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Resumo 

 

A dissertação apresentada tem como foco a relação entre a moda, a 

identidade e os blogues. Com as presentes tecnologias de informação que 

permitem um estilo de vida cada vez mais rápido e individualista, e em 

comunicação permanente, o percurso da moda evolui num sentido diferente 

daquele que foi no século XX e séculos anteriores. 

Meios como os blogues permitem uma difusão alargada e 

descentralizada da moda e da identidade dos indivíduos que escolhem dar a 

conhecer a sua personalidade e estilo, tornando assim a difusão de moda mais 

democrática e rápida, não pertencendo apenas aos media tradicionais e 

especialistas. 

O modo como esta ferramenta vai influenciar a nossa percepção da 

moda e do vestuário, ajuda as pessoas a afirmarem o seu eu interior e exterior, 

e qual o impacto que tem no sistema tradicional da moda são as questões que 

iremos explorar ao longo desta investigação. 

 

Palavras-Chave 

 

– Moda 

– Difusão  

– Identidade  

– Individualidade  

– Blogues Online  

– Vestuário  
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Abstract 
 

 

The dissertation presented has as focus the relation between fashion, 

identity and blogs. The information technologies of nowadays allows a faster 

and individualistic lifestyle and permanent communication, the fashion way 

proceed in a different direction from the 20th century and previous centuries. 

Blogs allow an expanding and not centralized fashion and identity 

diffusion from individuals who choose presenting their style and personality, 

becoming the fashion diffusion faster and more democratic, not belonging just 

to experts and traditional media. 

The manner of how this tool influences our perception of fashion and 

clothing, helps people to claim their interior and exterior self, and the impact 

in traditional fashion system are the questions that we will explore through this 

investigation.    

 

Key-words 
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Introdução 

 

“(…) Estudá-la significa ter em consideração que ela diz 

respeito ao homem e a todos os seus meios de expressão – e 

por isso a moda não está apenas inscrita no vestuário, mas 

em todos os domínios da vida. (…)”  

(Duarte, 2004, p.46) 

 

A moda é um fenómeno de múltiplos significados, um objecto de 

estudo de sociólogos, psicólogos, filósofos e antropólogos, e que surge sempre 

associada à inovação, ao desejo de diferenciação, mas também à representação 

de determinada sociedade em determinada época. 

A moda é um fenómeno colectivo gerado pela individualidade e 

conectado a acções que os indivíduos procuram cada vez mais dar a conhecer. 

A blogosfera é um exemplo claro da sintonia entre moda e individualidade, e 

da relevância que tem na vida dos seres humanos. 

A moda é uma generalidade que distingue e que se alimenta de 

tendências massificadas e de afirmações de individualidade e diferenciação.  

Esta dualidade levou-me até ao universo da blogosfera, onde são cada 

vez mais os utilizadores que optam por apresentar o seu estilo pessoal, 

divulgando o seu guarda-roupa, e dando a sua opinião sobre tendências e estilo 

a uma enorme comunidade de conhecidos e desconhecidos. 

 Assim se processa a disseminação de estilos e tendências a par da troca 

de conhecimentos, de conselhos e modos de estar tanto na vida, como perante 

a moda. 

 

É exactamente de Moda e Identidade, o conteúdo destes blogues, por 

isso recorremos a eles para o desenvolvimento desta investigação que será 

centrada na expressão de individualidade através do vestuário, explorando as 

variáveis que a compõem, como a identidade, valores, experiências, por outro 

lado os blogues e websites são ferramentas que permitem uma maior 
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disseminação, de partilha e troca de informação, que potencia novas correntes 

de tendências, que podem ser consideradas de Anti-moda, ou simplesmente 

tendências paralelas e alternativas, às actuais tendências de moda. 

Para os designers é importante estarem atentos ao que se passa em seu 

redor e o espaço da blogosfera oferece-lhes, uma nova perspectiva da moda, 

da sua utilização e evolução. 

 

 

Âmbito da Investigação 

 

Os designers são intérpretes dos tempos e leitores do subconsciente 

social, que comunicam através da Moda as suas percepções dos factos e 

acontecimentos, com o fim de apresentarem a sua expressão social. 

 

O porquê e o como da Moda mudar já foi examinado através de uma 

grande variedade de perspectivas psicológicas, sociológicas e económicas, 

contudo quase todas as análises observaram que os consumidores são como 

agentes primários da mudança e do controlo, com o foco em atitudes e desejos 

que dão poder às mudanças do fenómeno moda, como a escolha de estilos é 

influenciada pelas atitudes e desejos, e como as modas se difundem de acordo 

com a exposição dos consumidores em relação a elas. 

O que o consumidor procura e o que sente reflecte realmente aquilo 

que é? Aquilo que pensa que é? Aquilo que pretende ser? 

 

“A moda não é só questão de consumo, mas também de 

identidade. Ser não é ter, mas parecer”.  

(Lopes, 2000, p.155) 1 

 

                                                 
1 Cit. „Vestidos para mostrar: as máscaras da identidade‟ por Virginia 

Todeschini Borges 
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Ao abordar a temática da moda e da identidade muitos aspectos são 

considerados. A simbologia de um item de vestuário é múltipla, devido aos 

seus diversos significados no que toca à sua utilização.  

O significado pessoal é modificado consoante a cultura e a sociedade 

em que o indivíduo está inserido, assim como as suas vivências pessoais e o 

seu passado. As diversas atitudes nos múltiplos grupos onde os indivíduos se 

encontram inseridos diariamente (escola, emprego, comissão de 

moradores…etc.) influenciam a maneira de estar, assim como apresenta 

diferentes porções da identidade do indivíduo, ou mesmo diferentes 

identidades.  

A moda como fenómeno difusor de identidade é um factor que incide 

numa manifestação pessoal de individualidade. E graças a um leque cada vez 

mais alargado de ferramentas e sistemas, que cada vez mais depressa estão ao 

dispor de todos, tornam esta difusão mais possível e eficaz.  

A multidisciplinaridade da moda leva a um patamar superior de 

observação e estudo das diversas componentes sociais envolvidas.  

 

“I cannot talk about the body or the human condition without 

considering issues of identity, personal space and the 

environment. I consciously blur the fields of art, 

architecture and fashion to pave the way for new 

alternatives.” 2  

 

Na componente sociológica, os estudos de género abordam as questões 

da maneira de ser e dos diversos comportamentos em sociedade, tanto dos 

indivíduos do sexo masculino como do sexo feminino. A questão de género 

tem precedência nos estudos da identidade e na relação e abordagem da moda 

como fenómeno social. 

                                                 
2 Entrevista de Andrew Bolton a Lucy Orta, The Super Modern Wardrobe 

T.L. : “Eu não posso falar do corpo ou da condição humana sem considerar 

questões de identidade, espaço pessoal e o ambiente. Eu esborrato 

conscientemente os campos da arte, arquitectura e moda para abrir caminho 

a novas alternativas.”  
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No início do desenvolvimento do tema, uma das ferramentas utilizadas 

foram os blogues, nos quais foi realçada a sua relação interpessoal entre 

visitantes assíduos dos referidos blogues. Comunidades online e blogues de 

moda tornam a manifestação de individualidade mais forte e acessível a todos 

os interessados e curiosos. 

 
As mudanças na moda são cada vez mais rápidas, tornando-a num ciclo 

com um ritmo incessante, em que cada vez mais tendências/correntes/estilos 

são lançados. O futuro da moda e do vestuário é questionado, com o intuito 

de procurar uma resposta em relação ao caminho que segue. Estaremos na 

presença de um novo patamar na relação moda – indivíduo – sociedade?  

 

Objectivos da Investigação 

 

 Recolha e organização de informação de moda presente na blogosfera e 

em comunidades virtuais; 

 Aprofundamento da investigação sobre blogging e a sua relação com a 

moda; 

 Produção de respostas a questões que têm como base a difusão de 

identidade colectiva e individual dos indivíduos na moda e no 

vestuário; 

 Produção de conhecimento ao nível qualitativo sobre a relação da 

moda e do vestuário com o indivíduo, na construção de identidades. 
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Hipótese Formulada 

 

 De que modo estas novas ferramentas (blogues e comunidades online) 

de enorme acessibilidade, e que permitem um maior poder aos seus 

utilizadores, influencia a moda, o modo como a percepcionamos e a 

forma como se difunde? 

 

Design da Investigação 

 

A presente investigação insere-se na área do design de moda, tendo 

como temática a relação entre blogues, moda e identidade. Através da questão 

na qual a investigação se foca, procura-se compreender e obter a informação 

sobre a forma como os blogues e as comunidades online ajudam as pessoas a 

afirmar a sua identidade na moda. 

A metodologia escolhida para a abordagem da investigação é mista. O 

desenvolvimento da presente investigação teve como base metodológica a 

investigação activa, que se caracteriza como uma metodologia intervencionista, 

além das metodologias de observação directa, do estudo de casos e da 

pesquisa. Os resultados da investigação são de cariz qualitativo.  

Foi revista literatura sobre teoria da moda, a sua origem e as teorias 

desenvolvidas sobre o fenómeno e as suas principais características, literatura 

sobre identidade e a sua relação com a moda, e foram revistos estudos 

efectuados sobre blogging e a sua origem, tal como o que constitui os blogues e 

toda a blogosfera. 

A pesquisa foi desenvolvida através da análise e recolha de dados de 

cariz qualitativo sobre blogues, blogging e comunidades online. O estudo de 

casos centrou-se na observação directa dos blogues e bloggers, e da sua inserção 

na blogosfera e em comunidades online. Foi efectuado um pequeno estudo 
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piloto que se desenvolveu com o intuito de se registarem opiniões e alguns 

dados que iriam ser o ponto de partida para o desenvolvimento do 

questionário que foi a base do inquérito que susteve a recolha de dados. 

As hipóteses foram formuladas com base na crítica literária, observação 

directa e estudo de casos, e tornaram possível o desenvolvimento da 

investigação activa que deu origem aos resultados. Estes resultados 

possibilitaram a escolha de critérios para a selecção dos bloggers que iram ser 

contactados para participarem no estudo, e o desenvolvimento do inquérito 

que reuniu todos os assuntos que se pretendiam abordar a fim de permitir a 

confirmação das hipóteses e a formulação de conclusões. 

As conclusões, os contributos e recomendações de outras investigações 

na área estão desenvolvidas no último capítulo com o título “Considerações 

finais”.  
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Capítulo I  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumário 

A definição de moda é a primeira temática 

desenvolvida neste capítulo. A abordagem da relação 

entre moda e identidade e a moda como forma de 

comunicação visam oferecer alicerces de argumentação à 

temática investigada.  
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A moda, as teorias e a influência na 

sociedade 
 

 

“Se me concedessem (…) escolher entre os vários livros que 

serão publicados 100 anos depois da minha morte, sabem qual 

pediria? Não, o eleito desta futura biblioteca não é um 

romance, nem um livro de história que, se tem algum 

interesse, também é um romance. Meus amigos, pediria 

simplesmente uma revista de moda para ver como é que as 

mulheres se vestirão um século depois da minha morte. E 

aquelas máscaras saberão dizer-me mais sobre a humanidade 

futura do que os filósofos, os escritores, os pregadores, os 

sábios.”3  

 

        Anatole France 

 

Introdução – a noção do fenómeno Moda. 

A distinção de moda, traje e vestuário 

 

Uma das definições de moda entende-a como fenómeno social, quando 

uma determinada forma de vestir ou um certo objecto é adoptado por uma 

grande proporção de pessoas na sociedade, sendo bem difundido, aceite e 

rotulado como objecto de moda, ao atingir o grande consumo massificado. 

Assim sendo, pode ser considerada como espelho da sociedade, como já foi 

referido por diversos autores nas últimas décadas.  

A moda é também uma manifestação privilegiada que tem sempre 

presente os factores de individualização e socialização, expressa e encarna “a 

natureza dualista e tensiva do ser humano” que se encontra envolvido num 

complexo social do qual se procura libertar, isolar e sobressair, no entanto sem 

o poder abandonar4.  

                                                 
3 Cit. na obra de Massimo Baldini, “A Invenção da Moda”, 2006, p. 29 
4 Simmel, 2008, p.9 
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Georg Simmel refere-se à moda como uma expressão mais visível e 

concreta da realidade da sociedade que se revela essencialmente dinâmica e 

dialéctica, constituída de liames e interconexões, e de conflitos entre 

indivíduos e as múltiplas formações e grupos sociais5. 

