blogue Lelook 
(imagem 48). Ambos os coordenados expressam as características 
preconizadas na imprensa, quer ao nível das cores, tecidos e padrões, 
bem como dos acessórios. Podemos ainda observar a diferença de 
idades entre ambas as mulheres, o que contribui para consolidar a ideia 
de que a moda não é exclusiva de determinado grupo etário, embora 
possamos conceder que os jovens estão mais predispostos e receptivos a 
novos estilos e à exploração de diferentes estéticas de moda e vestuário. 
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     Imagem 47: Lelook                         Imagem 48: Easy Fashion 

• Protecção de Inverno: foi a tendência que encontrou mais eco na 
blogosfera, porventura por dizer respeito a uma tipologia de vestuário 
essencial no Inverno — casacos, sobretudos e agasalhos. Um dos 
materiais que mais popularidade logrou junto do público, em consenso 
com os trend reports da imprensa, foi o pêlo — seja verdadeiro ou 
imitação — usado em casacos completos, em aplicações, como punhos 
ou golas ou em acessórios como chapéus. As peças registadas tanto 
podem ser aquisições recentes, compradas em cadeias internacionais 
de fast-fashion como peças vintage, adquiridas em feiras ou lojas em 2ª 
mão ou resgatados do armário de um familiar. Registámos 11 casacos 
de pêlo e ainda acessórios como chapéus ou gorros de pêlo, sendo que 
todos os bloguistas registaram esta tendência, como podemos confirmar 
pelas imagens seguintes: 
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   Imagem 49: Lelook                     Imagem 50: Easy Fashion         Imagem 51: Style/Clicker

    
                  Imagem 52: Easy Fashion                   Imagem 53: Style/Clicker 

 Relativamente a casacos e sobretudos, encontrámos alguns que 
estavam de acordo com as premissas determinadas na imprensa: cores 
escuras, comprimento pelo joelho, volumes exagerados e fluídos, apesar 
de estruturados. Porém, não encontrámos uma adesão tão forte ou óbvia 
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como em relação ao pêlo, por exemplo. As imagens seguintes reúnem os 
melhores exemplos encontrados na blogosfera:

            
                Imagem 54: Easy Fashion         Imagem 55: Style/Clicker      Imagem 56: Style/Clicker

 Relativamente às malhas, encontrámo-las com menos frequência e 
empregue fundamentalmente em acessórios, como gorros e cachecóis 
(imagens 57, 58 e 59).
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           Imagem 57: Easy Fashion        Imagem 58: Style/Clicker           Imagem 59: Style/Clicker

 No entanto, conseguimos registar alguns exemplos da tendência 
deste material executada usada em coordenado total como comprovam 
as imagens 60, 61 e 62.
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   Imagem 60: Easy Fashion        Imagem 61: Easy Fashion                               Imagem 62: Lelook

 
 Curiosamente recolhemos dois exemplos que conjugam ambos os 
materiais. Nas imagens 63 e 64, dos blogues Easy Fashion e Style/Clicker    
respectivamente, encontrámos a utilização de pêlo e malha, em 
acessórios. 

     
                          Imagem 63: Easy Fashion                        Imagem 64: Style/Clicker
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Tendências de moda vs Blogues de street style — diferenças 

 Nas imagens restantes, aquelas que não se integraram em 
nenhuma tendência, observámos a utilização de cores fortes, como o 
vermelho, o verde ou o amarelo, em coordenados completos e, por vezes, 
em contraste com peças de cores escuras. As silhuetas encontradas e as 
peças que compõem estes coordenados não têm semelhanças com as 
tendências descritas na imprensa. Algumas das imagens são contudo 
expressivas de outras tendências ou estilos que possam ter sido 
apresentados nos media, nesta estação ou noutra transacta. Tal como nas 
imagens que reflectem as tendências analisadas, voltamos a referir a 
preocupação demonstrada com o conforto e o aspecto prático do 
vestuário e a importância de acessórios com impacto visual, por virtude de 
cor ou escala.
 Na blogosfera analisada o blogue Lelook é aquele que conta com 
mais imagens não-tendência (31 no total) e o blogue Easy Fashion 
apenas postou nove imagens que não se enquadram em nenhuma das 
tendências analisadas.  

*** 

Tendências de moda vs Blogues de street style — Análise Final 

 As tendências que recolheram maior adesão foram as tendências 
Protecção de Inverno e Minimalismo e a que teve menos expressão na 
nossa amostra da blogosfera adesão foi a tendência Folclore. As 
tendências de características mais estilísticas e com carácter mais frívolo  
— Folclore Russo e British — foram aquelas que registaram menos 
adesão junto do público. Podemos especular que os consumidores têm 
consciência da efemeridade deste tipo de tendências, demasiado 
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associadas a uma determinada estação e, como tal, não aderem tão 
facilmente. Assim concluímos que os consumidores não aderem a todas 
as tendências apresentadas pelos designers e imprensa e efectuam 
escolhas críticas no momento de compra.    
 Num total de 34 imagens o blogue Easy Fashion contribuiu com 26 
imagens ilustrativas das tendências analisadas. Em dois casos, uma 
imagem colectiva serviu para ilustrar duas tendências distintas e noutro 
caso, a mesma imagem enquadrou-se na tendência Minimalismo e 
Protecção de Inverno respectivamente (ver imagem 54). Em 57 imagens 
recolhidas, o blogue Lelook postou 26 imagens relacionadas com as 
tendências analisadas. Uma imagem associada à tendência Folclore 
serviu também para ilustrar a tendência Protecção de Inverno. O blogue 
Style/Clicker postou durante os meses analisados 54 imagens, das quais 
35 são consonantes com as tendências analisadas. 
 Assim, concluímos que o autor que postou mais fotos expressivas 
das tendências seleccionadas foi Gunnar Hämmerle do blogue Style/
Clicker. Contudo, em termos percentuais foi o blogue Easy Fashion que 
mostrou mais imagens expressivas das tendências da estação em estudo.  
Lelook foi o blogue que postou maior número de imagens dissonantes das 
tendências do Inverno 2008/09.
 Uma das características gerais observadas nesta estação é o 
ênfase colocado na cintura. As imagens de desfile apresentam 
frequentemente silhuetas acentuadas através de cintos ou de cinturas 
subidas em calças ou saias. Encontrámos na blogosfera diversos 
coordenados compostos por saias de cintura subida ou complementados 
com cintos que evidenciam a fisionomia natural da mulher. No que toca ao 
comprimento de saias e vestidos existe uma total concordância entre as 
imagens da blogosfera e as imagens de desfile. Estas peças têm 
comprimento mini ou terminam ao nível do joelho e são conjugadas com 
collants opacos de cores lisas e escuras. Daqui concluímos que a cintura 
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e as pernas são duas zonas de destaque na moda feminina actual. 
Relativamente a calças também observámos grande consenso e, à 
semelhança da tendência geral apresentada nos desfiles, encontrámos 
vários exemplos de calças skinny (ver Glossário) ou calças a direito e de 
leggings (ver Glossário) em diferentes materiais. Os jeans foram 
contabilizados algumas vezes nas imagens inseridas nas tendências 
analisadas, com especial incidência na tendência British e Minimalismo. 
Contudo, os jeans manifestaram-se mais expressivamente nas imagens 
não-tendência, especialmente no blogue Lelook. Observámos algumas 
vezes o uso da t-shirt com mensagens ou prints, usada como veículo para 
transmitir mensagens políticas ou sociais, culturais ou sexuais. Enquanto 
item de vestuário democrático e transversal a toda a sociedade, que 
ultrapassa géneros, estratos sociais ou mesmo a Moda, a t-shirt adquiriu 
um lugar icónico no guarda-roupa ocidental. Através de determinadas 
tipologias de vestuário, tal como os jeans ou a t-shirt, ou outros clássicos 
de vestuário, os consumidores podem arranjar uma forma de se 
insurgirem contra as tendências sazonais, sempre em mudança, usando 
estas peças de vestuário ao longo do tempo e independentemente das 
tendências que surgem ou desaparecem.
 Relativamente a cores observámos que o preto é a cor que recolhe 
maior consenso, talvez por ser uma cor prática e versátil para o Inverno. 
Apresenta-se em diferentes peças, desde sobretudos e casacos a 
leggings, saias ou vestidos, em coordenados de cor total ou 
complementado com acessórios de cores fortes e contrastantes. 
 Quanto aos acessórios, é de notar o seu valor estético e funcional, 
enquanto complemento de um coordenado de moda. É comum ouvir que 
os acessórios têm a capacidade de enriquecer um coordenado de moda, 
na medida em que funcionam como um elemento de destaque visual. 
Este destaque é alcançado através de características como escala, cor ou 
material. Com efeito, um dos recursos observados com frequência foi a 

Dissertação: O contributo dos blogues de Street Style para o sistema de moda     Sílvia Sousa

                                                                                                                                        109            



utilização de acessórios coloridos e vibrantes, em contraste com 
coordenados de cores escuras. As malas e carteiras são acessórios 
fundamentais para as mulheres, devido aos ritmos de vida acelerados que 
obrigam a transportar uma panóplia de objectos e gadgets. Talvez por 
essa razão, encontrámos com frequência carteiras de tamanho grande, 
em materiais maleáveis. As carteiras de dimensões mais pequenas 
surgiram com menor incidência, bem como carteiras de mão rígidas e 
outras usadas  a tiracolo. 
 Apontámos a heterogeneidade a nível do calçado, variando entre 
ténis e sapatos rasos, botas de cano alto ou galochas, passando ainda 
por sapatos de salto alto. Acreditámos que valores como o conforto e a 
funcionalidade são importantes para o público feminino presente nesta 
amostra, ideia corroborada pela presença de tipologias de vestuário e 
acessórios eminentemente práticos e informais, como jeans, malas de 
grandes dimensões, sapatos rasos ou ténis.
 No total das 147 imagens, 66% foram identificadas com pelo 
menos uma das tendências que havíamos seleccionado. Assim podemos 
concluir que existe de facto uma relação entre as tendências de moda 
publicadas na imprensa de moda e as escolhas dos consumidores.