A moda é por vezes vista como um modo de diferenciar o utilizador da 

maioria e faz com que o indivíduo se destaque da multidão, de modo a parecer 

mais individual, mais criativo, mais ousado e mais actual6. 

 

“(…) Alguém disse que se não houvesse música pareceríamos 

uns idiotas a dançar. Mas, se não houvesse moda, 

pareceríamos uns idiotas em frente ao espelho. (…)”  

Cristina L. Duarte 

 

A moda permite uma valorização extra do vestuário, cujos elementos 

valorativos existem apenas na imaginação e nos valores das pessoas. A moda 

não é o vestuário visual, mas sim os elementos invisíveis incluídos no vestuário 

(Kawamura, 2005). 

A moda e o vestuário são muitas vezes usados como sinónimos, no 

entanto tratam-se de dois conceitos diferentes, como refere Kawamura: 

 

“The terms „fashion‟ and „clothing‟ tend to be used 

synonymously, but while fashion conveys a number of 

different social meanings. Clothing is the generic raw 

materials of what a person wears.” (2005, p. 3)7 

 

A autora refere ainda a distinção entre produção e consumo de moda 

da de produção e consumo de vestuário, no entanto é difícil negar a relação 

                                                 
5 Ibid. 
6 Rouse, 1989, pp. 69-70 
7
 T.L.: “Os termos „moda‟ e „vestuário‟ tendem a ser usados como 

sinónimos, mas enquanto a moda transmite um número de diferentes 

significados sociais. O vestuário é o material cru genérico que uma 

pessoa usa.”  
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entre ambos, em que a moda é um objecto imaterial e o vestuário um objecto 

material.  

 

“(…) It is essential that we understand the difference 

between fashion and clothing and also integrate two senses 

of fashion, that is fashion as a concept and clothing-

fashion as a practice or phenomenon. (…) fashion is an 

intangible object. (…) Trying to define a particular item of 

clothing as fashion is futile because fashion is not a 

material product but a symbolic product which has no content 

substance by/in itself.” (Kawamura, 2005, p. 2)8 

 

Numa abordagem que fornece resposta à moda e à sua inconsistência, a 

autora Kawamura referencia Laver que explica as tendências irracionais e 

superficiais da moda, através do modo como as dificuldades da vida 

contribuem para o prazer da vida, e que as correntes e estilos, humores e 

loucuras da última moda trazem entretenimento a curto prazo. Laver defende 

também que as pessoas que fazem sempre as mesmas coisas e que usam 

sempre as mesmas roupas são aborrecidas e aborrecem os que estão à sua 

volta, e que toda a moda existe durante um período de tempo e ninguém sabe 

ao certo quando ou porquê a sua popularidade de repente surge e depois quase 

tão rápido como apareceu, desaparece9. 

 
A moda enquanto fenómeno social só acontece nas sociedades abertas, 

que se caracterizam como racionais e críticas e onde os indivíduos são 

chamados a tomar decisões pessoais e onde se esforçam por ascender 

socialmente e por tomar lugar de outros membros, o que leva a um importante 

fenómeno de luta de classes; enquanto que nas sociedades fechadas existe 

                                                 
8
 T.L. : “É essencial que compreendamos a diferença entre moda e 

vestuário e que também integremos dois sentidos à moda, que é a moda como 

conceito e o vestuário-moda como uma prática ou fenómeno. (…) a moda é um 

objecto inatingível. (…) Ao tentar definir um item de vestuário como moda 

é fútil porque a moda não é um produto material mas um produto simbólico 

que não tem conteúdo substancial por si próprio.” 
9 Kawamura, 2005, p.44 
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apenas o traje, o vestuário tradicional como predominante10. O traje mantém-

se apenas em sociedades com uma rígida divisão de classes e género, e no caso 

das sociedades abertas sobrevive por motivos tradicionais e folclóricos11. 

Massimo Baldini referencia Gabriel Tarde, que defende que a moda e o traje 

são imitação, sendo a primeira imitação no espaço, e o segundo imitação no 

tempo, resumindo, “moda é imitação dos contemporâneos e o traje a imitação 

dos antepassados”12. 

 

Em síntese, Massimo Baldini refere a origem da moda como um 

aglomerado de causas, desde o aparecimento das sociedades abertas, da escrita 

e da imprensa, das cortesãs e das cidades cosmopolitas e comerciais, da 

secularização do amor e da afirmação do relativismo, mas também de duas 

“atitudes mentais convergentes, a primeira antiga e a segunda moderna: o 

amor pelo novo e a tirania do presente”13. Lipovetsky defende que há sistema 

da moda apenas quando o gosto das novidades se torna num fenómeno 

regular nas sociedades e quando a sede do moderno se torna numa 

manifestação social14; Georg Simmel refere que a moda surge não apenas 

como “emblema da modernidade inquieta e impaciente, mas também como sintoma da 

contradição profunda e de muitos níveis que caracteriza e define a estrutura dos seres 

humanos”15. 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                                 
10 Baldini, 2009, pp. 33-34 
11 Ibid. p. 58 
12 Ibid. 
13 Ibid. pp. 32-40 
14 Lipovetsky, 1989, pp. 38-45 
15 Simmel, 2008, p.17 
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A mudança como motor da Moda 

 

“Não é simplesmente a moda que muda, a moda (…) é apenas a 

expressão exagerada e superficial de uma transformação 

profunda da vida social.”16 M. Halbwacks  

 

Mudança e inovação são duas características abrangidas pela moda, a 

receptividade da humanidade por algo novo é, de entre muitos outros 

aspectos, essencial às orientações e comportamentos da moda.  

Um dos requisitos para que esta mudança ocorra é a disponibilidade e 

abertura dos membros de uma determinada colectividade, pois é através do 

reconhecimento e da aceitação de uma determinada forma de vestir ou 

produto, que eventualmente será substituída por outra forma, que faz avançar 

o ciclo da Moda.  

Numa sociedade onde a mudança nas formas culturais é muito lenta – 

levando por vezes várias gerações ou mesmo séculos – a moda não é uma 

realidade social para os membros desse tipo de sociedade, pois não a 

reconhecem e conscientemente partilham a mesma noção de mudança. 

Georg Simmel enuncia a mudança da moda como indicador de 

sensibilidade de determinada época, pois quanto mais nervosa for mais 

depressa se altera a moda, visto que existe uma maior necessidade de estímulos 

diferenciadores que se determinam como uma das bases sustentáveis da moda, 

e que caminham lado a lado “com o esgotamento das energias nervosas”17. 

A moda não tem apenas como base a simples mudança, mas antes uma 

mudança institucionalizada e sistemática, produzida por aqueles que são 

autorizados a implementá-la. Sem um sistema da moda que inclua um 

                                                 
16 Cit. na obra de Massimo Baldini, “A Invenção da Moda”, 2006, p. 

53 
17 Simmel, 2008, p.30 
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mecanismo de difusão, qualquer estilo é confinado dentro do próprio sistema 

de vestuário18. 

O seu distinto processo justifica a multiplicidade e a mudança de 

estilos, mudanças que são suportadas pelo próprio sistema de moda 

igualmente pela sua associação com a ideologia de mudança social que é 

desejada (Kawamura, 2005). 

Lipovetsky defende que a moda não se encontra conectada apenas a 

um objecto e designa-a como um dispositivo social que se caracteriza pelo seu 

breve período de tempo e pelas transformações extravagantes que podem 

atingir diversos campos da vida colectiva19. 

Cristina L. Duarte afirma que não nos vestimos apenas para nos 

protegermos, mas também pela transformação que tal acto implica, e que 

depois de reconhecidas as suas funções de protecção e diferenciação tanto 

social, profissional como cultural, é possível partir para a descoberta de uma 

“dimensão antropológica” do vestuário ao nível das cores e das formas que 

este adquire20. 

Massimo Baldini referencia Ted Polhemus na observação sobre estudos 

de streetstyle, que diz:  

 
“Somos a única criatura que muda intencionalmente o seu 

aspecto. O leopardo não pode mudar as suas manchas e o 

camaleão, apesar de poder mudar de cor, não se pergunta 

todas as manhãs: “De que cor quero ser hoje?” A realidade 

sócio-cultural condiciona, sem dúvida, todos os seres 

humanos a fazer essas escolhas, mas isso não nega os 

determinismos não-biológicos e não-genéticos do aspecto do 

homo sapiens”
21
.  

 

Massimo Baldini defende que a moda convida-nos a escolher entre 

factores como sedução e elegância ou juventude e maturidade, e que nesta 

                                                 
18 Kawamura, 2005, p. 51 
19 Lipovestsky, 1989, p. 33 
20 Duarte, 2004, p.45 
21 Baldini, 2006, p.9 
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mudança intencional, a moda desempenha o papel principal22, nos dias de hoje 

os seguidores da moda já não se podem designar de peregrinos como 

acontecia no século XX, já não procuram seguir “um cânone estético bem 

delineado” e “uma gramática de regras mutáveis mas temporariamente 

adequadas”, agora podem designar-se como nómadas visto que não 

perseguem uma meta imposta por ditames de moda, mas antes escolhem o 

que gostam mediante o seu estado de espírito e necessidades23. 

É também importante referir que as fads e crazes – termos que designam 

submodas ou correntes de estilo – participam na moda e que dão origem a este 

“autêntico supermercado de tendências”24. 

Os fads são considerados como modas passageiras que duram por vezes 

apenas semanas, e que dizem respeito apenas a um pequeno número de 

indivíduos e a determinados grupos sociais. A origem do vocábulo é inglesa25. 

O craze é também considerado como submoda tal como os fads, e 

também diz respeito a um pequeno número de pessoas, no entanto a sua 

principal característica é o exagero e a excentricidade.  

Segundo Massimo Baldini: 

 

“O craze faz parte do ADN da moda, pois, como costumava 

dizer Paul Poiret, «toda a moda acaba por cair no 

excesso».”26 

 

Foram muitos os estudos efectuados que incidiram no porquê da Moda 

mudar. Foi colocada a hipótese de que a causa principal para as mudanças na 

Moda ocorrerem seja o compromisso de motivação que está em qualquer 

compra27. Massimo Baldini também enuncia as principais causas das mudanças 

                                                 
22 Ibid. 
23 Ibid. p. 11 
24 Ibid. p. 56 
25 Ibid. pp. 59-60 
26 Ibid. pp. 60-61 
27 Ibid. p.84 
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da Moda: o tédio28, o espírito do tempo29, a conspiração30, o desejo de 

novidade31 e o diabo32. 

 

Teorias de Moda 

 

Muitos teóricos, tais como Simmel, Sumner, Tarde, Toennies, Veblen 

referidos por Kawamura, partilham o mesmo ponto de vista no que toca a 

moda como desejo para a imitação e diferenciação. A principal preocupação 

está na base dos conceitos de motivação, aprendizagem e percepção, a partir 

dos quais argumentam que o comportamento do vestuário é psicológico na 

natureza.  

Foram feitos estudos dos quais o vestuário pode ser visto como uma 

parte imitativa da personalidade. A teoria da imitação tem como base o desejo 

dos indivíduos se assemelharem aos indivíduos superiores, tomando assim 

certas atitudes de cariz imitativo, a fim de competir com os socialmente 

superiores e ganhar algum reconhecimento ou mesmo entrar no referido 

grupo (Kawamura, 2005; Hunt 1996).  

Georg Simmel caracteriza a imitação como “transmissão psicológica” 

tal como a mudança da vida do grupo para a vida individual, e denomina-a 

como consequência da reflexão e irreflexão. Faculta ao indivíduo “o sossego de 

não permanecer sozinho no seu agir, mas apoia-se nos exercícios habituais da mesma 

actividade como num firme alicerce, que alivia o acto presente da dificuldade de se suster a si 

próprio”33.  