  5.4) Análise e comparação das entrevistas

 O questionário e respostas dos bloguistas encontram-se nos 
Apêndices 1 e 2, para consulta mais aprofundada. Dado o universo de 
respondentes elaborámos grelhas onde podemos cruzar as respostas de 
todos os bloguistas. 
 Relativamente às razões pelas quais criaram um blogue, 
apresentaram motivações como o interesse no formato, a autonomia 
criativa e profissional proporcionada pelo suporte, a economia de meios, o 
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interesse por fotografia e a vontade de coleccionar imagens de pessoas 
criativas e dos seus estilos de vestir.
 De uma forma geral, as respostas obtidas foram caracterizadas por 
grande consenso. As mais consensuais dizem respeito à relação entre os 
trend reports da imprensa e aquilo que os bloguistas testemunham na rua. 
Em relação a esta pergunta todos os bloguistas responderam 4 ou 5, 
corroborando uma relação de consequência entre a indústria de moda e 
as escolhas do público. Curiosamente, a questão que gerou mais 
consenso questionava o grau de empatia dos leitores de blogues com as 
pessoas fotografadas e apresentadas neste suporte vs os modelos de 
desfile ou em produções de moda. Todos deram a resposta máxima, 
exceptuando Frédéric Vielcanet que deu um 4.  
 A pergunta que obteve respostas mais dissonantes questionava a 
possibilidade de a fotografia de moda e a fotografia de street style se 
influenciarem reciprocamente de forma positiva. Enquanto metade dos 
bloguistas se mostrou mais confiantes neste aspecto, a outra metade 
manifestou opiniões mais discordantes sobre o assunto. 
 Alguns temas deixam os bloguistas bastante divididos e mesmo 
indecisos na sua opinião e ideias. Relativamente ao elemento de maior 
influência nos consumidores — designers, imprensa, compradores ou 
blogues — alguns apontaram o poder da rua, embora ressalvando que tal 
difere de consumidor para consumidor. Vielcanet afirmou a influência 
crescente dos blogues embora note que é difícil medir quantitativamente a 
influência de cada elemento e Cabral notou que a quota de influência é 
dinâmica e evolutiva, embora seja peremptório em admitir que os blogues 
são hoje mais influentes do que há dois anos atrás. 
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6. Resultados da investigação — validação das hipóteses

 Relativamente à pergunta sobre a forma com os consumidores se 
relacionam com as tendências, todos os bloguistas concordaram que a 
informação veiculada em desfiles ou trend reports tem reflexo naquilo que 
vêem na rua e postam nos seus blogues. Concordaram igualmente que as 
tendências de moda modelam o comportamento dos consumidores, seja 
pela forma como absorvemos inconscientemente todos os estímulos que 
nos rodeiam e os transformámos em desejo ou necessidade de compra e 
posse, seja por uma questão de confiança e segurança das suas 
escolhas de moda. Das imagens analisadas concluímos também essa 
consonância entre as tendências de moda e as escolhas dos 
consumidores. Esta consonância observa-se mais ao nível das formas, 
silhuetas e acessórios e menos em relação às cores e padrões, bem 
como peças de roupa ou silhuetas que não estavam contempladas nas 
tendências analisadas. Quanto à questão sobre as novidades introduzidas 
pela blogosfera na dinâmica de disseminação de tendências, houve 
igualmente unanimidade na opinião que os leitores de blogues se 
relacionam mais facilmente com pessoas comuns fotografadas para 
blogues de moda e street style do que com modelos de desfile ou numa 
produção fotográfica. 
 Assim, os blogues de street style podem servir como uma 
plataforma de comunicação mais rápida e abrangente, que desenvolve 
conteúdos de moda com uma abordagem mais contextualizada na vida 
quotidiana e desprovida de artifícios desnecessários. Os blogues 
divulgam constantemente imagens do quotidiano, com que as pessoas 
comuns se relacionam melhor. Este suporte pode funcionar como uma 
ponte entre designers, indústria e consumidores finais, apresentando 
soluções diferentes e contribuindo para o desenvolvimento e divulgação 
de uma moda aberta e pessoal. Os blogues de street style tornam a rua 
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mais acessível e esse input de informação terá também repercussões no 
trabalho dos designers de moda. As formas de comunicação também irão 
evoluir e poderemos intuir que todos os intervenientes neste processo irão 
encontrar a forma de trabalhar em conjunto e numa simbiose em que 
todos optimizam as suas capacidades e recursos. Para os bloguistas 
contactados, a blogosfera representa um novo elemento no sistema, um 
suporte em crescimento com ideias frescas. Chega a um público global e 
representa uma fonte de inspiração para designers, bem como um 
suporte que apresenta conteúdos diferentes, mais inteligíveis para o 
consumidor final e em consonância com as novas tecnologias de 
informação (Easy Fashion, 2010; Lelook, 2010; Style/Clicker, 2010; 
Alfaiate Lisboeta, 2010).

7. Conclusão, limitações do estudo e orientações para futuras 
investigações

 Regressando à nossa questão de investigação concluímos que as 
relações entre a moda de rua e o sistema de moda tradicional são 
complexas. É notório que os desfiles de moda e as tendências de moda 
apresentadas na imprensa influenciam os consumidores, quer na decisão 
de compra, quer na selecção de peças que fazem para construir 
determinado coordenado. Os consumidores são igualmente influenciados 
pelo mercado de moda. Encontrámos ecos da passerele na grande 
maioria das imagens analisadas, opinião corroborada pelos bloguistas 
contactados. Os consumidores procuram informação de moda mas 
também ter acesso a suportes de comunicação que divulgam o estilo de 
vestir de pessoas comuns. Querem saber como é que outras pessoas 
desenvolvem o seu sentido estético e interpretam as tendências de moda 
no dia-a-dia. Uma vez que hoje em dia os códigos vestimentares são 
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menos rígidos, não encontrámos uma cópia literal dos looks de passerele, 
embora as tendências avançadas pela imprensa modelem e influenciem 
as escolhas do público. Um dos aspectos em que a rua se distancia da 
passarele é na necessidade de encontrar soluções práticas e funcionais, 
ao nível das escolhas de moda e acessórios. No processo de integração 
da moda na vida quotidiana são eliminados todos os aspectos supérfluos 
e impeditivos. 
 Na opinião dos bloguistas contactados, os bloguistas mais 
talentosos serão aproveitados pela indústria — como já acontece em 
alguns casos — e integrados nesse sistema; as fronteiras entre ambos os 
suportes serão eliminadas, porque a indústria está consciente do poder de 
influência da blogosfera. A distinção entre media offline e online será mais 
ténue, até porque ambos os suportes tendem a aproximar-se e 
desenvolver conteúdos para ambos os canais de difusão.  
 O contributo para a área concretiza-se também pelo cruzamento de 
disciplinas como Moda, Marketing, Sociologia e Antropologia, alargando o 
seu campo de conhecimento. A transdisciplinaridade da investigação 
assume-se como uma mais-valia a realçar. Pretendemos coordenar 
informação proveniente de diferentes fontes, articulando-a para produzir 
conhecimento útil a diferentes intervenientes no sistema de moda.
 Procurámos analisar o sistema de moda tradicional e adivinhar o 
novo paradigma que se instala, bem como os seus intervenientes de 
forma concertada e abrangente, procurando uma compreensão mais lata 
de fenómeno em estudo. Tentámos elaborar um estudo que visasse a 
moda na sua versão quotidiana e adquirir um conhecimento qualitativo do 
consumidor e das suas opções. Através da análise das imagens da 
blogosfera tentámos perceber de que forma os consumidores se 
relacionam com a moda/roupa e com as tendências/estilo pessoal. E, de 
uma forma mais tangível, tentar perceber como a roupa e o estilo pessoal 
são explorados e celebrados pelas pessoas comuns.
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 Concluímos que as tendências de moda divulgadas nos meios de 
comunicação influenciam os consumidores. Contudo, estes não as 
seguem de forma rígida e interpretam de forma livre e pessoal a 
informação contida nas mesmas. Os trend reports continuam a ser 
pertinentes mas os consumidores já não se sentem tão dependentes 
desta informação. A possibilidade de criarem looks e desenvolverem um 
estilo pessoal, baseado noutras referências e fontes é maior. Privilegia-se, 
hoje em dia, uma abordagem mais individual à moda, embora o 
conhecimento das tendências e novidades de moda seja ainda valorizado.
 As vantagens da metodologia e suportes de investigação utilizados  
assentam na recolha de informação junto de intervenientes no sistema de 
moda— bloguistas de street style — muito próximos dos consumidores, 
em virtude das possibilidades de comunicação mais rápida proporcionada 
pela Internet e por produzirem informação com o seu público leitor.  
 Podemos questionar se os resultados serão generalizáveis a todo o 
universo da blogosfera e dos consumidores de moda. A dimensão da 
amostra não o permite saber, mas os diferentes estudos de marketing que 
são claramente testemunhos da influência das tendências nos 
consumidores. O sistema de moda irá continuar, ainda que renovado, com 
novos intervenientes e novas relações entre estes.
 Quanto a orientações para futuras investigações indicámos a 
premência de alargar este exercício de investigação ao universo 
masculino, desde logo para completar o círculo de consumidores na 
indústria de moda. Para além disso, seria interessante obter estas 
informações já que, social e historicamente, os homens ocuparam uma 
posição mais distante em relação à moda e à evolução dos hábitos de 
vestir. De facto, desde a Revolução Francesa que o vestuário masculino 
evoluiu muito pouco e há quase duzentos anos que o traje masculino se 
cristalizou nas tipologias hoje conhecidas: camisa, fato de calça e casaco, 
com ou sem colete. Muitos teóricos, historiadores e sociólogos 
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argumentaram que a natureza das mulheres é mais frívola e indolente e, 
tradicionalmente, as mulheres estiveram afastadas do mercado de 
trabalho, podendo dedicar o seu tempo a tarefas mais superficiais. E 
quanto mais superficiais e indolentes — ou inúteis — mais alto o status 
social e financeiro do seu marido, capaz de suportar os devaneios 
consumistas da sua mulher. 
 No decorrer do século XX e XXI o mercado masculino tem vindo a 
crescer e a adquirir uma importância maior. As estruturas sociais 
evoluíram e os homens são um dos nichos de mercado mais 
interessantes das últimas décadas.    
 Igualmente, seria interessante desenvolver um exercício que 
permitisse estabelecer um contacto directo com os consumidores e 
exortá-los a reflectir sobre a forma como se relacionam com a indústria da 
moda e qual a influência que a imprensa de moda exerce nas suas 
escolhas de compra. Tal permitiria perceber a importância concreta da 
moda, do vestuário e do desenvolvimento de um estilo pessoal nas suas 
vidas quotidianas.
 Quanto à disseminação do trabalho pretendemos também nós tirar 
partido das possibilidades disponibilizadas pela Internet e criar uma 
plataforma de partilha e divulgação deste trabalho. Na morada http://
aboutstreetstyleblogs.wordpress.com/ apresentamos toda a informação 
recolhida no decorrer da investigação e podemos alcançar um público 
mais abrangente e fazer chegar o nosso trabalho mais longe.
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 8.3) Glossário