Georg Simmel refere-se ainda a moda como: 

 

                                                 
28 Ibid. p.85 
29 Ibid. pp.85-86 
30 Ibid. pp. 86-88 
31 Ibid. pp. 88-89 
32 Ibid. pp. 89-91 
33 Simmel, 2008, p.23 
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“(…) imitação de um modelo dado e satisfaz assim a 

necessidade de apoio social, conduz o indivíduo ao trilho 

que todos percorrem, fornece um universal, que faz do 

comportamento de cada indivíduo um simples exemplo. E 

satisfaz igualmente a necessidade de distinção, a tendência 

para a diferenciação, para mudar e se separar.(…)”34 

 

Herbert Spencer desenvolveu a tese de que a moda é um fenómeno 

social de “imitação intrínseca” e que esta imitação pode ser de duas tipologias: 

reverencial ou emulativa, isto quer dizer que: 

 

“pode ser suscitada pela reverência em relação à pessoa que 

se imita, ou seja, pelo desejo de se afirmar como ela”35  

 

Spencer também mencionou que a moda sempre teve tendência para a 

imitação, e tem como função os sinais de distinção de classe, assim como 

“favoreceu o desenvolvimento da individualidade”36.  

Gabriel Tarde, o sociólogo francês que em 1890 publicou “As leis da 

imitação” distingue vários tipos de imitação entre eles: “consciente ou 

inconsciente, reflexa ou espontânea, voluntária ou involuntária”37.  

 

Em seguimento da teoria da imitação, surgiu o termo „trickle-down theory‟ 

que significa teoria de cima para baixo que tem como base a premissa de que 

as tendências ou directrizes do vestuário vêm das classes altas para as baixas. 

Porém são muitos os teóricos contemporâneos que defendem que a moda não 

é um produto de diferenciação de classe e emulação mas uma resposta a um 

desejo de estar actual e de expressar novos gostos que emergem num mundo 

em mudança. De cariz imitativo intrínseco na sua essência, a moda sempre 

tendeu para a igualização, refere Kawamura com base nas teorias de Spencer, 

                                                 
34  Ibid., p. 24 
35 Cit. na obra de Massimo Baldini, «A invenção da Moda», 2006, 

p.64 
36 Baldini, 2006, p.64 
37 Ibid. 
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teve como função obscurecer ou obliterar as barreiras de distinção de classes e 

favoreceu o crescimento da individualidade38.  

É por isso importante referir que Flügel declarou que a última causa da 

moda devia ser procurada na competitividade social como na competitividade 

sexual. Sustentou que a moda não se difundia apenas de forma descendente, 

pois o contrário também era possível, salientando que na moda masculina isso 

acontecia. Na década de setenta, dois estudiosos George A. Field e Paul 

Blumberg demonstraram que no âmbito da moda nem sempre se dá pelo 

modelo de difusão trickle down, mas sim o trickle up39.  

Massimo Baldini refere Blumberg que dá o exemplo da última década 

onde a moda não se executou segundo o modelo do trickle down mas sim 

através do modelo trickle up ou percolating up ou seja o movimento de difusão 

ascendente. George Field também concorda com este modelo e afirma que “as 

inovações mais importantes foram as das minorias”40. 

Em seguimento das teorias anteriormente referidas uma terceira foi 

criada, a teoria do contágio ou da “virulência” que é também conhecida por 

trickle across effect. Segundo esta teoria a moda difunde-se horizontalmente ou 

em forma de leque, segundo alguns estudiosos, que também defenderam que 

“a protagonista da inovação é sem sombra de dúvida a classe média, outros (…) 

consideraram que a fonte privilegiada da moda são os grupos marginais da sociedade – os 

artistas, os boémios, etc.”41. 

René König afirmou que as modas nasciam nas classes ricas e 

difundiam-se lentamente pelas classes mais baixas, no entanto defendeu que na 

verdade estas modas afirmavam-se e tinham origem na classe média onde os 

grupos mais ricos herdavam num certo sentido o lugar de líder no âmbito da 

                                                 
38 Kawamura, 2005, pp. 19-24 
39 Baldini, 2006, p.70 
40 Ibid. pp.69-71 
41 Ibid., p. 72 
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moda, e que a partir dali as tendências eram difundidas tanto para cima como 

para baixo na hierarquia social42. 

 

Depois de muitas críticas à teoria do trickle down, surgiu a necessidade de 

uma reorganização teórica a partir de 1928 quando Paul H. Nystrom 

mencionou que a liderança da moda não devia ser atribuída como estabelecia a 

teoria trickle down à classe alta mas antes aos grupos sociais atentos à moda43. 

Francesco Alberoni defende que o esquema da teoria do trickle down 

effect de Veblen não explica: 

 

“o comportamento dos consumidores de uma sociedade 

capitalista desenvolvida, de uma sociedade dinâmica, 

flutuante, igualitária, essencialmente democrática, de uma 

sociedade em que a classe média se tornou a classe 

hegemónica e maioritária, em que o mercado está baseado na 

produção em série e os bens são publicitados nos mass media 

eléctricos e electrónicos.”44 

 

Baldini refere no sentido da crítica de Alberoni que o esquema da teoria 

de Veblen só pode funcionar numa sociedade pré-consumista, elitista e onde 

motivo de prestígio social pode ser a manifestação de maneira insolente e 

arrogante de riqueza por parte da classe rica45. 

 

Para que o sistema da moda funcione, o sistema de estratificação social 

de determinada sociedade terá de ser aberto e flexível, existirem pontes entre 

essas barreiras, pois a moda requer um certo grau de mobilidade e fluidez na 

sociedade, promovendo-a como mais igualitária e apagando as ditas barreiras 

sociais. Existe cada vez mais o desejo entre os indivíduos de efectuarem 

diferenças subtis com o intuito de se diferenciarem. É assim que a moda se 

apresenta no mundo moderno, visto que mais oportunidades surgiram, 

                                                 
42 Referência na obra de Massimo Baldini «A invenção da moda», 

2006, p.73 
43 Baldini, 2006, p.73 
44 Ibid. pp. 75-76 
45 Ibid. 
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tornando-se mais acessíveis, e fazendo com que a competição seja mais 

democrática e o direito de participar nela seja predominante46.  

Em seguimento da mesma teoria base da Moda como agente 

democrático, Lipovetsky refere: 

 

“(…) A moda deve ser pensada como instrumento de igualdade 

de condições, perturbou o princípio da desigualdade no 

vestuário, minou os comportamentos e valores 

tradicionalistas em benefício da sede de novidades e do 

direito implícito ao «belo aspecto» e às frivolidades.(…) 

Originalidade e ambiguidade da moda: discriminador social e 

marca nítida de superioridade social, a moda não é menos de 

que um agente específico da revolução democrática. Por um 

lado, misturou as distinções estabelecidas e permitiu a 

aproximação e a confusão de qualidades. Mas por outro lado, 

reconduziu, ainda que diferentemente, a lógica imemorial da 

exibição ostentatória dos sinais de poder, o brilho dos 

símbolos de dominação e de alteridade social. Paradoxo da 

moda: a demonstração ostentativa dos emblemas da hierarquia 

participou no movimento de igualização do parecer. (…)”47 

 

A Moda e a Identidade 

 

Ao falar da Identidade é importante referir que a noção de identidade é 

interpretada de maneira diferente nos tempos que correm, e consoante o 

espaço e a sociedade em que nos inserimos, a noção também pode ser 

alterada, como refere Ana Filipa Gaspar na sua tese com o tema: «A 

Reconstrução da Identidade na Internet», que devido ao fenómeno da 

globalização a identidade deixa de ser algo fixo e rígido, pois esta resulta de 

uma construção com base não só nos hábitos do país onde nascemos e somos 

criados mas também devido à Internet onde é possível reconstruir através 

deste novo meio, a identidade48. 

Explicando também deste modo que a noção de identidade que 

significava “património, essência ou raiz”, é agora substituída por uma 

                                                 
46 Kawamura, 2005, pp. 19-24 
47 Lipovetsky, 1989, p.56 
48 Gaspar, 2008, p. 33 
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experiência de “prática, processo, tradução, negociação”, a autora referencia 

ainda Manuel Castells: 

 

“A identidade está a tornar-se na principal e, por vezes, 

única fonte de significado num período da história pela 

ampla desestruturação das organizações, deslegitimação das 

instituições, enfraquecimento de importantes movimentos 

sociais e pelas expressões culturais efémeras”49 

 

O autor citado averigua que é possível constatar a procura de 

identidade no mundo inteiro, assumindo assim neste contexto de fluxos 

globais o papel de “fonte básica de significado social” e que “o princípio 

organizador da sociedade de informação é a própria identidade”50. 

Segundo a autora Cristina L. Duarte, a moda estimula um processo de 

identificação, e referencia Anthony Giddens que diz que se trata de um modo 

de “demonstração simbólica” e de “uma maneira de dar forma exterior a 

narrativas de auto-identidade”, onde o vestir é um modo de auto-determinação 

e que se relaciona de maneira estreita à combinação de aspectos básicos da 

identidade51. 

 

A autora refere também que a escolha é o componente essencial na 

aparência do eu no âmbito da moda, e que actualmente somos confrontados 

com uma enorme e diversa complexidade de escolhas que estão relacionadas 

com o estilo de vida que o indivíduo adopta, que não se designam apenas 

como uma sucessão utilitária às necessidades, como também dão forma 

palpável a determinada maneira de ser. A maneira que um indivíduo se 

apresenta (veste) é um meio de individualização, porém o grau de liberdade e 

escolha varia segundo a sociedade e a cultura em que este está inserido, pois as 

                                                 
49 Ibid. pp. 25-26 
50 Ibid. 
51 Duarte, 2004, pp.63-65 
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pressões de grupo, publicidade, recursos socioeconómicos e outros factores 

diversos “promovem mais a estandardização do que a diferença individual”52. 

Georg Simmel refere que quem opta por não seguir a Moda actual 

acaba por adquirir o sentimento de individualização, não pela qualificação 

individual autêntica, mas apenas devido à negação do exemplo social. Em 

sociedades abertas e com uma grande amplitude este comportamento tornou-

se numa moda, como já aconteceu, no entanto é importante referir que este 

impulso que reflecte uma distinção individual se satisfaz apenas com a simples 

inversão da imitação social e na busca da sua força no apoio de um círculo 

social restrito de “acento igual”53. A moda oferece deste modo aos indivíduos 

uma certa distinção, particularização e atenção por parte dos que os rodeiam.  

 

A ligação da moda ao género existe desde o seu aparecimento. E muitas 

das vezes foi tratada como um assunto de cariz fútil por estar associado à 

aparência exterior da mulher, e pelo facto da mulher ter permanecido 

culturalmente invisível, de modo que a moda compensava essa falta de posição 

numa estrutura com base na posição social. O fenómeno da moda foi 

inicialmente relacionado à posição social da mulher, e referido como um 

fenómeno irracional devido à sua constante mudança e à falta de conteúdo e 

de elementos intelectuais, que funciona apenas como decoração exterior, 

refere Kawamura, tendo como base as teorias de Simmel 1957 [1904] e Veblen 

1957 [1899]54. 

No entanto, a moda nem sempre foi mais dirigida à mulher, até ao 

século XVIII, homem e mulher vestiam-se com roupa elaborada, pois era 

significante de classe e posição na sociedade, e quanto mais elaboradas fossem 

as peças de roupa, mais alto se aparentava o seu estatuto. Com a feminização 

                                                 
52 Ibid. 
53 Simmel, 2008, pp.36-38 
54 Kawamura, 2005, pp. 9-13 
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da moda, dá-se também uma distinta mudança na identidade masculina. 

Kawamura, com base no que diz Flügel, refere que no fim do século XVIII o 

burguês suportou a chamada “grande rejeição masculina”, descrita por Flügel 

como “o acontecimento mais marcante em toda a história do vestuário”, assim 

o homem cedeu o direito das diversas formas de ornamentação, deixando-as 

apenas para o uso das mulheres, tornando-se símbolos de status ostentando 

esse poder através da sua roupa e adornos. Veblen refere que “ás mulheres foi 

confiada a tarefa de evidenciar a capacidade de gastar” e que “na classe rica as mulheres 

estão reduzidas ao papel de consumidoras cerimoniais”55 assim como também defende 

“que o motor da moda é constituído pelo esbanjamento conspícuo da classe 

rica”56.  

 

Contrastando com o ponto negativo referido acima sobre a ligação da 

moda à falta de posição das mulheres na sociedade, contrapõe-se de maneira 

positiva a ligação entre mulher e moda na interpretação pós-moderna, onde é 

encontrado o colapso de identidade, e onde a moda não participa em nenhum 

papel na opressão das mulheres57.  