Alta-Costura: indústria de vestuário de luxo que baseia a sua actividade 
na criação e confecção de modelos originais e exclusivos, realizados por 
medida, frequentemente costurados à mão. Sinónimo de High-Fashion. 
Argyle: padrão escocês caracterizado por uma matriz de losangos 
sobrepostos por uma linha tracejada. Este padrão é muito utilizado nas 
malhas e meias. 
Baby-boomers: geração de crianças nascidas após o final da II Guerra 
Mundial. Na década de 60, estas crianças atingiram a adolescência e 
adquiriram um estatuto inédito nas sociedade ocidentais. Tiveram grande 
influência nas mudanças sociais que se observaram na década de 60, 
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levando a cabo uma revolução de valores e princípios políticos, morais, 
sexuais, entre outros.
Blogue: plataforma virtual que permite elaborar registos pessoais online e 
partilhá-lhos livremente na Internet; espécie de diário pessoal online.
Buyer: pessoa responsável pela compra por atacado de uma loja  ou 
armazém. Os buyers de lojas e armazéns conceituados têm influência 
enquanto trendsetters.  
Calças Skinny: calças justas, desde a cintura até ao tornozelo.
Clutch: sinónimo de pochette; pequena carteira de mão. 
Estilo: cunho pessoal impresso na forma de ser, estar e viver. Marca 
pessoal na forma de vestir, escrever, pintar, etc. 
Fashion-victim: designa um consumidor que adere a todas as novidades 
de moda. Baseia as suas escolhas naquilo que são as tendências da 
estação sem grande reflexão pessoal ou estética. 
Fast-fashion: designa um sector da indústria de moda que se caracteriza 
pela grande rapidez de concretização de produtos. Baseiam-se na 
produção industrial de grande escala e os processos de criação, 
confecção e distribuição de vestuário são reduzidos ao mínimo. 
Flâneur: figura criada por Charles Baudelaire em O Pintor da Vida 
Moderna; designa o indivíduo da cidade moderna que deambula pelas 
ruas da cidade, apreciando a sua beleza e a dos seus transeuntes; 
observador sensível e apaixonado pela evolução dos hábitos e costumes 
da cidade. Por estas razões, era considerado como a pessoa mais capaz 
para compreender e retratar os fenómenos urbanos e da modernidade.
High-Fashion: vide Alta-Costura. 
High-Street  Fashion: designa as cadeias de retalhistas de vestuário 
vocacionadas para servir o grande público; fornecem bens a preços mais 
acessíveis para a generalidade da população.
Leggings: calças de malha justas. 
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Moda: sistema de hábitos colectivos, passageiros ou a forma de agir, 
pensar adoptada colectivamente num determinado espaço/tempo. 
Sistema institucional para o desenho, produção, confecção, distribuição e 
venda de roupa e acessórios. 
Prêt-a-porter: indústria de vestuário baseada numa produção industrial 
que disponibiliza aos consumidores peças de vestuário já confeccionadas. 
A produção é baseada em tabelas de medidas que dão origem a 
tamanhos standard. Ver também Pronto-a-vestir. 
Pronto-a-vestir: vide Prêt-a-porter.
Street Style: moda de rua; tem origem nas subculturas urbanas ou 
grupos de jovens que partilham referências musicais, políticas ou outras, 
criando códigos de vestuário e de adorno pessoal através dos quais 
demonstram a solidariedade com o grupo a que pertencem.
Tendência: orientação geral de opinião, estética ou outra
         - de moda, diz respeito às orientações gerais no vestuário, ao 
nível das silhuetas, cores, materiais têxteis, acessórios de moda; 
designam as novidades da estação e os estilos que provavelmente terão 
mais visibilidade junto do público consumidor. 
Trend Reports: designam artigos ou reportagens relativas às colecções 
de moda de determinada estação; mostram as novidades agrupadas em 
grupos de tendências ou segundo outros critérios. 
Trendsetters: modelos de referência que determinam as novidades.
Vestuário: objecto, geralmente de origem têxtil, que cobre o corpo. 
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9. Apêndices

Apêndice 1

Carta de Apresentação

Hello…!
 My name is Sílvia Sousa and Iʼm currently  taking a Masters degree in 
Fashion Design at the Faculty of Architecture in Universidade Técnica de 
Lisboa (FAUTL). My investigation is about street style blogs and the 
relation that common people establish with them in confrontation with the 
traditional channels (runway shows, fashion press).
 After a thorough survey of active blogs at the moment, I narrowed it 
down to the ones that I considered to be the most interesting and original. I 
would like you to participate and share your experience in this 
investigation. 
 Therefore, I would like to analyse the images you posted in your blog 
during the season Fall/Winter 08/09. I would also like you to answer the 
following questionnaire as soon as possible. 
 Your contribution is extremely  important and valuable for me, since it 
would represent a very  positive input to the quality and success in my 
investigation. 

        
      Thank you very much for your time
      Sílvia Sousa
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Apêndice 2

Questionário

 The present questionnaire serves for an investigation in course on 
the subject of street style blogs and the relations that these establish with 
the information conveyed in runway shows and trend reports from 
traditional press. 
 We appreciate that you answer with high possible honesty.

 Questions 5 (five), 6 (six), 14 (fourteen), 16 (sixteen) and 19 
(nineteen) should be answered with YES or NO.
 Questions 10 (ten), 11 (eleven), 13 (thirteen), 20 (twenty) and 21 
(twenty-one) should be answered selecting one of the possible answers, 
being 1 (one) the total disagreement and 5 (five) the total agreement. 
 The remains are of free and personal reply. 

 Answer Scale: 1- totally disagree; 2- disagree; 3- I donʼt know; 4- 
agree; 5- totally agree.

        ###### 

1. What took you to create your blog?
2. How do you select what to publish in your blog?
3. How do approach people you want to photograph?
4. How do you react to a negative response from someone you would like 
to photograph?
5. Do you direct people somehow (tell them how to stand, stare at the 
camera)?
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Yes __              No __
6. Do you improvise a set or the best framing for the photo? 
Yes __              No __
7. When you are in the street are you looking for a particular subject to 
depict or do you wait to be struck by what may come your way?
___
8. What are the most important differences between fashion photography 
and street style photography?
___
9. Itemise the factors that, in your opinion, contributed to the creation and 
development of street style blogs.
___
10. There is a relation between runway shows and what you see on the 
streets.
1__; 2__; 3__; 4__; 5__
11. There is a relation between press trend reports and what you see on 
the streets.
1__; 2__; 3__; 4__; 5__
12. Which are the advantages of displaying your work through a blog?
13. Blog readers become related more easily to people photographed in 
blogs rather than models on a runway show or fashion editorial.
1__; 2__; 3__; 4__; 5__
14. Do you believe that fashion trends, that is colours, shapes, silhouettes 
and fabrics,  shape consumer behaviour?
Yes__       No__
Why?
15. Which is the relation between fashion and style?
16. Do you believe to have more creative freedom as a blogger than as a 
journalist or a photographer for a fashion magazine?
Yes__       No__
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Why?
17. What do street style blogs represent in the fashion system (designers, 
buyers, press)?
18. Who has, in your opinion, greater capacity of influence in the 
consumers - designers, fashion press, buyers or bloggers?
19. Do you believe that the content of street style blogs can influence 
fashion designers?
Yes__       No__
Why?
How?
20. There can be a healthy creative relationship  between blogs and the 
fashion press. 
 1___; 2___; 3___; 4___; 5___
21. Is it possible that fashion photography and street style photography 
influence each other positively.  
1___; 2___; 3___; 4___; 5___
22. How do you foresee the evolution of the relation between street style 
blogs and fashion press?
___
23. How do you foresee the future of street style blogs?
___


     Thank you very much for your contribution
     Sílvia Sousa
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Apêndice 3
Tabela de respostas

Pergunta/
Bloguista

Easyfashion Lelook Style/Clicker Alfaiate 
Lisboeta

1 Interesse no 
formato, 
autonomia 
criativa e 
profissional 
proporcionada 
pelo suporte; 
liberdade criativa 
associada a 
economia de 
meios. 

T.L.: “coleccionar 
fotografias de 
pessoas criativas, 
para criar uma 
espécie de 
herbário 
sociológico dos 
estilos actuais.”

T.L.: “paixão por 
tirar fotografias de 
pessoas.”

Interesse no 
conceito, diversão; 
gosto/interesse 
pela roupa que os 
outros vestem. 

2 T.L.: “Escolhi a 
moda de rua 
como tema 
principal. 
Enquanto foto-
jornalista estou 
habituado a 
trabalhar na rua. 
Vivo em Paris que 
é considerada um 
dos centros de 
moda no mundo 
inteiro. Decidi 
escrever em 
inglês porque é 
uma língua 
universal e assim 
posso dirigir-me a 
todos os países. 
Também tiro fotos 
durante as 
semanas de 
moda de Paris e 
em alguns 
desfiles (embora 
mais raramente). 
O mais 
importante é que 
a moda é uma 
linguagem 
universal.”

T.L.: “Expressão 
da personalidade 
através do 
vestuário, 
acrescentando 
algo novo às 
tendências 
actuais.”

Instinto “…pessoas que 
me despertam a 
atenção pelo seu 
visual… por aquilo 
que trazem 
vestido.”
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Pergunta/
Bloguista

Easyfashion Lelook Style/Clicker Alfaiate 
Lisboeta

3 T.L.: “De uma 
forma muito 
simples com a 
minha máquina 
fotográfica na 
mão e um cartão 
profissional do 
blogue 
perguntando 
“Posso tirar-lhe 
uma foto para um 
blogue sobre a 
moda de rua de 
Paris e fazer-lhe 
algumas 
perguntas?” 

T.L.: “Pergunto-
lhes se posso 
tirar uma foto 
para o meu site 
de moda e 
forneço-lhe um 
cartão.” 

T.L.: “Teço um 
elogio antes.”

“Apresento-lhes 
o conceito do 
meu blogue e 
sugiro-lhes que 
tiremos uma 
fotografia.”

4 T.L.: “É muito 
raro. Nesse caso 
dou-lhes o cartão 
profissional do 
blogue e digo: 
“Visite o blogue e 
talvez aceite o 
meu pedido da 
próxima vez!”. Já 
me cruzei 
determinadas 
pessoas que 
recusam sempre, 
mas isso não me 
desencoraja e 
continuo a 
perguntar 
sempre!” 

T.L.: “Com um 
sorriso! Se o 
estilo/visual for 
muito bom 
insisto e explico 
que não vai 
demorar muito 
tempo.” 

T.L.: “Digo: é 
uma pena 
porque tem um 
óptimo visual. 
De qualquer 
das formas, 
visite o meu 
blogue e talvez 
aceite da 
próxima vez.”  

“…nenhuma 
reacção 
particular. (…) 
Convido a
pessoa a passar 
pelo blogue.”

5 Sim Sim Sim Não

6 Sim Sim Sim Sim

7 T.L.: “Tenho 
vontade de dizer 
os dois! Mas 
gosto bastante do 
imprevisto e a 
aventura esta 
sempre ao virar 
da esquina!”

T.L.: “Ando à 
caça.” 

T.L.: “Espero ser 
surpreendido.” 

“É um processo 
completamente 
espontâneo…”
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Pergunta/
Bloguista

Easyfashion Lelook Style/Clicker Alfaiate 
Lisboeta

8 T.L.: “É muito 
simples. Na 
fotografia de 
street style 
trabalhamos 
como 
amadores… com 
luz natural no 
meu caso. Sou 
profissional o 
resto do tempo e 
estabeleço uma 
distinção clara 
com o trabalho 
onde as 
restrições são 
diferentes.” 

T.L.: 
“Improvisação 
total, pouco 
tempo para a 
execução da 
fotografia, 
modelos não 
profissionais, 
sem 
maquilhagem 
ou luzes. Só a 
máquina 
fotográfica.” 

T.L.: “A 
fotografia de 
street style é 
mais rápida, 
mais barata e 
mais autêntica.”  

Fotografia de 
moda: “…despertar 
a atenção do 
consumidor… 
vontade e a 
perspectiva da 
marca que 
encomenda o
trabalho.”
Fotografia de 
street style: 
“…recria a 
perspectiva do seu 
autor.”

9 T.L.: “Em todo o 
mundo, as 
pessoas querem 
saber como as 
pessoas em Nova 
Iorque, Paris, 
Londres se 
vestem. Em 
Honolulu, 
Budpeste, 
Moscovo, as 
mulheres jovens 
querem saber 
que roupas 
vestem as 
parisienses e as 
marcas de roupa 
famosas fazem-
nas sonhar. É a 
moda e o 
marketing de 
moda.” 

T.L.: “Acesso 
global à 
Internet; 
vontade de 
criar, de exibir, 
de 
experimentar, 
de ser 
conhecido; 
egocentrismo 
de muitos 
fashionistas; 
máquinas 
fotográficas 
acessíveis; 
sucesso de 
outros 
bloguistas 
(Facehunter, 
The 
Sartorialist)” 

T.L.: 
“Autenticidade, 
velocidade, 
independência, 
possibilidade de 
feedback.”  

A cultura de styling 
não é um privilégio 
de nenhuma 
classe em 
particular nem 
implica 
necessariamente 
nenhum percurso 
académico 
específico, resulta 
da sensibilidade de 
cada um. Por outro 
lado acho que 
existia um
espaço por 
preencher entre 
aquilo que é o 
mundo da Moda e 
a vida real do 
consumidor.

10 2 4 4 4 

11 4 4 5 4
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Pergunta/
Bloguista

Easyfashion Lelook Style/Clicker Alfaiate 
Lisboeta

12 T.L.: “É a forma 
mais simples de 
mostrar o 
trabalho a um 
público mais 
alargado e 
eventualmente  
estabelecer 
contactos 
interessantes, 
sobretudo no 
estrangeiro.” 

T.L.: “Na verdade, 
Lelook não é um 
blogue, é um 
website. 
Começámos por 
publicar as 
imagens num 
blogue, mas 
devido às 
limitações 
técnicas desse 
suporte tivemos 
de mudar para 
um suporte mais 
profissional.” 

T.L.: “liberdade 
de acção, 
custos baixos, 
independência, 
audiência 
alargada.”

O motivo mais 
importante pelo 
qual eu tenho o 
blogue é porque 
me dá gozo. De 
qualquer
forma a blogosfera 
é um meio possível 
para todos aqueles 
que têm ideias e 
projectos em
mente os poderem 
concretizar sem 
apoios.

13 4 5 5 5 

14 Sim; T.L.: “Porque 
os desfiles das 
semanas de 
moda anunciam 
as tendências da 
próxima estação 
e as marcas de 
pronto-a-vestir 
têm todo o tempo 
para se inspirar 
com vestuário de 
preços mais 
acessíveis. 
Contudo, a moda 
vintage escapa a 
isso e torna-se 
tendência.”  

Sim; T.L.: “Todos 
estamos a absorver 
todo o tipo de 
imagens, cores, 
formas; consciente 
e 
inconscientemente, 
elas inspiram-nos e 
depois focamo-las 
nos nossos novos 
desejos.”

Sim; T.L.: Os 
seres humanos 
querem 
segurança. Se 
seguirem as 
massas, 
geralmente 
sentem-se mais 
seguros.; Muitas 
pessoas querem 
ser informadas 
sobre o que vestir 
porque estão 
inseguras em 
relação ao seu 
estilo.”

Sim; As 
tendências de 
modas, sejam 
elas ditadas 
pelas grandes 
Casas ou por 
bloggers 
amadores têm 
um impacto 
grande nas 
massas. São 
barómetros que 
os consumidores 
não dispensam.

15 T.L.: “O estilo é 
aquilo que 
construímos para 
lá da aparência, 
se não nos 
tornarmos 
escravos da 
moda e das 
marcas. (…) o 
preço esquece-se 
e a qualidade 
permanece.”  

T.L.: A moda 
passa, o estilo 
permanece.” 

T.L.: “A moda é 
efémera, está no 
momento, o estilo 
não depende do 
tempo, é 
duradouro.”

A moda é parte 
integrante do 
estilo. Aquela que 
decorre 
directamente do 
vestuário. O estilo 
é uma visão mais 
abrangente que 
extravasa aquilo 
que se veste.
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Pergunta/
Bloguista

Easyfashion Lelook Style/Clicker Alfaiate 
Lisboeta

16 Sim; T.L.: “Não 
tenho nenhuma 
publicidade no 
meu blogue. O 
redactor sou eu e 
trabalho sozinho. 
Tiro as fotos 
quando tenho 
tempo e vontade 
para tal e adoro! 
Ninguém me 
paga para tal. 
Para além disso, 
sou jornalista e 
sei exactamente 
como funciona a 
imprensa…”

Sim; T.L.:“Um 
blogue é mais 
pessoal. Não está 
sujeito a nenhum 
tipo de regras, 
excepto aquelas 
que o bloguista 
estabelece para 
si próprio (aparte 
questões legais, é 
claro.)”

Sim; T.L.: 
“Ninguém me 
diz o que fazer 
nem como fazê-
lo.; não tenho 
patrões.”

Sim; Sendo o 
blogue o meu 
projecto pessoal 
toda a sua linha 
editorial é 
construída 
estritamente por 
aquilo que eu 
gosto, por aquilo 
por que me 
interesso, ou 
simplesmente 
por aquilo que 
quero.