No entanto, segundo Lipovetsky, o homem voltou a ter destaque na 

moda a partir da década de setenta do século XX, com o despertar da moda 

masculina nos desfiles das grandes marcas assim como dos produtos dirigidos 

única e exclusivamente ao homem, nomeadamente produtos de beleza 

masculinos, e completa: 

 

“(…) Depois de um longo período de exclusão sob o signo do 

preto e do empolado, «o homem regressa à moda». (…)”58 

 

                                                 
55 Baldini, 2006, p.68 
56 Ibid. p.69 
57 Kawamura, 2005, pp. 9-13 
58 Lipovetsky, 1989, pp. 173-174 
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É também importante referir a diminuição da distância entre os dois 

sexos no campo da moda, que foi notada pela perda parcial de austeridade na 

moda masculina, e ainda a adopção de elementos masculinos na moda 

feminina.  

 

“(…) A divisão enfática e imperativa do parecer dos sexos 

esbate-se, a igualdade de condições prossegue a sua obra 

pondo termo ao monopólio feminino da moda e «masculinizando» 

parcialmente o guarda-roupa feminino.(…)”59 

 

Esta aproximação pode ser designada como de um movimento de 

natureza democrática60. 

No entanto, ainda segundo Lipovetsky: 

 

“(…) Não é verdade que, sob o efeito da igualdade, as 

identidades de sexo tenham sido marginalizadas, relegadas 

para segundo plano relativamente a uma identidade 

substancial de fundo. Se ideologicamente, poderíamos dizer, 

somos semelhantes, intimamente ou psicologicamente cada um 

identifica-se desde logo com o seu sexo, vivemos em primeiro 

lugar na nossa diferença como homens e mulheres. Isto não é 

superficial, ainda que comparado ao imenso abalo da 

organização social democrática: decorre da própria imagem de 

Si, da identidade própria, das referências mais íntimas em 

relação aos outros, ao seu próprio corpo, aos próprios 

desejos. (…) Somos semelhantes e não-semelhantes, 

indissociavelmente, sem poder determinar em que reside a 

diferença antropológica, sem poder fixar nitidamente a linha 

de partilha. Este surpreendente destino da igualdade, que 

nos vota não à similitude, mas à indeterminação, à 

justaposição íntima dos contrários, ao interminável 

questionamento da identidade sexual. (…)”61 

 

 

No entanto a representação antropológica resistiu muito mais do que a 

distinção de classe, visto que a delimitação de identidade social diluíra-se, 

porém não aconteceu o mesmo com a identidade sexual62. 

                                                 
59 Ibid. 
60 Ibid. pp. 175-176 
61 Ibid. pp. 188-189 
62 Ibid. p. 177 
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Estudos sobre o fenómeno da moda realçam o facto de o vestuário ter 

uma dupla natureza, com estruturas físicas e fortes propósitos, que expressam 

individualidade e conformidade para com as normas de grupos particulares. As 

peças de roupa não comunicam apenas a participação em grupos, mas também 

como os próprios podem diferir do que é standard dentro de um grupo, 

comunica atitudes e características da personalidade, assim como membros e 

subgrupos. 

O fenómeno da moda é conduzido pela força do desejo e satisfação de 

ver e de ser visto, de se exibir ao olhar de outro, como individual e como um 

particular tipo de pessoa – especialmente o desejo de ser visto como actual e 

ousado. Com as incessantes mudanças na moda, as pessoas são convidadas 

através do código da elegância, a estudar-se e a adoptar as novidades, devido à 

preocupação com o seu próprio aspecto. É importante referir que a moda não 

permitiu apenas a ostentação de pertença de classe, categoria ou nação, é 

também condutora de individualização e “um instrumento de alargamento do 

culto estético do Eu”63. 

Logo os conceitos moda e individualismo não podem ser separados, 

pois através desta junção de conceitos, é concedido às pessoas o poder de 

rejeitar, aceitar ou modular as novidades, com o fim de permitir aderir ou não 

às normas do momento. A moda é um meio de expressão de singularidade das 

pessoas, assim como um sinal de estatuto e de situação social, e foi desde o 

início “um instrumento de inscrição da diferença e da liberdade individuais”64. 

Em cada estação é proposta moda coerente com temas e estilos 

distintos, o que facilita a expressão própria dos indivíduos no contexto 

estilístico do seu tempo.  

                                                 
63 Ibid. pp. 52-53 
64 Ibid. pp. 57-59 
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Desta maneira o design de moda divide-se em graus variados, e define-

se através das diversas propriedades culturais partilhadas assim como em 

criações individuais. 

Como já foi referido anteriormente, a Moda e o Vestuário têm como 

uma das funções sinalizarem identidade de grupo, posição e status, mas 

também de comunicarem papéis desempenhados ou a desempenhar, intenções 

e expectativas, defendidas pelos participantes em interacções sociais, onde as 

próprias peças de vestuário são desta maneira participantes, através das quais o 

indivíduo comunica e constrói o seu mundo.  

A maneira como determinado item de vestuário é utilizado depende de 

como é percepcionado e de como os outros o percepcionam, e aos indivíduos 

depende o factor de como o usam.  

A escolha no vestuário tem como base as percepções de nós próprios 

através das nossas expectativas sobre como os outros nos percepcionarão. Mas 

cada um de nós interpreta as peças de roupa como reflexão individual ou 

características de um grupo, depende de onde as vimos e fundamentalmente 

das primeiras experiências com peças de roupa semelhantes. 

A selecção da roupa é influenciada por uma variedade de motivações 

em conflito.  

Para alguns indivíduos, esta expressão de atitudes e personalidade é 

cuidadosamente pensada; para outras consiste em conformidade activa ou 

rebelião contra ordens de uma cultura particular; para outros é muitas vezes 

inteiramente tácita. 

À semelhança do que Cristina L. Duarte refere: 
 

“(…) Como uma extensão da nossa pele, o vestuário pode ser 

observado como um meio para nos definir socialmente, como um 

mecanismo para o controlo da nossa temperatura ou como um 

fenómeno de atracção em relação ao outro. (…) A moda tratava 

de esconder aquilo que pretendia exibir, surgindo como um 

rito social e, ao mesmo tempo, como factor de diferenciação 
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individual, onde se misturava a convenção e a distinção; 

(…)”65  

 

 

Massimo Baldini refere que a moda tem um importante papel na 

mudança intencional, e que nos convida a escolher entre elegância e sedução, 

ou juventude e maturidade66. E refere ainda que as tendências já não são 

seguidas como nas décadas anteriores:  

 

“Actualmente, os seguidores da moda já não são peregrinos, 

como acontecia nos anos cinquenta do século XX, isto é, não 

perseguem uma meta precisa, um cânone estético bem 

delineado, uma gramática de regras mutáveis mas 

temporariamente adequadas. Agora são nómadas, sem uma meta, 

sem um único caminho diante dos olhos e prosseguem, no mundo 

da moda, aos ziguezagues como quem vai colhendo ervinhas 

pelo campo.”67 

 

 

A moda como comunicação 

 
 

A abordagem de que a roupa pode ser utilizada como uma metáfora 

tem sido criticada por muitos estudiosos de moda que defendem que, tanto o 

vestuário como a moda não podem ser utilizados como uma linguagem como 

a que falamos68.  

No entanto Alison Lurie defende na sua obra «The Language of 

Clothing», que antes de qualquer pessoa comunicar verbalmente, já está a 

comunicar através do vestuário, e que esta linguagem transparece informações 

do seu utilizador para além do sexo e idade, tais como as ocupações, a origem, 

as opiniões, a personalidade, o gosto, os desejos sexuais e o humor actual, no 

entanto são informações que podem não ser as correctas e verdadeiras, pois a 

                                                 
65 Duarte, 2004, p.39 
66 Baldini, 2006, p.9 
67 Ibid. p. 11 
68 Kawamura, 2005, p.46 
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linguagem do vestuário é uma região ambígua onde a intenção se opõe à 

interpretação69. 

Alguns sociólogos declaram que a moda é também uma linguagem de 

signos e um sistema não verbal de comunicação.  

Logo se o vestuário é uma linguagem terá de ter também um 

vocabulário e uma gramática tais como as outras linguagens. Este vocabulário 

inclui não apenas itens de vestuário, mas também penteados, acessórios, 

joalharia, maquilhagem e adornos corporais70.  

Tanto no discurso falado como na linguagem do vestuário termos 

vulgares e determinadas gírias podem eventualmente tornarem-se palavras 

respeitáveis no dicionário. Peças de roupa ou determinados estilos que entram 

para o vocabulário da moda a partir de uma fonte conceituada costumam ter 

um período de vida mais longo do que aqueles que começam como 

vulgaridades. 

Os acessórios podem ser vistos como advérbios e adjectivos nesta 

linguagem do vestuário, agem como qualificadores de determinada „frase‟ que 

no caso da linguagem do vestuário é considerado o coordenado, logo o papel 

dos acessórios é extremamente importante nesta linguagem. Tal como no 

discurso falado, torna-se mais difícil comunicar através de um estilo altamente 

decorado, porém quando este é feito e pensado com êxito, o resultado é 

bastante impressionante71.  

A autora Cristina L. Duarte também refere que vestir é comunicar:  

 

“(…) Vestir-se é cobrir-se com uma série de informações, 

apropriadas a funções determinadas, sejam de trabalho, 

lazer, ou mera convivialidade. (…) Desta maneira, a moda 

será uma «linguagem» que serve para veicular, sem palavras, 

                                                 
69 Lurie, 2000, p. 9 
70 Ibid. pp. 3-4 
71 Ibid. pp. 10-11 
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o comportamento de uma dada comunidade social (…) segundo o 

gosto particular do momento. (…)”72 

 

Nem todos defendem o mesmo ponto de vista de que a moda e o 

vestuário podem ser considerados uma linguagem, tal como Herbert Blumer, 

referido por Massimo Baldini que sublinha o modo de que a roupa pode falar 

mas que será difícil estabelecer uma conversa, tendo em conta que os 

compromissos na adaptação do significado não são verificados nas 

representações da roupa73. 

Baldini refere também que em certos casos quando escolhemos 

determinada peça ou peças de roupa, transmitimos uma mensagem ou 

mostramos que pretendemos transmitir alguma mensagem, ou mesmo que 

procuramos fazer determinada coisa, não só para os outros, como também 

para nós mesmos.  

A escolha das peças de roupa feita tanto em casa como nas lojas pode 

ser vista como uma descrição de nós mesmos. No entanto é importante referir 

que sobre as escolhas recaem as considerações sobre o conforto, durabilidade, 

disponibilidade e preço74.  

Quando a mensagem ou o objectivo é dirigido aos outros, as peças 

passam a ter a função de seduzir ou de simplesmente surpreender.  

Alison Lurie refere James Laver, manifestando que as modas são uma 

reflexão das maneiras de determinado tempo, elas são o espelho, não o 

original. Dentro dos limites impostos pela economia, as roupas são adquiridas, 

usadas e descartadas tais como as palavras o são, porque elas vão de encontro 

às nossas necessidades e expressam as nossas ideias e emoções75.  

É também importante referir a ligação da magia à roupa, que vem de há 

muitos séculos. Amuletos e peças com características específicas podem ser 

                                                 
72 Duarte, 2004, p.47 
73 Baldini, 2006, p.23 
74 Lurie, 2000, p. 5 
75 Ibid. pp. 11-12 



Blogues: Moda e Identidade 
Sandra Martins 

 

 

36 

tratados como se tivessem uma força especial. Mesmo quando as peças não 

são investidas por este poder sobrenatural, podem ter significados 

simbólicos76. São as crenças e os valores do indivíduo que passam para os itens 

de vestuário, tornando-os em itens especiais de valor acrescentado.  

Tal como no discurso falado, o significado de qualquer peça depende 

da circunstância em que se encontra. Digamos que não é falada num vácuo, 

mas num local e tempo específico, qualquer alteração nestas variantes, altera o 

significado, logo o vestuário “apropriado” está totalmente dependente da 

situação77.  

 

“Em Citânia: tem mini-saia – é uma rapariga leviana. 

Em Milão: tem mini-saia – é uma rapariga moderna. 

Em Paris: tem mini-saia – é uma rapariga. 

Em Hamburgo, no Eros: tem mini-saia – se calhar é um rapaz.” 

 

Umberto Eco 

 

Um determinado coordenado não aparece apenas num determinado 

lugar e tempo, este tem de ser “falado”, ou seja usado, por um determinado 

indivíduo. São diversas as variáveis a considerar quando um estilo está a ser 

interpretado, tais como o sexo, a idade, atributos físicos, como a altura, o peso, 

a postura, a etnia, as feições e expressões. Tanto no discurso falado como no 

vestuário, é possível uma variação entre a declaração mais excêntrica e a mais 

convencional78.  

Elizabeth Rouse na sua obra «Understanding Fashion» defende os 

mesmos parâmetros apresentados por Alison Lurie, e frisa também que tal 

como o papel sexual de cada indivíduo, a idade também tem uma base 

biológica, e visto que o processo de envelhecimento ser contínuo e inevitável, 

a maneira como a história de vida de cada indivíduo é dividida em diversas 

                                                 
76 Ibid. pp. 30-32 
77 Ibid. pp. 12-13 
78 Ibid. pp. 14-15 



Blogues: Moda e Identidade 
Sandra Martins 

 

 

37 

fases, e o papel e estatuto associados a essas fases é culturalmente 

determinado79. 

O coordenado com função específica, utilizado por determinado grupo 

com o fim de se distinguir e identificar, tornou-se tão estandardizado nalguns 

casos que é designado de uniforme. O uso constante de determinada farda 

afecta a postura e o comportamento do indivíduo quando a usa. Ao contrário 

da maioria da roupa de civil, o uniforme é muitas vezes considerado simbólico 

de maneira consciente e deliberada, pois identifica o utilizador como um 

membro de determinado grupo, e muitas vezes coloca-o em determinada 

hierarquia, por vezes transmite também informações sobre os seus objectivos. 

Entre cliché e loucura na linguagem do vestuário, são todas conhecidas 

as variações do discurso: eloquência, humor, informação, ironia, propaganda, 

compaixão e mesmo (muito raramente) poesia. É interessante admirar a 

capacidade que certos indivíduos têm em expressar-se através da linguagem do 

vestuário, tendo como resultado uma brilhante eloquência da declaração 

pessoal. Enquanto muitos (talvez a maioria) dos indivíduos segue 

simplesmente o estilo mais dominante da actualidade, os indivíduos 

anteriormente referidos, transformam moda contemporânea em expressão 

individual80. 

 Como é o caso dos bloggers em estudo, que nos capítulos seguintes será 

apresentado.  

 

Alison Lurie destaca conclusões de sociólogos britânicos, que frisam o 

facto da identificação com a participação activa num grupo social, envolve 

sempre o corpo humano e os seus acessórios e roupa. Quanto mais simbólico 

for o papel social a desempenhar pelo indivíduo, é com maior prazer que o 

indivíduo se veste para ele. Quando dois papéis entram em conflito, o 

                                                 
79 Rouse, 1989, p.41 
80 Lurie, 2000 pp. 17-21 
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resultado final reflectirá o papel mais importante ou irá combiná-los, por vezes 

com resultados incongruentes81.  

Tal como uma linguagem não verbal elaborada, o vestuário é por vezes 

mais eloquente do que o discurso nativo dos seus utilizadores, pois quanto 

mais desarticulado alguém for verbalmente, mais importante são as suas 

declaração feitas através do vestuário82.  

Numa perspectiva mais linear, Alison Lurie refere que usar roupas 

escolhidas por outra pessoa é aceitar e projectar a imagem que outra pessoa 

tem de si, no sentido de se tornar num ventríloquo, e refere também que vestir 

uma peça de roupa de alguém é simbolicamente pegar na personalidade dessa 

pessoa. 

Na nossa cultura a troca inocente de roupa é mais comum entre 

raparigas adolescentes, que desta forma confirmam não apenas a sua amizade 

mas também a sua identidade, tal como fazem usando a mesma gíria e 

expressando as mesmas ideias. A partilha de roupa é um forte indicador de 

partilha de gostos, de opiniões e mesmo de personalidade83.  

Mentir ou passar a informação errada é possível através do vestuário, 

tal como na linguagem verbal. Se alguma vez uma gramática do vestuário for 

escrita, terá de resolver não apenas as formas de desonestidade, mas também 

outros factores com os quais linguistas e semióticos lidam, tais como: 

ambiguidade, erro, auto-engano, interpretação errada, ironia e armadilhas84. 

O porquê de usarmos roupa, a resposta recai na mesma pergunta do 

porque falamos. Necessidade de comunicar, no entanto também porque torna 

a vida e o trabalho mais fácil e confortável, para proclamar (ou disfarçar) as 

nossas identidades e atrair atenção de cariz erótico. Alison Lurie refere os 

principais motivos, desenvolvidos por James Laver, que são: o princípio da 

                                                 
81 Ibid. p.16 
82 Ibid. p. 22 
83 Ibid. p. 24 
84 Ibid. p. 25 
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utilidade, o princípio hierárquico e o princípio da sedução85. Rouse refere 

ainda que na maioria das sociedades o vestuário e as mudanças de aparência 

servem para mostrar em termos visíveis o progresso do indivíduo através das 

diversas fases da sua vida86.  

Rouse coloca a questão de qual a relação entre o indivíduo e a maneira 

que se veste, colocando em primeiro lugar que o vestuário e a diversas 

maneiras de modificação corporal actuam como forma de comunicação social. 

O vestuário e outras formas de adorno são utilizadas para enfatizar 

semelhanças sociais, comunicar identidade comum, no entanto existem 

também muitos exemplos do vestuário ser sufocante às diferenças individuais 

e criar a ilusão de conformidade total. Na nossa sociedade a ideia de uniforme 

ou estilos do vestuário rigidamente controlados são detestáveis, de facto é por 

vezes utilizado como forma de sanção, quando é visto como um sinal de perda 

de liberdade individual. Em diversas sociedades existe um alto e desenvolvido 

sentido de individualismo e de liberdade individual, e a ideia de individualidade 

no vestuário faz parte dessa mesma ideologia, todos os indivíduos são únicos 

em termos de carácter ou personalidade e muitas pessoas acreditam que as 

escolhas de vestuário revelam o carácter individual. 

O ser humano nasce com um forte sentido visual da sua identidade 

pessoal única da qual faz uso do vestuário para diferenciar entre indivíduos 

particularmente redundantes. Com a excepção dos gémeos, todos têm uma 

cara única através da qual são distinguidos uns dos outros, logo o vestuário actua 

como um significado de comunicação pessoal no sentido de expressar a personalidade do 

indivíduo? Questiona Rouse, porém certamente existe uma identificação entre o 

indivíduo e as suas roupas. Pois desde o dia que nascemos que a maior parte 

do tempo passamos com alguma forma de vestuário, de facto a maioria passa 

apenas pequenos e breves períodos de tempo sem roupa. A roupa acaba por 

                                                 
85 Ibid. p. 27 
86 Rouse, 1989, p.42 
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ser tida como uma segunda pele e uma extensão dos corpos. Mas serão uma 

extensão do nosso ser? Remetendo para uma questão anterior também referida 

por Alison Lurie, quando uma peça de roupa é emprestada a alguém, parte da 

personalidade está também a ser emprestada? São diversas as pessoas que não 

emprestam itens do seu guarda-roupa e outras emprestam apenas a pessoas 

muito próximas. 

O indivíduo identifica-se com as roupas que usa para exteriorizar as 

críticas destas como críticas do seu eu. Afinal as roupas estão penduradas no 

corpo do ser humano e reflectem o seu gosto pessoal e julgamento da sua 

extensão, é muito argumentado por muitas pessoas o facto de não terem 

dinheiro e tempo suficiente para se vestirem como gostariam. São também 

importantes as críticas e os elogios, no entanto as pessoas que os fazem é que 

os tornam credíveis ou não.  

Rouse coloca ainda duas questões o porquê de algumas opiniões de 

determinadas pessoas serem importantes e se o vestuário reflecte o gosto pessoal ou um gosto 

partilhado por outros, é defendido por muitos que o vestuário é uma forma de 

auto-expressão, resta saber como esta expressão toma lugar e que aspectos do 

eu são comunicados. Existem dois pontos de vista contraditórios e 

conflituosos: para uns, o vestuário trata-se de uma expressão de personalidade, 

uma revelação inconsciente e quase inevitável do verdadeiro eu, outros vêem o 

vestuário com o significado de colocar através de uma imagem algo que pode 

ser manipulado para melhorar a impressão que é dada do eu aos outros87.  

Assim como a linguagem falada, a comunicação através do vestuário é 

mais fácil e menos problemática quando apenas um único propósito está a ser 

servido. Infelizmente, como no discurso, os nossos motivos em fazer qualquer 

declaração está apta a ser dupla ou múltipla. Portanto, tal como o discurso, 

acontece várias vezes que não consigamos dizer o que realmente queremos 

                                                 
87 Ibid., pp.50-51 
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dizer, apenas porque não temos as palavras certas. Actualmente todas estas 

dificuldades são compostas por mensagens contraditórias sobre o valor do 

vestuário em geral88. 

O vestuário é um aspecto da vida humana que desperta sentimentos 

fortes, algum prazer intenso e outros verdadeiramente desagradáveis. 

Para algumas pessoas a tarefa diária de escolher roupa pode ser 

enfadonha, opressiva ou mesmo assustadora, referindo que a moda é 

desnecessária.  

A moda é discurso livre, e um dos privilégios, senão sempre um dos 

prazeres do mundo livre89. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
88 Lurie, 2000, p. 34 
89 Ibid. p. 36 
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Capítulo II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumário 

A definição de blogue, a sua origem, as suas 

ferramentas, os estudos que permitiram um maior 

conhecimento deste canal de informação e a divulgação 

que continua a revolucionar a sociedade e a 

comunicação, são temáticas apresentadas no presente 

capítulo, que visa oferecer um conhecimento mais 

alargado sobre este novo meio de comunicação.  
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Os blogues, a sua origem e disseminação 

 

Introdução 

 

As ferramentas utilizadas por alguns utilizadores de Internet, com o fim 

de se expressarem e comunicarem através da moda e do vestuário, estão cada 

vez mais disponíveis e oferecem rápida e fácil disseminação pelo mundo 

virtual.  

As comunidades online e os blogues aumentam e oferecem uma 

multiplicidade de ferramentas ao utilizador, que tornam estas aparições cada 

vez mais frequentes e em maior escala.  

 Os blogues foram ganhando cada vez mais utilizadores, aumentando 

cada vez mais a blogosfera. Os conteúdos dos blogues são diversos, no 

entanto é na moda e no vestuário que esta investigação se foca. 

 

Definição e origem dos Blogues 

 

Um blogue ou weblog define-se como um tipo de website que consiste em 

entradas/mensagens inseridas pelo autor do blogue, que se encontram 

dispostas numa ordem cronológica invertida, isto é a mensagem mais recente é 

a que aparece no topo. As entradas/mensagens podem ser de várias tipologias, 

texto, fotografias, vídeos, e mesmo hiperligações para outros websites. Um 

blogue tem como principal característica a interactividade, colocando a 

hipótese dos leitores deixarem comentários em determinada entrada, e contêm 

uma lista com os blogues favoritos do autor, permitindo assim a ligação directa 

a esses blogues favoritos, esta lista é designada pelo termo inglês blogroll.  
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A esta malha de hiperligações de e entre blogues, assim como todos os 

tópicos sobre os quais se escreve em blogues, se descreve o fenómeno da 

blogosfera, que se traduz como um conjunto dinâmico e interligado. 

 

“(…) a blogosfera funciona como uma gigantesca Word-of-mouth 

network. Os blogues estão à disposição de todos, como o 

diário histórico dos feedbacks no ebay. O nosso 

comportamento permanece público e consultável, vinculado à 

identidade que decidimos adoptar. (…) A identidade é a base 

para a reputação, a responsabilidade é um valor 

acrescentado. (…)”90  

 

O blogue é também considerado, para alguns utilizadores, de diário 

online (um local para publicar meditações e registar acontecimentos do dia-a-

dia), no entanto a maioria dos blogues consiste em entradas sobre um 

determinado assunto e em ligações para outros blogues e websites91. 

No entanto, Derrick De Kerckhove, no prefácio da obra de Giuseppe 

Granieri, refere que um blogue não é apenas um sítio onde um autor constrói 

um diário íntimo online, refere também: 

 

“ (…) Os blogues, naturalmente, são muito mais do que isto. 