17 T.L.: “Uma 
ocasião a não 
deixar passar ao 
lado! Público 
mundial e novo, 
uma fonte de 
inspiração para 
os designers, 
uma fonte de 
conteúdos 
ʻdiferentesʼ [sic] 
para as revistas 
que foram 
ultrapassadas 
pelas novas 
tecnologias e 
perdem leitores 
todos os dias.” 

T.L.: 
“Inspiração, 
ideias frescas.” 

T.L.: “Um novo 
e l e m e n t o e m 
crescimento.  Os 
blogues levam a 
moda de volta às 
suas raízes: a 
rua.; Um novo 
e l e m e n t o n o 
sistema.” 

Podem funcionar 
como uma ponte 
importante entre os 
agentes da moda e 
os consumidores 
finais. A linguagem 
dos blogues (seja 
ela gráfica ou 
verbal) será 
porventura
mais inteligível.

18 T.L.: “Todos têm 
uma grande 
influência, mas é 
difícil de a medir. 
Os blogues 
começaram do 
zero e hoje em 
dia alguns deles 
têm o poder de 
aumentar as 
vendas de um par 
de sapatos, uma 
camisola ou um 
vestido! É 
surpreendente.”

T.L.: 
“Definitivamente, 
a rua.” 

T.L.: “É difícil 
dizer, depende do 
consumidor. 
Penso que os 
consumidores 
confiam mais nos 
blogues.” 

Desconfio que 
cada um tenha a 
sua quota de 
influência e que 
essa mesma quota 
seja
muito dinâmica. Os 
bloggers por 
exemplo têm 
seguramente uma 
quota bem mais
significativa hoje 
do que aquela que 
teriam há dois 
anos atrás.
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Pergunta/
Bloguista

Easyfashion Lelook Style/Clicker Alfaiate 
Lisboeta

19 Sim; T.L.: “A 
moda de rua 
sempre 
influenciou os 
criadores de 
moda, por ser 
espontânea e 
criativa. A moda 
de rua arrisca 
tudo… e 
determina sem 
saber as novas 
tendências.”; 
“Todos os 
profissionais de 
moda visitam 
blogues de street 
style para se 
inspirarem: os 
gabinetes de 
tendências, as 
marcas de 
vestuário, as 
agências de 
comunicação, as 
marcas de 
calçado e as 
revistas de moda 
que copiam os 
blogues de street 
style que não 
existiam há 2 ou 
3 anos atrás.”     

Sim; T.L.: “É claro 
que é possível. 
Foi por isso que o 
The Sartorialist foi 
eleito como uma 
influência para 
designers! Penso 
que os designers 
sempre 
procuraram 
inspiração fora, 
no ambiente que 
os rodeia, nas 
suas viagens e 
agora, graças aos 
blogues de street 
style, ja não 
precisam de sair 
dos seus estúdios 
para o fazer.”

Sim; T.L.: “Porque 
é prático para 
eles [designers]. 
Já não precisam 
de sair para a 
rua, podem 
consultar alguns 
blogues em vez 
disso. Na 
verdade, a rua 
sempre foi uma 
grande influência 
para a maioria 
dos designers.”, 
“Eles [designers] 
sempre foram 
influenciados pelo 
que se passa nas 
ruas”; “Eles 
[designers] olham 
para as fotos.”, 
“Visitam os 
blogues.”   

Sim; “Porque a 
informação não 
circula num sentido 
apenas.”; “Através 
dos blogues os 
designers poderão 
também perceber 
aquilo que são as 
expectativas dos 
consumidores 
porque, por regra, 
os blogues são 
plataformas de 
orientação de 
consumo que se 
posicionam mais 
perto dos 
consumidores 
finais.”

20 4 1 5 4 

21 2 1 5 4 
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Pergunta/
Bloguista

Easyfashion Lelook Style/Clicker Alfaiate 
Lisboeta

22 T.L.: “Os 
jornalistas não 
gostam dos 
bloguistas. Eles 
consideram-nos 
na melhor das 
hipóteses 
concorrentes e na 
pior parasitas. Os 
bloguistas mais 
talentosos serão 
aproveitados 
pelas revistas e 
pelos websites de 
moda. À sua 
maneira, os 
bloguistas farão 
parte do pequeno 
mundo da moda 
internacional, que 
se cumprimentam 
a cada desfile, 
preocupando-se 
se estarão na 
primeira fila dos 
desfiles. Entre os 
melhores 
bloguistas, alguns 
são já 
profissionais, no 
sentido em que 
vivem do seu 
blogue e daí 
ganham o seu 
sustento.”

T.L.: “Muitas das  
grandes revistas 
de moda já 
empregam 
bloguistas de 
moda. Penso que 
a indústria de 
moda está 
consciente do 
ʻpoderʼ dos 
bloguistas e os 
dois universos já 
eliminaram as 
fronteiras que os 
separavam.”

T.L.: “Mudança 
dos media offline 
para media 
online, através 
dessa mudança 
os blogues ficam 
mais fortes. As 
grandes 
publicadoras irão 
comprar os 
blogues mais 
bem sucedidos.” 

Este tipo de blogues 
(para não dizer o 
próprio conceito de 
blogue) é um 
conceito 
relativamente 
recente. Por outro 
lado a imprensa 
tradicional também 
está em mutação e a 
sua vertente online 
tende a ganhar 
importância e 
desconfio que o print 
como o conhecemos 
hoje possa perder um 
pouco de quota. 
Desta forma parece-
me bastante possível 
que este tipo de 
blogues (como tantos 
outros) comecem a 
desempenhar um
papel idêntico ao da 
imprensa no sentido 
em que um 
determinado blogger, 
atingindo o estatuto 
de opinion maker, 
possa também ser 
um líder de opinião 
no consumo. Parece-
me bastante possível 
que, nalguns casos, 
estes blogues 
comecem a funcionar 
como uma publicação 
online equiparável a 
uma folha de 
imprensa. A partir do 
momento em que isto
aconteça será a 
própria imprensa a 
querer associar-se a 
este tipo de blogues
assimilando-os nos 
seus conteúdos.
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Pergunta/
Bloguista

Easyfashion Lelook Style/Clicker Alfaiate 
Lisboeta

23 T.L.: “É difícil de 
dizer, mas as 
coisas evoluem 
rapidamente e 
após as fotos e o 
texto certamente 
virá o vídeo! O 
problema é que é 
sempre 
necessário ser 
vanguardista para 
ser notado e criar 
uma imagem 
mediática que é 
indispensável 
para ter sucesso 
enquanto 
bloguista e ter um 
público 
internacional.” 

T.L.: “Diz-me tu!” T.L.: “ Alguns 
serão bem 
sucedidos, 
existirá uma 
concentração. Os 
bloguistas irão 
capitalizar a sua 
marca e alguns 
poderão ser 
comprados por 
grandes grupos 
editoriais, outros 
permanecerão 
independentes. 
Os blogues já 
estabelecidos 
terão ainda mais 
poder, será mais 
complicado para 
os novos 
bloguistas.” 

Até agora temos 
assistido a uma 
curva crescente de 
interesse em torno 
destes blogues 
mas imagino que 
um dia ela tenda a 
estagnar. Aí 
provavelmente 
estes blogues 
sofrerão qualquer 
tipo mutação para 
melhor se adaptar 
às expectativas 
das pessoas e dos 
próprios autores.

Apêndice 4

Confronto blogosfera/tendências de moda
*Por razões de economia e compromisso ecológico, não iremos proceder 
à impressão de todas as imagens recolhidas da blogosfera. As mesmas 
podem ser consultadas no CD anexo à dissertação.

Blogue/ 
Tendênci

a

Minimalis
mo

Folclore 
Russo

Protecção 
de Inverno

British

Total 33 20 9 35
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Blogue/ 
Tendênci

a

Minimalis
mo

Folclore 
Russo

Protecção 
de Inverno

British

Total 33 20 9 35

10. Anexos 

Anexo 1

Questionário Easy Fashion, Frédéric Vielcanet

1. What took you to create your blog?
Je suis photographe de presse et journaliste free-lance (mais pas dans le 
secteur de la Mode). Je crois que c’est très intéressant de créer son petit 
blog, comme un mini-journal don’t on est l’unique responsable, sans 
personne pour vous donner des directives. Pour une fois, on est libre de 
faire ce que l’on veut et on peut faire des choses intéressantes avec un 
minimum de moyens et juste son travail.
2. How do you select what to publish in your blog?
J’ai choisi la mode de la rue comme sujet principal. Comme photo-
journaliste, j’ai l’habitude de travailler dans la rue. Je vis à Paris qui est 
considéré comme un des Carrefours de la Mode dans le Monde entier. J’ai 
choisi d’écrire en anglais la plupart du temps, parce que c’est le language 
le plus universel et je peux ainsi m’adresser à tous les pays. Je fais aussi 
des photos pendant les Fashion Week de Paris et dans certains defiles 
(mais c’est plus rare). Le plus important est que la Mode est un langage 
universel.
3. How do approach people you want to photograph?
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D'une façon très simple avec mon appareil à la main et une petite carte 
imprimée Easy Fashion Paris en leur posant la question: "Puis-je vous 
prendre en photo pour un blog sur la Mode la rue à Paris et vous poser 
quelques questions ?"
4. How do you react to a negative response from someone you would like 
to photograph?
C'est assez rare (à peu près une fois sur 10). Dans ce cas je leur donne la 
carte avec l'adresse du blog et je leur dis: "Aller voir le blog et peut-être 
que vous me accepterez la prochaine fois!".J'ai croisé certaines personnes 
plusieurs fois qui ont toujours refusé, mais je ne me décourage pas et je 
demande toujours!
5. Do you direct people somehow (tell them how to stand, stare at the 
camera)?
Yes X No __
6. Do you improvise a set or the best framing to your picture?
Yes_x_               No__

7. When you are in the street are you looking for a particular subject to 
depict or do you wait to be struck by what may come your way?
J'ai envie de dire les deux ! Mais j'aime bien l'imprévu... quand mêm et 
l'aventure est toujours au coin de la rue!
8. What are the most important differences between fashion photography 
and street style photography?
C'est très simple. En Street Style photographie on travaille comme un 
amateur (celui qui aime, c'est la racine en français) en lumière naturelle en 
ce qui me concerne. Je suis professionnel le reste du temps et je fais très 
bien la différence avec un travail ou les contraintes sont très différentes.
9. Itemise the factors that, in your opinion, contributed to the creation and 
development of street style blogs.
Partout dans le monde, les gens veulent savoir comment on s’habille à 
New-York, à Paris, à Londres. À Honolulu, à Budapest, à Moscou, les 
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jeunes femmes veulent savoir quels vêtements portent les parisiennes et 
les marques célèbres de vêtements les font rêver. C’est la Mode et le 
marketing de la Mode.
10. There is a relation between runway shows and what you see on the 
streets.
1__; 2X; 3__; 4__; 5__
11. There is a relation between press trend reports and what you see on 
the streets.
1__; 2__; 3__; 4_X; 5__
12. Which are the advantages of displaying your work through a blog?
C’est la façon la plus simple de montrer un travail à un large public et 
éventuellement d’établir des contacts intéressants, surtout à l’étranger.
13. Blog readers become related more easily to people photographed in 
blogs rather than models on a runway show or fashion editorial.
1__; 2__; 3__; 4X; 5__
14. Do you believe that fashion trends, that is colours, shapes, silhouettes 
and fabrics, shape consumer behaviour?
Yes_X No__
Why?
Parce que les défiles des Fashion Week annoncent les tendances de la 
saison prochaine et les marques de prêt-à-porter ont tout le temps de s’en 
inspirer avec des vêtements beaucoup moins chers! Cependant les 
vêtements vintage échappent à cela et sont très tendance.
15. Which is the relation between fashion and style?
Ça c’est une question à 100 000 €! Le style, c’est ce qu’on arrive à se 
construire au delà de l’apparence, si on ne devient pas l’esclave débile de 
la Mode et des marques. Une dernière chose, le prix s’oublie et la qualité 
reste!
16. Do you believe to have more creative freedom as a blogger than as a 
journalist or a photographer for a fashion magazine?
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YesX No__
Why?
Je n’ai aucune publicité sur mon blog. Le rédacteur-en-Chef, c’est moi et 
je travaille seul. Je fais des photos pour Easy Fashion quand j’ai du temps 
et l’envie de le faire et j’aime ça! Personne ne me paye pour cela. De plus, 
je suis journaliste et je sais comment fonctionne la presse exactement…
17. What do street style blogs represent in the fashion system (designers, 
buyers, press)?
Une occasion à ne pas laisser passer! Une audience mondiale et nouvelle, 
une source d’inspiration pour les designers, une source de contenu 
“differente” pour les magazines qui sont dépassés par les nouvelles 
technologies et qui perdent des lecteurs tous les jours.
18. Who has, in your opinion, greater capacity of influence in the 
consumers - designers, fashion press, buyers or bloggers?
Tout le monde a une grande influence, mais c’est difficile de la mesurer. 
Les blogs sont partis de zero et aujourd’hui certains ont le pouvoir de faire 
exploser les ventes sur une paire de chaussures, un pull, une robe! C’est 
étonnant.
19. Do you believe that the content of street style blogs can influence 
fashion designers?
YesX No__
Why?
La Mode de la rue a toujours influencé les créateurs de Mode, car elle est 
spontanée et creative. Elle ose tout… et determine sans calcul et sans le 
savoir les tendances nouvelles.
How?
Tous les professionnels de la mode viennent sur les blogs de street-Style 
pour s’en inspirer: les cabinets de tendances, les marques de vêtements, 
les agences de communication, les marques de chaussures et les 
magazines de mode qui copient les blogs dans de nouvelles pages street 
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Style qui n’existaient pas il y  a 2 ou 3 ans. Les professionnels de la Mode 
n’ont meme plus besoin de se déplacer ils peuvent voir en quelques 
minutes sur internet comment on s’habille dans toutes les villes du monde!
20. There can be a healthy creative relationship  between blogs and the 
fashion press.
1___; 2___; 3 ; 4X_; 5___
21. Is it possible that fashion photography and street style photography 
influence each other positively.
1___; 2X; 3___; 4___; 5___
22. How do you foresee the evolution of the relation between street style 
blogs and fashion press?
Les journalistes n’aiment pas les bloggers. Ils estiment qu’ils sont au 
mieux des concurrents et au pire des parasites. Les plus talentueux des 
bloggers seront récupérés par les magazines et les sites de Mode. Ils 
feront alors à leur tour partie du petit monde de la Mode internationale qui 
s’embrasse à chaque défilé et se préoccupe de savoir s’il sera au premier 
rang (In Front Row!). Pour les meilleurs d’entre-eux, ils sont déjà 
professionnels dans le sens où ils vivent de leur blog et gagnent de 
l’argent.
23. How do you foresee the future of street style blogs?
C’est difficile à dire. Mais les choses vont très vite et après les photos et le 
texte vient la video bien sûr! Le problème est qu’il faut toujours avoir une 
longueur d’avance sur les autres pour être remarqué et se forger une 
image médiatique qui est indispensable pour réussir comme blogger et 
avoir une audience internationale.
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Anexo 2

Questionário Lelook, Carole Touati
1. What took you to create your blog?
I wanted to collect pictures of creative people, to create a sort of 
sociological herbarium of nowadays styles.
2. How do you select what to publish in your blog?
We look for people expressing their personality through clothing and 
bringing something new to the actual trends.
3. How do approach people you want to photograph?
I ask them if I can take their picture for my fashion website and I give them 
a card.
4. How do you react to a negative response from someone you would like 
to photograph?
With a smile! Sometimes I insist, if the style is really good, and explain that 
it won't take long.
5. Do you direct people somehow (tell them how to stand, stare at the 
camera)?
Yes _x_ No __
6. Do you improvise a set or the best framing to your picture?
Yes_x_ No__
7. When you are in the street are you looking for a particular subject to 
depict or do you wait to be struck by what may come your way?
I walk and hunt.
8. What are the most important differences between fashion photography 
and street style photography?
Total improvisation, very short time to take the picture, non professional 
models, no makeup, no lights, just the camera.
9. Itemise the factors that, in your opinion, contributed to the creation and 
development of street style blogs.
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Global access to the Internet; Urge to create, urge to show, urge to 
experiment, urge to be known; Egocentricity of many fashionistas; Cheap 
cameras; Great success of many bloggers (Facehunter, The Sartorialist)
10. There is a relation between runway shows and what you see on the 
streets.
1__; 2__; 3__; 4_X_; 5__
11. There is a relation between press trend reports and what you see on 
the streets.
1__; 2__; 3__; 4_X_; 5__
12. Which are the advantages of displaying your work through a blog?
Actually, lelook is not a blog, it's a website. We began publishing our 
pictures on a blogspot blog but than, due to the technical limitations of that 
kind of support we had to switch to a more professional interface.
13. Blog readers become related more easily to people photographed in 
blogs rather than models on a runway show or fashion editorial.
1__; 2__; 3__; 4__; 5_X_
14. Do you believe that fashion trends, that is colours, shapes, silhouettes 
and fabrics, shape consumer behaviour?
Yes_X_ No__
Why?
We are all absorbing all kind of images, colors, shapes, consciously and 
unconsciously, they inspire us and than we report them to our new desires.
15. Which is the relation between fashion and style?
Fashion goes by, style remains.
16. Do you believe to have more creative freedom as a blogger than as a 
journalist or a photographer for a fashion magazine?
Yes_X_ No__
Why? A blog is personal. It’s not submitted to any kind of rule, any kind of 
diktat except those that the blogger himself establishes (apart from legal 
rules of course).
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17. What do street style blogs represent in the fashion system (designers, 
buyers, press)?
Inspiration, fresh ideas.
18. Who has, in your opinion, greater capacity of influence in the 
consumers - designers, fashion press, buyers or bloggers?
Definitely, the street.
19. Do you believe that the content of street style blogs can influence 
fashion designers?
Yes_X_ No__
Why?
Of course it can. That’s why The Sartorialist has been elected as a design 
influencer! I think that designers have always sought their inspiration 
outside, in their environment, in their travels and now, thanks to the 
streestyle blogs, they don’t even have to move from their studio to do it.
20. There can be a healthy creative relationship  between blogs and the 
fashion press.
1_x__; 2___; 3___; 4___; 5___
21. Is it possible that fashion photography and street style photography 
influence each other positively.
1_x__; 2___; 3___; 4___; 5___
22. How do you foresee the evolution of the relation between street style 
blogs and fashion press?
Many big fashion magazines already employ fashion bloggers. I really 
think that the fashion industry is totally aware of the “power” of the 
bloggers and the two worlds have clearly  already erased the border that 
was separating them.
23. How do you foresee the future of street style blogs?
You tell me!
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Anexo 3

Questionário Style/Clicker, Gunnar Hämmerle

1. What took you to create your blog?
My passion for photography and taking pictures of people.
2. How do you select what to publish in your blog?
Just by gut feeling.
3. How do approach people you want to photograph?
I make a compliment at first.
4. How do you react to a negative response from someone you would like 
to photograph?
I say: that's a shame because you look great. Anyways, have a look at my 
blog and maybe next time.
5. Do you direct people somehow (tell them how to stand, stare at the 
camera)?
Yes _x_ No __
6. Do you improvise a set or the best framing to your picture? 
Yes _x_ No __
7. When you are in the street are you looking for a particular subject to 
depict or do you wait to be struck by what may come your way?
Wait to be struck.
8. What are the most important differences between fashion photography 
and street style photography?
Street style photography is faster, cheaper and more authentic.
9. Itemise the factors that, in your opinion, contributed to the creation and 
development of street style blogs.
Authenticity, speed, independency, feedback possibility.
10. There is a relation between runway shows and what you see on the 
streets.