Representam hoje, a entidade mais madura da Web; poder-se-ia 

até defini-los como uma nova tecnopsicologia. Ponto de 

encontro entre redes sociais e tecnológicas, a blogosfera é 

uma rede de interacções intelectuais directas e navegáveis, 

resultado da contribuição gratuita, aberta e verificável das 

consciências e das opiniões de muitas pessoas sobre assuntos 

de interesse geral e em tempo quase real. (…) Os blogues são 

um espaço de reflexão compartilhada. (…) Têm contribuído 

para uma maior precisão e flexibilidade das buscas, 

fornecendo um índice não só dos textos mas também dos 

contextos, com configurações de temas e associações 

extremamente precisas. (…)”92 

 

Um blogue deve ser antes considerado como uma relação de 

comunicação, e não como uma exibição de um eu93, apesar de ser visto 

                                                 
90 Granieri, 2006, p. 51 
91 Yang, 2008, pp. 3-6 
92 Granieri, 2006, pp. 11-12 
93 Ibid. p. 30 
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primeiramente como forma íntima e individualista da auto-expressão e 

apresentação, revelou-se diferente das outras formas de comunicação na 

Internet, devido à intensa e repentina popularidade, e ao potencial de 

transformação social e democratizante94.  

Ao contrário de outros instrumentos, os blogues reúnem os conteúdos 

por pessoa, fornecendo-lhes um forte instrumento de identificação95. 

Os blogues podem ser vistos como uma ferramenta que alterou por 

completo a rede, pois a difusão destes ligou milhares de pessoas, 

transformando-a assim numa “rede de conteúdos em infra-estruturas de 

discussão”. Além de transformarem a rede, trouxeram uma multiplicidade de 

potencialidades, tais como a facilidade de acesso, uma capacidade de memória 

e mais possibilidades de pesquisa que outros sistemas apenas estimulavam96.  

Segundo Granieri, os blogues não são jornalismo, mesmo que sejam 

escritos por jornalistas, não se tratam de jornalismo, também não se tratam de 

um género literário, mesmo contando histórias. 

 

Ao remeter para a origem dos blogues, é importante referir, 

resumidamente, a história e origem da blogosfera. É algo difícil de confirmar, 

mas é profusamente aceite de que foi Jorn Barger a cunhar o termo weblog a 17 

de Dezembro de 1997, através do seu website que consistia numa colecção de 

ligações para outros websites e artigos de notícias. Em busca de um nome que 

correspondesse à sua tarefa específica, Barger juntou as palavras «website» e 

«logging» para descrever o processo de criar sistematicamente ligações para 

outros websites a partir do seu97. 

 

                                                 
94 Herring, S. C., Scheidt, L. A., Bónus, S. & Wright, E., 2004, 

“Bridging the Gap: A Genre Analysis of Weblogs” 
95 Granieri, 2006, p. 30 
96 Ibid. p. 35 
97 Yang, 2008, pp. 3-6 
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Desde meados do ano de 2006, estima-se que existem entre cerca de 

oito a 30 milhões de blogues na Internet, e segundo demonstra um recente 

estudo da Technorati, são criados diariamente cerca de 100 000 novos blogues, 

duplicando assim a blogosfera a cada cinco meses. Devido a estes números, os 

blogues tornam-se numa força dominante online, mas no entanto estes 

despertam o interesse apenas de uma fracção de utilizadores da Internet. Os 

mesmos estudos sugerem também que os leitores de blogues estabilizaram, 

apesar do crescimento constante da blogosfera.  

Devido ao sólido crescimento da origem dos blogues, surgiram alguns 

motores de busca que visam a selecção apenas de blogues aquando da pesquisa 

através de palavras-chave. Estes tornam-se mais eficazes visto que procuram 

numa fracção menor da web, o que possibilita resultados mais actualizados do 

que os mais genéricos, como o caso do Google. Para além de motores de 

busca, existem também directórios e portais de blogues que dão a conhecer 

um arquivo de blogues, ordenados segundo categorias e popularidade.  

 

Alguns exemplos: 

 

 Technorati www.technorati.com 

 Feedster www.feedster.com 

 Google Blog Research blogsearch.google.com 

 Eatonweb Portal www.portal.eatonweb.com 

 Blogpulse www.blogpulse.com 

 Blog Catalog www.blogcatalog.com 

 Blog Search Engine www.blogsearchengine.com 

 Daypop www.daypop.com 

 Ice Rocket www.icerocket.com 

 

http://www.technorati.com/
http://www.feedster.com/
http://www.portal.eatonweb.com/
http://www.blogpulse.com/
http://www.blogcatalog.com/
http://www.blogsearchengine.com/
http://www.daypop.com/
http://www.icerocket.com/
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Estes motores de busca vieram facilitar a procura, pois navegam entre 

os blogues tomando nota das diversas hiperligações e agrupando informações 

de diversos modos. 

Possibilitam a medição de popularidade assim como discussões entre 

bloggers, permitem o controlo quase em tempo real sobre os assuntos de que se 

falam, e mesmo quais as ideias que estão a ser debatidas. É possível aceder à 

informação das conversas mais activas, às últimas notícias mais debatidas entre 

outros dados. 

No Page Rank é possível medir a popularidade de um indivíduo, e este 

factor muda em muito a leitura dos fenómenos, acrescenta assim um valor 

directamente social (uma confiança que é obtida na web através do ranking e 

de recomendações)98.  

Esta ferramenta serve apenas para demonstrar uma estatística, no 

entanto, o processo no qual se desenrola e se dá a distribuição de visibilidade, 

é que se distingue o aspecto essencial. Assim a aplicação dos blogues passa a 

ter um interesse particular, nomeadamente o da «aquisição de uma reputação 

digital». Esta reputação digital é construída sobre a base cujo resultado advém 

de uma interacção social profunda e forte. 

A popularidade de um blogger oscila mediante o que diz e de como 

estabelece relações, de acordo com as suas opiniões e da astúcia e eficiência 

com que as exprime99. 

 

Foram feitos alguns estudos no que toca à utilização de blogues e da 

actividade de blogging, contudo na presente pesquisa para esta proposta, foram 

encontrados apenas alguns artigos que focam o fenómeno dos blogues, de um 

ponto de vista sociológico.  

                                                 
98 Granieri, 2006, pp. 55-56 
99 Ibid. p. 57 



Blogues: Moda e Identidade 
Sandra Martins 

 

 

48 

Sobre blogues de moda e a relação entre moda e identidade, não foram 

encontrados estudos, contudo é esse o foco desta proposta de investigação. 

 

Estudos realizados sobre blogging 

 

 Segundo os autores de diversos estudos na área do blogging, tais como 

Susan C. Herring, Lois Ann Scheidt, Sabrina Bonus e Elijah Wright que 

desenvolveram o estudo no ano de 2004 com o tema “Bridging the Gap: A Genre 

Analysis of Weblogs” apresentam dados onde defendem que a actividade do 

blogging torna as pessoas mais pensativas e articula os observadores para o 

mundo que os rodeia. E que os blogues são documentos web relacionados por 

vezes com as pessoais homepages, visto que ambas as tipologias de páginas são 

criadas e mantidas por um indivíduo e o seu conteúdo tende a focar os 

interesses do/a criador/a. 

Os autores apresentam que um dos motivos dos bloggers é dar algo novo 

para ler todos os dias aos leitores do seu blogue. Em termos de padrões de 

utilização, o típico blogue é rodeado e/ou focado em links (ligações) para 

outros sites e blogues de interesse. 

Os leitores são diversos, pois jornalistas procuram nos blogues fontes 

alternativas de notícias e de opinião pública, educadores e empresários vêem 

nos blogues ambientes de partilha de conhecimento, e são diversos os 

indivíduos que criam blogues como veículo de auto-expressão e enaltecimento 

do eu.100 

 Ainda no estudo referido, uma outra investigação levada a cabo por 

Rebecca Blood é referenciada pelos autores Herring et. al., onde são 

distinguidos três tipos base de blogues: os filtros (os conteúdos são exteriores 

ao autor), os jornais pessoais (o conteúdo é interno ao autor, pensamentos 

                                                 
100 Herring, S. C., Scheidt, L. A., Bónus, S. & Wright, E., 2004, 

“Bridging the Gap: A Genre Analysis of Weblogs” 



Blogues: Moda e Identidade 
Sandra Martins 

 

 

49 

trabalhos pessoais) e os notebooks (podem conter material interno como 

externo ao autor, e distinguem-se por ensaios focados).  

 No entanto esta distinção foi feita num estudo precedente, 

presentemente, de acordo com a presente investigação onde diversos blogues 

têm sido observados, é muito difícil focar o género dos blogues, visto que o 

seu conteúdo é misto e diversificado. 

 

A actividade do blogging é tida como a mais recente forma de 

comunicação online que tem sido muito difundida e que se está a tornar 

rapidamente na corrente principal. A atenção dos media tende a focar os 

blogues mais populares que se dedicam a assuntos como a política, a 

tecnologia, mas recentemente tornou-se mais comum o aparecimento de 

blogues escritos e manuseados por pessoas comuns com temas mais pessoais e 

com audiências bem mais pequenas101. 

O estudo «Blogging by the rest of us» desenvolvido pelos autores 

Diane J. Shiano, Bonnie A. Nardi, MicheleGumbrecht e Luke Swartz, (autores 

que desenvolveram mais dois artigos sobre blogging futuramente mencionados) 

apresenta elementos de estudos precedentes com base no estudo etnográfico 

do blogging como uma forma pessoal de expressão e de comunicação. Foi 

também descoberto por estes investigadores, que o blogging se revela como um 

meio surpreendente e versátil, com utilizações semelhantes ao de um diário 

online, crónicas pessoais ou newsletter (informação), e muito mais. 

 

O conteúdo dos blogues dos participantes no estudo «Blogging by the 

rest of us» mostrou uma grande diversidade, apesar da amostra ser pequena. 

Muitos dos blogues deram a conhecer uma combinação de comentários 

sérios e intrigantes com revelações pessoais, e os bloggers revelam-se cientes do 

                                                 
101 Nardi, B. A., Schiano, D. J., Grumbrecht, M. & Swartz, L., 2004, 
“Blogging by the rest of us” 
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seu público-alvo e da potencial audiência. O blogging assim parece fornecer 

alcance para a enorme variedade de expressão, dentro de um formato simples 

e para expelir pensamentos e sentimentos profundos e seguros. 

Uma recente análise de conteúdo de uma amostra maior de blogues, 

sugere que a caracterização dos media exagera a extensão pela qual muitos 

blogues estão interligados, interactivos e orientados em direcção a eventos 

externos, dando uma importância menor no que toca aos blogues como 

formas individualistas e íntimas de auto expressão e comunicação.  

 

Muitos dos blogues parecem ainda funcionar através da velha tradição 

de diários ou jornais pessoais. Enquanto que o blogger está ciente que o seu 

jornal está na Internet, a audiência primária parece ser apenas uma, e talvez 

apenas alguns e ocasionais leitores. 

Alguns bloggers têm os blogues como uma verificação da sua vida, como 

um álbum de lembranças. Este argumento está presente entre muitos bloggers, 

que o referem como “blogito ergo sum” (que significa Eu blogo logo eu sou – I 

blog, therefore I am).  

Muitos participantes referiram também que utilizam diários online 

devido às vantagens que a utilização do computador traz e que a utilização do 

papel não102. 

 

Todos os que publicam em blogues públicos sabem que existem 

diferenças de um diário privado, pois a audiência potencial é tão vasta como a 

Internet, e no que toca à privacidade dos bloggers, estes não estão preocupados. 

A abertura da parte dos bloggers é bastante comum, segundo uma participante: 

 

                                                 
102 Ibid. 
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“I am what I am, and I‟m comfortable with who I 

am…Blogging is about yourself, unlike avatars or other 

digital identities.” 103 

 

Muitos dos bloggers na amostra do estudo por último referido 

forneceram com precisão a sua identidade e até informações de contacto, e 

mesmo ligações para a página pessoal do autor, e alguns deles descreveram a 

actividade do blogging como uma alternativa mais vasta e potente ao envio 

massivo de e-mails. 

O importante nos blogues é que ninguém é forçado a tomar atenção, e 

que os leitores consultam os blogues de maneira voluntária de modo a 

acompanharem os conteúdos pela sua conveniência. As páginas pessoais 

revelam-se menos espontâneas, mais estáticas e consideradas como menos 

autênticas do que os blogues, referiram alguns participantes104. 