Dissertação: O contributo dos blogues de Street Style para o sistema de moda     Sílvia Sousa

                                                                                                                                        155            



1__; 2__; 3_x_; 4__; 5__
10. There is a relation between runway shows and what you see on the 
streets.
1__; 2__; 3__; 4_x_; 5__
11. There is a relation between press trend reports and what you see on 
the streets.
1__; 2__; 3__; 4__; 5_x_
12. Which are the advantages of displaying your work through a blog?
Independency, I am free to do what I want. No big costs, big audience.
13. Blog readers become related more easily to people photographed in 
blogs rather than models on a runway show or fashion editorial.
1__; 2__; 3__; 4__; 5_x_
14. Do you believe that fashion trends, that is colours, shapes, silhouettes 
and fabrics, shape consumer behaviour?
Yes_x_ No__
Why?
Human beeings want safety. If they  go with the masses, they feel more 
safe in general. Many people want to be told what to wear because they 
are unsure about their own style.
15. Which is the relation between fashion and style?
Fashion is ephemeral, much in the moment, style is lasting, not depending 
on time.
16. Do you believe to have more creative freedom as a blogger than as a 
journalist or a photographer for a fashion magazine?
Yes_x_ No__
Why?
No boss, nobody tells me what to do or how to do it.
17. What do street style blogs represent in the fashion system (designers, 
buyers, press)?
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A new part of the system and a rising new player. The blogs take fashion 
back to its roots: to the streets.
18. Who has, in your opinion, greater capacity of influence in the 
consumers - designers, fashion press, buyers or bloggers?
I donʼt know, itʼs difficult to say, depends on the consumer. I think 
consumers trust blogs the most.
19. Do you believe that the content of street style blogs can influence 
fashion designers?
Yes_x_ No__
Why?
Because it´s practical for them. They don´t even have to go out in the 
streets on their own any more, but can just check some blogs instead. 
Actually, the streets have always been a big influence to most of the 
designers, they have always been influenced by what was going on in the 
streets.
How?
They just check blogs and look at the pictures.
20. There can be a healthy creative relationship  between blogs and the 
fashion press.
1___; 2___; 3___; 4___; 5__x_
21. Is it possible that fashion photography and street style photography 
influence each other positively.
1___; 2___; 3___; 4___; 5_x__
22. How do you foresee the evolution of the relation between street style 
blogs and fashion press?
Shift from offline media to online media, blogs get stronger through that.
Big publisher companies will buy successful blogs.
23. How do you foresee the future of street style blogs?
They will monetize their brands more and more, some might be bought by 
big publishing houses, others may stay independent. The already 
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established blogs will gain even more power, it´s getting more and more 
difficult to get in for new bloggers. Some will be successful, there will be a 
concentration.

Anexo 4

Questionário O Alfaiate Lisboeta, José Cabral

1. O que o levou a criar o seu blogue?
Mal conheci o conceito de blogues de moda de rua achei que me poderia 
divertir imenso a concretizar a ideia em Lisboa. Sempre reparei nas 
pessoas que se cruzam comigo e naquilo que trazem vestido. A única 
diferença é que passaria a fotografá-las.
2. Como selecciona aquilo que posta no seu blogue?
Eu fotografo as pessoas que me despertam a atenção pelo seu visual, 
nomeadamente por aquilo que trazem vestido.
3. Como aborda as pessoas que gostaria de fotografar?
Apresento-lhes o conceito do meu blogue e sugiro-lhes que tiremos uma 
fotografia.
4. Como reage a uma resposta negativa de alguém que gostaria de 
fotografar?
Não tenho nenhuma reacção particular. É uma reacção perfeitamente 
legítima. Convido a pessoa a passar pelo blogue.
5. Fornece algum tipo de indicações às pessoas que fotografa (como 
devem colocar-se, olhar para a câmara)?
Sim __ Não X
6. Procura improvisar um cenário ou procurar o melhor enquadramento 
para a fotografia?
Sim X Não __
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7. Quando está na rua está à procura de um assunto específico para 
fotografar ou espera ser surpreendido por algo que surge 
inesperadamente?
É um processo completamente espontâneo, se me cruzo com alguém que 
me faz sentido fotografar abordo a pessoa em causa.
8. Quais são as principais diferenças entre fotografia de moda e fotografia 
de street style?
A fotografia de moda tem por objectivo despertar a atenção do 
consumidor. Deduzo que o que prevaleça na fotografia seja a vontade e a 
perspectiva da marca que encomenda o trabalho. A  fotografia de street-
style recria a perspectiva do seu autor.
9. Enumere os factores que, na sua opinião, contribuíram para o 
surgimento de blogues de street style e para o seu desenvolvimento. Acho 
que há dois motivos essenciais. A cultura de styling não é um privilégio de 
nenhuma classe em particular nem implica necessariamente nenhum 
percurso académico específico, resulta da sensibilidade de cada um. Por 
outro lado acho que existia um espaço por preencher entre aquilo que é o 
mundo da Moda e a vida realdo consumidor.
10. Há uma relação entre os desfiles de moda e o que vê nas ruas.
1___; 2___; 3;___, 4 X; 5___
11. Há uma relação entre os trend reports da imprensa e o que vê nas 
ruas.
1___; 2___; 3;___, 4 X; 5___
12. Quais as vantagens que vê em expor o seu trabalho através de um 
blogue?
O motivo mais importante pelo qual eu tenho o blogue é porque me dá 
gozo. De qualquer forma a blogosfera é um meio possível para todos 
aqueles que têm ideias e projectos em mente os poderem concretizar sem 
apoios.
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13. Os leitores do blogue relacionam-se mais facilmente com as pessoas 
fotografadas no blogue do que com manequins num desfile ou numa 
produção fotográfica.
1___; 2___; 3___; 4___; 5 X
14. Acredita que são as tendências de moda, isto é cores, formas, 
silhuetas e tecidos que modelam o comportamento dos utilizadores/
consumidores?
Sim X Não __
Porquê? As tendências de modas, sejam elas ditadas pelas grandes 
Casas ou por bloggers amadores têm um impacto grande nas massas. 
São barómetros que os consumidores não dispensam.
15. Qual a relação entre moda e estilo?
A moda é parte integrante do estilo. Aquela que decorre directamente do 
vestuário. O estilo é uma visão mais abrangente que extravasa aquilo que 
se veste.
16. Acha que tem mais liberdade criativa enquanto bloguista do que como 
jornalista ou fotógrafo de moda numa revista?
Sim X Não __
Porquê? Sendo o blogue o meu projecto pessoal toda a sua linha editorial 
é construída estritamente por aquilo que eu gosto, por aquilo por que me 
interesso, ou simplesmente por aquilo que quero.
17. O que representam os blogues de street style na engrenagem de 
moda (designers, compradores, imprensa)?
Podem funcionar como uma ponte importante entre os agentes da moda e 
os consumidores finais. A linguagem dos blogues (seja ela gráfica ou 
verbal) será porventura mais inteligível.
18. Quem tem, na sua opinião, maior capacidade de influência nos 
consumidores - designers, Imprensa, buyers ou blogues?
Desconfio que cada um tenha a sua quota de influência e que essa 
mesma quota seja muito dinâmica. Os bloggers por exemplo têm 
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seguramente uma quota bem mais significativa hoje do que aquela que 
teriam há dois anos atrás.
19. Acredita que o conteúdo dos blogues de street style pode influenciar 
os designers de moda?
Sim X Não __
Porquê? Porque a informação não circula num sentido apenas.
Como? Através dos blogues os designers poderão também perceber 
aquilo que são as expectativas dos consumidores porque, por regra, os 
blogues são plataformas de orientação de consumo que se posicionam 
mais perto dos consumidores finais.
20. Pode-se estabelecer uma relação sã e criativa entre blogues e a 
imprensa tradicional de moda.
1___; 2___; 3___; 4 X ; 5___
21. É possível a fotografia de moda ser influenciada positivamente pela 
fotografia de street style e vice-versa.
1___; 2___; 3___; 4 X ; 5___
22. Como vê a evolução da relação entre blogues de street style e a 
imprensa tradicional de moda?
Este tipo de blogues (para não dizer o próprio conceito de blogue) é um 
conceito relativamente recente. Por outro lado a imprensa tradicional 
também está em mutação e a sua vertente online tende a ganhar 
importância e desconfio que o print como o conhecemos hoje possa 
perder um pouco de quota. Desta forma parece-me bastante possível que 
este tipo de blogues (como tantos outros) comecem a desempenhar um 
papel idêntico ao da imprensa no sentido em que um determinado 
blogger, atingindo o estatuto de opinion maker, possa também ser um 
líder de opinião no consumo. Parece-me bastante possível que, nalguns 
casos, estes blogues comecem a funcionar como uma publicação online 
equiparável a uma folha de imprensa. A partir do momento em que isto 
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aconteça será a própria imprensa a querer associar-se a este tipo de 
blogues assimilando-os nos seus conteúdos.
23. Como vê o futuro dos blogues de street style?
Até agora temos assistido a uma curva crescente de interesse em torno 
destes blogues mas imagino que um dia ela tenda a estagnar. Aí 
provavelmente estes blogues sofrerão qualquer tipo mutação para melhor 
se adaptar às expectativas das pessoas e dos próprios autores.

Anexo 5

Suplemento Especial Moda Inverno 2008, Vogue Portuguesa
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Anexo 6 

Revista Extra Moda, Expresso
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Anexo 7
www.style.com; Trend reports Fall 08/09

This season's runways had more back-and-forth than Nadal and Federer 
at Wimbledon: the pop  flash of heroine chic vs. rustic tweeds, the peplum 
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curve vs. the long and lean, richly detailed bohemia vs. stark minimalism. 
Here, Style.com serves up Fall's top trends.
 . belle curves

It's hip  to be peplumed this Fall. In reviving this dressmaker's conceit, so 
popular in the forties, designers shone a spotlight on the waist. Jackets, 
dresses, and skirts all benefited from this soft architecture, which carved 
natural womanly curves into newly stylish silhouettes at Bottega Veneta, 
Chanel, Lanvin, Prada, and Yves Saint Laurent.
 . country life

The fashion flock's native habitat may be city streets, but this season, 
designers have gone mad for plaid and discovered a need for tweed. Dries 
Van Noten, Karen Walker, Alexander McQueen, and Thakoon all said 
"Check, please," while Carolina Herrera, Richard Chai, and Michael Kors 
layered a tactile mix of tweed, velvet, shearling, and fur. Has there ever 
been a chicer way to ward off a damp chill on the moorlands?
 . the long view

From mid-calf to floor-grazing, the lean and mean silhouette was among 
the freshest on the Fall runways. The look was layered—the long paired 
with the even longer—at Marc Jacobs, Derek Lam, and Erin Fetherston. 
The long and lean L'Wren Scott, meanwhile, came up with a rail-slim coat 
that was just made for her elegant six-foot frame. Though sinuously sexy 
at times, these ensembles are mostly modest—a Fall wardrobe for an 
ultra-stylish Mormon. Are you listening, Chloë Sevigny?
 . minimalist tendency

A less-is-more philosophy is embedded in the DNA of Calvin Klein, Jil 
Sander, Narciso Rodriguez, and Prada, and all obliged for Fall with 
beautiful pared-down and precise visions. But this season, even fanciful 
types felt the urge to clean house. Stefano Pilati swapped his romantic 
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notions for stark, architectural tailoring at Yves Saint Laurent, while Alber 
Elbaz spun plain into exquisitely pretty at Lanvin. Fall's new black? Black.
 . superhero worship

At about the same time that the Met will be putting its superhero 
paraphernalia back in storage, fashion-forward females will be preparing to 
unleash their new Fall power ensembles—a futuristic Balenciaga dress, for 
instance, or a caped jacket from Rick Owens. Pieces like Haider 
Ackermann's tough leather jacket or Fendi's funnel-collared furs command 
confidence and demand a good pair of heels—perhaps not ideal for 
leaping tall buildings, but then, Superman's already got that part covered.
 . winter garden

Having strewn Spring's runways with flowers, designers remained keen on 
green for Fall. Foliage flourished in print form at Jean Paul Gaultier, and 
leaves were laser-cut onto jackets at Fendi. Nature-loving designers Dries 
Van Noten, Erdem, and Gucci's Frida Giannini brightened looks with late 
blooms, while Burberry  and Ralph Lauren used feathers to make their 
dresses take flight.
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Anexo 8
www.elle.com; Trend reports Fall 08/09

ROCK ON
Dig into Bedrock style with marbled dresses and stone accessories. Time 
to unleash your inner geologist with Flintstone-inspired dresses, shoes, 
and jewelry.

  
Hussein Chalayan

CHAIN GANG
Capture the season's urban edge with chained-up pieces. Toughen up 
your fall look with heavy-metal adorned dresses, bags and shoes that up 
the ante on street-wise style.

 Givenchy
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HOT SPOTS
Leopard print is back in a wild new color palette that calls for a night out. 
Make a strong statement for evening in animal printed clothing and 
accessories. Wear just one colorful piece at a time for a fun, fearless 
effect.

 
Balmain

      

  

Dissertação: O contributo dos blogues de Street Style para o sistema de moda     Sílvia Sousa

                                                                                                                                        173            

http://www.elle.com/Runway/Ready-to-Wear/Fall-2008-Ready-to-Wear/BALMAIN/FALL-2008-READY-TO-WEAR
http://www.elle.com/Runway/Ready-to-Wear/Fall-2008-Ready-to-Wear/BALMAIN/FALL-2008-READY-TO-WEAR


FULL METALS
Grab hold of the season's rebellious edge with zippers. 
Zipper-adorned dresses, belts, even necklaces feel edgy yet sexy for fall. 
Paired back with basics, these heavy metal offerings look more polished 
than punk. 

 
Balmain
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NEW WAVE
The traditionally romantic ruffle gets a minimalist, sculptural makeover. 
From satin Bruno Frisoni sandals to a metallic leather Prada bag, fall's 
flourish du jour is more fashionable than frilly.

 
Giambatista Valli
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FEATHER WEIGHT
The season's most elegant pieces display their plumage. From opulent 
watch-bands to divine evening dresses, fall's feather offerings look 
whimsical and chic. 

 
Yves Saint Laurent
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SHE'S CRAFTY
The seasonʼs homespun needlepoints and crochets offer equal parts 
kitsch and comfort. Chunky  knits in punchy brights give gramdma-staples, 
like heavy wool coats and leather trimmed slippers, a fresh feel.

 
John Galliano
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RIBBON WINNERS
The fashionable trimming adorns everything from dresses to handbags. 
Dressing up  ballerina flats to pearl necklaces, ribbons are making an 
appearance as textured grosgrains and sexy metallics.

 
Luella
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KILLER WALE
Resurrect '70s prep  with wide corduroy  in tailored silhouettes. Marc 
Jacobs and Carolina Herrera embraced neutral tones and plush texture on 
the runway, translating into blazers, boots, and headbands.

 
     Marc Jacobs
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String Along
Pearls are for good and bad girls this season. Dotting everything from 
ladylike purses, to sky-high platforms and boleros, the classic 
accoutrement gets a fresh take for fall.

 
Marc Jacobs
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SNOW STORM
The season's icy  wares require a cool demeanor and a sense of winter 
whimsy. Sleek, snow-flake-inspired clothing and accessories, like 
embroidered down jackets and ice-like crystal earrings, add a dose of cool 
to your winter wardrobe.

   
  Alexander McQueen
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IN STITCHES
Patchwork—worn judiciously—adds vibrant texture and color for fall. 
Colorful combinations on the runway at Ashish, Dolce & Gabbana, and 
Emilio Pucci inspired eye-popping bags, shoes, and jackets.

 
Ashish
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INTO THE WOODS
Infuse winter's lumberjack-inspired fashions with feminine—dare we say, 
sexy?—charm. Cozy shearling caps, wool messenger bags, and buffalo 
plaid pieces à la Isabel Marant blend backwoods style with the season's 
newest silhouettes.

    
         Isabel Marant
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WILD ONES
From D&G to DKNY, designers are warming up to fall's Mongolian fur. 
There's nothing shy about the season's shaggy Mongolian fur pieces, worn 
best with Anita Pallenberg attitude and rock 'n' roll classics.

 
Dolce & Gabbana
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THINK PIECES
Classic cool-weather staples are deconstructed into seriously smart looks. 
Whether it's a silk-velvet-trimmed pleated dress or leather lace-up  boots, 
fall's chicest looks celebrate artistic renditions of timeless silhouettes.

 
Proenza Schouler
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ALMOST FAMOUS
Paisleys and palettes worthy of bohemian rock goddess Anita Pallenberg. 
Flowing silk dresses, embroidered vests and chunky crystal and enamel 
jewelry feel modern for fall mixed with black leather and fringe.

 
D & G
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QUEEN'S COUNTRY
Sport tartan and argyle for a look suited to a Balmoral Castle escape. Mix 
and match clubby knits, in reds, blues and yellows, with gilded finishes for 
a look straight out of the English countryside.

 
D & G
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DARKNESS FALLS
Designers mine film noir for sleek, deadly  chic fall looks. This season looks 
to '50s-era big-screen stars for polished elegance in the form of satin, 
leather and diamonds. Get caught up  in the drama with these sexy 
staples.

 
      Balenciaga
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ALL THAT GLITTERS
Baby Jane Holzer inspires uptown '60s-style sequins and brights. Mod 
details—think boxy jackets and poppy color—befitting a Warhol muse 
inspired a slew of statement-making clothing and accessories.

 
    Dior
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GREAT CRUSADER
Toughen up for fall in jet-black, metal, and serious studs. 
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WINTRY FLORALS
Hydrangea and violet prints warm up the winter collections. An intoxicating 
infusion of pink and purple flowers add a much-needed shot of warmth to 
cold weather staples.

 
Roberto Cavalli
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WICKED WAYS
Something sinister is in the air, courtesy of Gothic lace and crystal. A dark 
sense of sex appeal turns rings, brooches and dresses into darkly 
glamorous masterpieces.

 
Derek Lam

Dissertação: O contributo dos blogues de Street Style para o sistema de moda     Sílvia Sousa

                                                                                                                                        195            



WALK THE LINE
Fall's country style feels city slick. Go west for fall in fringe vests, silver 
studded boots, denim shirts and cowboy hats—all a nod to Johnny Cash.

 
Dolce & Gabbana
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COMIC RELIEF
Save the day in the season's baddest bionic shoes and bat clutches. 
Cartoon-inspired styles, think mask glasses and enamel cuffs, create a 
strong statement with a sense of humor.
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Viktor & Rolf

SUPER HEROES
Suit up in fashionʼs strong new galactic shapes and structures. 

 
Antonio Berardi
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