O blogging é uma forma de comunicação online em desenvolvimento por 

si mesmo. As conclusões do estudo «Blogging by the rest of us» revelam a 

ênfase e a importância dos blogues como formas individualistas e íntimas de 

comunicação e auto-expressão. 

 

A actividade do blogging é uma forma de comunicação via Web que se 

tornou rapidamente predominante. Outro estudo também desenvolvido no 

mesmo ano de 2004 pelas autoras Bonni A. Nardi, Diane J. Schiano e Michelle 

Gumbrecht, foca os blogues escritos por indivíduos e/ou pequenos grupos, 

com audiências limitadas. As motivações que levam ao blogging, a qualidade da 

interactividade social que caracterizam os blogues estudados e as relações para 

                                                 
103 Cit. em Nardi, B. A., Schiano, D. J., Grumbrecht, M. & Swartz, L., 

2004, “Blogging by the rest of us” 

T.L.: “Eu sou o que sou, e estou confortável com quem sou…O blogging é 
sobre o nosso eu, ao contrário dos avatars ou de outras identidades 

digitais.” 
104 Nardi, B. A., Schiano, D. J., Grumbrecht, M. & Swartz, L., 2004, 

“Blogging by the rest of us” 
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com a audiência dos blogues, são parâmetros de análise do estudo com o tema 

“Blogging as Social Activity, or, Would You Let 900 Million People Read your 

Diary?”. 

São conhecidos alguns casos de blogues que foram destacados 

amplamente entre os media populares, que entraram em campanhas políticas, 

organizações de notícias, empresas e turmas de alunos105. 

Os blogues diferem muito no que toca à natureza e ao conteúdo, no 

entanto assim que a sua popularidade cresceu (estimativas recentes colocam o 

tipo de sites que se designam de blogues em 1,3 milhões), estes têm sido 

rotulados de diários online ou jornais pessoais, apesar de existir o argumento 

que elege a comparação dos blogues aos programas de rádio do que aos 

diários, visto que saudações, troca de conselhos, e convites são acções sociais, 

que não ocorrem num diário106. 

 

A pergunta “Porque é que tantas pessoas publicam os seus diários – 

talvez a forma mais íntima de reflexão pessoal – no maior meio de 

comunicação público na história da Internet?” surge como questão de 

investigação do estudo referido por último, que tem como base o estudo do 

blogging do ponto de vista dos bloggers, feito através de entrevistas etnográficas e 

de leituras de entradas publicadas em blogues; a análise do porquê e do como 

das pessoas criarem e utilizarem os blogues foram também documentadas, 

assim como as maneiras de como os bloggers utilizam os blogues para expandir 

a sua comunicação e para se inserirem no espaço social de outros e no seu 

próprio ambiente social107. 

O blogging foi discutido como um meio de emissão de interactividade 

limitada, quais os leitores desejados pelos bloggers, e a análise do tipo de 

                                                 
105
 Nardi, B. A., Schiano, D. J. & Grumbrecht, M., 2004, “Blogging as 

Social Activity, or, Would You Let 900 Million People Read Your Diary?” 
106 Ibid. 
107 Ibid. 
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relacionamentos entre bloggers e a sua audiência (as pessoas suas conhecidas do 

seu meio ambiente e a crescente blogosfera com leitores desconhecidos) são 

factores importantes no blogging108. 

 

As ferramentas oferecidas pelos softwares de blogging, como é o caso 

do Blogger, Typad ou Wordpress, são diversas, e cabe ao utilizador tirar mais 

ou menos partido delas consoante os seus conhecimentos. 

 

Em seguimento do estudo “Blogging as Social Activity, or, Would You 

Let 900 Million People Read your Diary?”, o blogging enquanto actividade 

social é estabelecido como uma forma social de comunicação em que o blogger 

e a audiência estão intimamente relacionados através da escrita e leitura dos 

blogues, em que um blogue cria a audiência, mas a audiência também cria o 

blogue. 

No que toca aos motivos da criação de blogues, estes são de naturezas 

diversas como já foi referido, desde o pedido de amigos, a um preenchimento 

de um vazio, a uma procura de uma voz ou simplesmente a resposta a um 

pedido social directo. 

Alguns bloggers do referido estudo, dizem que por vezes se encontram 

cansados do blogging, e que por vezes dão continuidade ao blogue por períodos 

de baixa energia, apenas para não desapontarem a sua audiência, outros bloggers 

dizem que alteram os conteúdos do seu blogue com o objectivo de agradarem 

à audiência. E muitos bloggers têm em consideração a atenção, as opiniões e os 

sentimentos da audiência, à medida que vão escrevendo. 

 

Que os blogues fazem parte das largas arenas da actividade social, é 

evidente, na maneira que o blogging estendeu a interacção social para outras 

                                                 
108 Ibid. 
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formas de comunicação. O blogue não é um mundo fechado, mas sim uma 

parte do largo espaço de comunicação em que media e comunicação cara a cara 

integram. Os blogues, ao contrário dos diários privados, são integralmente de 

natureza social, tendo sido comparados à rádio, como foi referido 

anteriormente, onde o blogger pode transmitir mensagens da sua escolha sem 

qualquer interrupção, as opiniões limitadas e análogas ao ouvinte da estação de 

rádio são também possíveis como comentários nas entradas do blogue109. 

 

Giuseppe Granieri ressalta o facto da amplitude que os blogues foram 

ganhando na Internet, referindo que: 

 

“(…) os blogues não são construídos em torno de um software 

social: estão «em todo o lado» e determinaram as suas regras 

através da prática seguida por milhões de pessoas. Não 

existiram ali design ou planificação, mas autodeterminação e 

desenvolvimento em colaboração. Nasceram e tendem a evoluir 

nas direcções que indica o «interesse comum». (…)”110  

 

Os blogues apresentam-se também como uma manifestação de 

comunicação de propósitos sociais específicos aos outros. São diversos os 

objectivos que motivam a actividade do blogging, dentro da amostra 

seleccionada do último estudo das autoras Nardi et. al.,  os bloggers “blogam” na 

seguinte ordem: 

 

- Manter os leitores informados sobre actividades e 

paradeiros 

 

Os blogues são utilizados para lembrá-los e aos outros sobre 

eventos das suas vidas. Um dos participantes no estudo “Blogging as 

Social Activity, or, Would You Let 900 Million People Read your 

                                                 
109 Ibid. 
110 Granieri, 2006, p. 48 
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Diary?”, chama aos blogues “be-logs” (ser - registro) porque acredita 

que o blogging é utilizado para “registrar o teu ser” (“log your being”).  

Como formato de publicações frequentes em ordem reversa, os 

blogues são frequentemente utilizados como travelogues (blogues sobre 

viagens) ou como agendas, para informar a audiência sobre onde está o 

autor. 

 

- Expressão de opiniões para influenciar outras pessoas 

 

Alguns bloggers utilizam os seus blogues para expressarem 

opiniões e conselhos, muitas vezes com claras constatações de acções 

particulares que eles desejam que os seus leitores tomem. Estas acções 

podem incluir qualquer coisa desde ligações a outros websites a contar 

factos reconhecidos. 

 

- Procura de outras opiniões e feedback 

 

Geralmente os bloggers procuram as opiniões dos seus leitores.  

 

- Pensar através da escrita 

 

Muitos dos bloggers participantes no estudo referido, 

mencionaram que utilizam o blogue para trabalhar através do processo 

da escrita. Enquanto que o pensar pode parecer uma actividade 

solitária, ou pouco social, no blogging a presença da audiência e a 

consciência do autor da audiência introduz claramente o social no 

processo de pensamento individual. 

O “pensar através da escrita” embute conhecimento numa 

matriz social em que o blogue é uma ponte para os outros terem 
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opiniões explícitas, mas também um significado para regular o seu 

próprio comportamento (escrever) através da comunicação com uma 

audiência.  

 

- Libertar tensão emocional / Desabafo 

 

Algumas das entradas de blogues do estudo “Blogging as Social 

Activity, or, Would You Let 900 Million People Read your Diary?”, 

eram de cariz emocional. Pode dizer-se que os bloggers por vezes falam 

através dos seus blogues nos termos que sugerem tal liberação. 

Os blogues podem servir diversos propósitos sociais, e de facto 

não há limite para tais propósitos. 

 

A relação entre blogger e leitor é claramente assimétrica. Um blogger 

atribui a polidez dos blogues ao facto de não estar a falar directamente com 

alguém como numa lista de servidores, mas antes para uma audiência de 

leitores mais generalizada que pode ou não ler uma entrada em particular, e 

que tem a hipótese de comentar dentro do blogue. 

Para os bloggers do estudo dos autores Nardi et. al., o blogue é quase 

sempre uma forma de refúgio das outras formas intensas de interacção e 

comunicação, alguns deles referem que se torna mais fácil comunicar através 

do blogue do que por outro meio de comunicação, desta maneira sentem-se 

mais livres das reacções às conversas que têm, apesar de sentirem que têm uma 

audiência que os ouve, é isso que precisamente desejam. 

Um dos bloggers compara um blogue a um monólogo em que outras 

vozes não intervêm e alguns bloggers aliciam a sua audiência mas encontram 

formas de controlar a interacção de modo a torná-la menos frequente e 
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emocional, e a ser mais reflectiva, do que noutro meio interactivo ou na 

comunicação cara a cara111. 

 

A maioria dos bloggers não se preocupa muito com o factor 

privacidade, tento em conta que as suas publicações estão na Internet aos 

olhos de quem quiser visitar. É surpreendente encontrar um grande senso de 

abertura. Um blogger referiu que um diário não está “aberto para o mundo”, 

enquanto que com um blogue, o blogger está a escrever para uma larga e infinita 

audiência. 

Outro blogger ao comparar diários e blogues, refere que com o diário 

não há interacção, não existe a hipótese de lhe mudar certos pontos de vista, 

como com os blogues, onde é possível abrir os horizontes para outros pontos 

de vista dados não só pelos amigos próximos, assim como por uma audiência 

mais alargada. 

 

 Os autores Bonnie A. Nardi, Diane J. Schiano, Michele Gumbrecht e 

Luke Swartz apresentam no seu estudo “Why we Blog?” datado também do 

ano de 2004, o intuito de investigar o blogging como forma de comunicação e 

expressão pessoal, com um específico interesse em descobrir o role de 

motivações que conduzem os indivíduos a criar e a manter os blogues. O 

estudo revelou que alguns bloggers são conduzidos a documentar as suas vidas, 

surtem comentários e opiniões, expressam emoções sentidas e articulam ideias 

através da escrita. 

O blogging é por vezes tido como uma nova forma de jornalismo e uma 

forma de determinar a democracia fora dos mass media e dos convencionais 

políticos. A interacção entre blogues é feita na navegação entre eles, ou seja, 

são descobertos blogues através de outros blogues, que combinam o imediato 

                                                 
111 Nardi, B. A., Schiano, D. J. & Grumbrecht, M., 2004, “Blogging as 

Social Activity, or, Would You Let 900 Million People Read Your Diary?” 
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das entradas de matérias e notícias mais recentes, com o forte sentido da 

personalidade, das paixões e do ponto de vista do autor. Como já foi dito 

anteriormente, o conteúdo de cada entrada alterna, no entanto alguns bloggers 

revelam que por vezes exteriorizam as suas ideias e sentimentos, mas em 

determinadas alturas, têm dificuldade em encontrar algo para dizer. 

Ainda no estudo de Nardi et. al.112, foram descobertos cinco grandes 

motivos para o desenvolvimento do blogging: 

 

- Blogues para documentar o dia-a-dia  

 

Muitos dos bloggers utilizam os blogues para se lembrarem de actividades 

e acontecimentos, assim como para informarem os leitores do seu dia-

a-dia. O blogue, mediante os seus conteúdos pode ser um jornal 

público, um álbum de fotografias ou um travelogue (blogue sobre viagens 

apenas). Procuram manter amigos e família informados sobre a vida e 

os seus acontecimentos recentes em tempo real. Alguns utilizadores 

vêm os blogues como alternativa ao envio de e-mails massivo. 

 

 - Blogues como comentários 

 

Alguns bloggers encontram a sua voz usando blogues para expressarem 

as suas opiniões. Os blogues são muitas vezes utilizados como uma 

forma democrática de auto-expressão, o lado negro da questão, é o 

facto de poderem cair no estereótipo de “conversa” indulgente com 

pouco interesse senão para o próprio blogger. E muitos bloggers estão 

conscientes deste facto, no entanto enfatizam de que comentam no seu 

                                                 
112

 Nardi, B. A., Schiano, D. J., Grumbrecht, M. & Swartz, L., 2004, “Why 
we blog” 
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blogue tópicos que acham importantes e pertinentes. E que um blogue 

pode ser um ponto de vista e não apenas conversa. 

 

 - Blogues como fonte de expressão de sentimentos e emoções 

profundas 

 

Alguns bloggers utilizam os blogues como uma fonte de pensamentos e 

expressão de emoções, ajudando-os a explorar questões com as quais se 

sentem obcecados ou apaixonados. Os blogues ofereceram às pessoas 

um sítio para “gritar” ou se expressarem através da escrita, a uma 

audiência que pode ser composta por estranhos, amigos, colegas e 

família. 

 

 - Blogues como veículo de articulação de ideias através da escrita 

 

Para alguns bloggers o blogue serve para se testarem algumas ideias, e 

escrever para uma audiência. O blogue serviu para motivar a escrita e 

para ajudar a deitar cá para fora algo que determinados indivíduos 

tinham a dizer. Alguns bloggers referem ainda que os blogues oferecem 

dois principais benefícios: uma audiência para modelar a escrita e um 

arquivo de entradas com potencialidades de serem reutilizadas. 

 

 - Blogues como formação de fóruns e comunidades online 

 

Alguns dos participantes deste estudo, expressam os seus pontos de 

vista uns aos outros em comunidades online. Um blogue pode suportar 

uma comunidade, por exemplo de poetas, ou de cariz educacional e 

pedagógico, opinião política. 
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Alguns estudantes referem que a actividade de blogging criou um sentido 

de comunidade que seria muito menos desenvolvido se fosse criado 

numa convencional sala de aula. No entanto em alguns casos, um 

blogue pode ser insuficiente para construir uma comunidade, assim 

como a sua interactividade pode ser limitada. Os blogues combinam 

informação e interactividade modulada. Os bloggers valorizam o facto de 

colocar entradas e partilhar os seus pensamentos, sem um intensivo 

feedback associado com outras formas de comunicação. 

 

Os blogues e a sua audiência 

 

A maioria das pesquisas efectuadas, baseiam-se no próprio blogue ou 

nos bloggers, raramente se foca no impacto do leitor, no entanto os autores Eric 

Baumer, Mark Sueyoshi e Bill Tomlinson desenvolveram uma investigação 

publicada no ano de 2008 com o tema «Exploring the Role of the Reader in 

the Activity of Blogging», que visa perceber o papel, as contribuições e o 

significado do leitor na actividade do blogging. 

Através de diversas indicações, os blogues estão a proliferar a uma 

velocidade crescente. Existe consenso de que os blogues se tornaram uma 

importante, activa e influente parte dos media online, no entanto, a actividade do 

blogging não é uma actividade a solo. 

De acordo com estudos recentes efectuados nos Estados Unidos, não é 

apenas o número de blogues que aumenta em grande velocidade, mas também 

o número de leitores, e que a posição destes é muitas vezes ambígua. Muita da 

pesquisa sobre blogues adopta um ponto de vista que leitores, comentaristas, e 

participantes são também bloggers. Existe obviamente uma grande discrepância 

entre bloggers e pessoas que lêem blogues, pois nem todos os leitores são 

bloggers. 
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O leitor não é um recipiente de conteúdos passivo, esta afirmação 

argumenta e suporta um activo processo de interpretação. A realidade e o 

significado não existe unicamente no texto nem no leitor, mas é construído 

através de uma dialéctica de interacções entre os dois, na interpretação activa 

do leitor e da sua interacção com o blogue113. 

 

Ao examinar as actividades que rodeiam a leitura de blogues, o presente 

estudo é parcialmente informado pelas ideias da teoria reader-response (leitor-

resposta), que ajudou a fornecer uma estrutura geral com a qual se analisou o 

acto de ler blogues114. 

Os teóricos da teoria reader-response, tais como Crosman, argumentam 

especificamente que a construção de significado reside basicamente a favor 

dos leitores, que aproximam textos literários das suas próprias perspectivas 

subjectivas. 

O ponto de vista é alusivo a Nardi et. al. e a sua declaração de que tanto 

o leitor como o escritor participavam na criação do blogue, assim como a 

ênfase de Dourish no ponto de vista de que o utilizador é um actor situado e 

personificado que activamente seduz com um sistema no contexto115. 

  

Os participantes do estudo dos autores Baumer et. al.  referiram que a 

leitura de blogues é uma maneira de acalmar e descontrair, de perder algum 

tempo, não fazer nada ou um estimulante cerebral, que se caracteriza como 

uma actividade para períodos de tédio e aborrecimento. Semelhante a instantes 

de entretenimento, a leitura de blogues tem também uma natureza no hábito e 

na rotina do dia a dia como alguns participantes referiram.  

                                                 
113

 Baumer, E., Sueyoshi, M. & Tomlinson, B., 2008, “Exploring the Role 
of the Reader in the Activity of Blogging” 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
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Foi expressado o potencial de informação disponível através dos 

blogues por diversos leitores da blogosfera, e que a leitura feita dos blogues 

não tem nenhuma maneira temporal situada, nem existe uma rotina ou 

estrutura ao ler blogues. 

Em relação aos motivos que os leva a ler blogues, os participantes 

referiram que visitam os blogues em busca de informação, inspiração, 

entretenimento, ou pelo simples hábito de o fazerem116. 

 

Entre os participantes, a maneira como se lê ou interage com o blogue 

depende em grande número de factores incluindo, entre outros, do conteúdo 

do blogue, da intenção do leitor, do intuito do blogger e da relação do leitor 

com o blogger. 

No entanto as constatações feitas pelos autores do estudo referido, vão 

de encontro a que os blogues são um meio, e que uma variedade de diferentes 

actividades e interacções podem ocorrer dentro e através desse mesmo meio. 

Ao contrário de tentar impor uma definição sobre o que conta ou não 

sobre o que é um blogue, os autores batalharam numa perspectiva mais 

autêntica que permite aos leitores de blogues que participaram no estudo, 

decidir o que constitui um blogue. As diversas tipologias de blogues que os 

participantes lêem variam tanto como as específicas práticas de leitura. Práticas 

essas que dependem em grande parte da aproximação e percepção do blogue, 

que moldam e voltam a moldarem a actividade do blogging por si só117. 

 

A definição de blogue entre os leitores teve múltiplas respostas que 

apontavam tanto para actualizações frequentes como para capacidades de 

comentar. 

                                                 
116 Ibid. 
117

 Ibid. 
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Para muitos bloggers, um blogue não é algo que se tenha, mas sim algo 

que se faz. 

Um blogue é contínuo com um diálogo igualmente contínuo entre a 

pessoa que está a publicar e as pessoas que estão a ler.  

Diversos participantes colocam as hipóteses de que a interacção e o 

conteúdo existente nos blogues é que fazem os blogues; referindo-se a eles 

[blogues] como jornais, revistas e por vezes diários online. 

  

Algumas das investigações feitas anteriormente exploram o modo 

como os bloggers utilizam os blogues como significado de apresentação do self 

online. 

No entanto o estudo efectuado pelos autores Baumer et. al. explora 

metade deste fenómeno, nomeadamente como os leitores percepcionam o self 

(o eu) que os bloggers apresentam. 

 

Nos blogues a autenticidade não depende da precisão da informação 

que apresentam, mas antes da sua interpretabilidade.  

Os blogues são geralmente considerados como um meio de um-para-

muitos, no entanto segundo a experiência de alguns bloggers, pode ser um meio 

de um-para-um. 

É comum um certo tipo de ambivalência entre os participantes, visto 

que não vêem o conjunto de identidades construídas através de um blogue lido 

como idêntico ao seu conjunto de identidades offline, mas no entanto também 

não os vêem como dois conjuntos totalmente desconexos, muitos deles 

continuam a negociar e a redefinir a relação entre os dois conjuntos118.   

 

                                                 
118 Ibid. 
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Cada participante partilhou que diversamente comentou, ocultou ou 

instigou, dependendo do blogue, e que uma boa entrada publicada num blogue 

merece uma boa resposta por parte da audiência. 

Enquanto que certos bloggers sentem-se pressionados sobre o conteúdo 

e a identidade que apresentam no seu blogue, os leitores sentem-se 

pressionados em assegurar que os seus comentários fazem uma contribuição 

significativa.  

Expectativas e obrigações não são simétricas na actividade do blogging, 

porém exercem pressões sociais em ambos. 

Não é apenas a maneira que o blogger se apresenta que afecta a 

percepção do leitor sobre o blogger, mas também o motivo pelo qual o leitor 

lê. 

Alguns dos participantes do estudo sentiram que faziam parte dos 

blogues, mesmo não tendo dado a conhecer a sua presença individual ao blogger 

e aos outros leitores. Fazer parte de um blogue é mais do que leitura 

consistente, senso de comunidade ou sentimento de ligação, no entanto inclui 

todos estes parâmetros. 

Participantes do estudo por último referido, expõem que apenas lendo 

as entradas publicadas no blogue se sentem a participar nele, e que a ideia de 

comunidade é um componente central na definição de blogue. 

 

Parâmetros que caracterizam a leitura de blogues: 

 

 - Rotina – foi mencionada de certo modo como a natureza habitual do 

blogue, pelos participantes do estudo referido. 

 

 - A não sobrecarga de Informação – apesar da grande quantidade de 

informação disponível nos blogues, os leitores não se sentem sobrecarregados. 
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 - Non-chronous – a data exacta das entradas publicadas não têm um 

impacto significante na actividade de leitura. 

 

 - Identidade – as identidades online e offline dos bloggers não estão 

separadas, no entanto são diferentes. Através do que foi constatado no estudo 

dos autores Baumer et. al., que irá fornecer futuras direcções para explorar a 

presença e a percepção social e a sua associação a outros aspectos de 

interacção, tais como privacidade, apropriação, autoridade, sugerem também o 

desenvolvimento de ferramentas para o ambiente do blogue que permitam 

interacções mais subtis entre bloggers e leitores. 

 

 - Fazer Parte – fazer parte de um blogue envolve leituras regulares, o 

sentimento de comunidade, e um sentido de relação, embora nestes aspectos, 

nenhum deles seja necessário ou suficiente. O que é necessário para se fazer 

parte de um blogue varia consoante o leitor e o específico blogue. Além do 

mais, será importante examinar como a participação neste e noutro tipo de 

interacção online tem impacto na nossa definição sobre o que significa ser um 

membro de comunidade, tanto online como offline. 

 

 - Interacção aproximada – os blogues não são um género, mas sim 

um meio de comunicação multi-direccional. Como é que as práticas 

comuns do blogging têm impacto na interacção social noutros 

contextos sem ser nos blogues?119 

 
 

 
 

 
 
 

                                                 
119 Ibid. 
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A actividade do blogging 

 

Giuseppe Granieri na sua obra refere que: 

 

“(…) Ao manter um blogue empenhamo-nos por completo e 

exprimimo-nos com a ponderação certa, que a escrita permite 

e que a expressão oral por vezes nega (…)”120  

 

A fluidez dos sistemas que asseguram o blogging possibilita que qualquer 

pessoa com os conhecimentos básicos de Internet possa ter um blogue.  

 

“(…) A riqueza de links e a própria estrutura do formato 

obrigam de facto o leitor a uma actividade muito próxima da 

consulta de uma obra colectiva. A experiência de leitura é 

uma característica essencial para compreender a Internet de 

hoje. (…) Os blogues, diferentemente de modelos que nos são 

mais familiares como o jornal ou a revista, não têm qualquer 

pretensão de ser exaustivos, de propor uma experiência de 

leitura circunscrita e potencialmente coerente. Pelo 

contrário, um blogue tende quase por definição a «levar mais 

além de si» o leitor, dirigindo-o para outras fontes, para 

outras vozes. O resultado é que ninguém lê um único blogue, 

visto que se trata de um simples «elo» numa obra colectiva e 

hipertextual que tende a configurar-se como um «sistema de 

conteúdos». (…)”121 

 

“(…) o sistema de conteúdos gerado na Rede pelos blogues 

funciona segundo lógicas diferentes e a estas lógicas deve o 

sucesso e a sobrevivência. É um «sistema rico». Pela sua 

própria natureza, o blogue é um acto de generosidade: sendo 

um elo num sistema de leitura, desloca a atenção (e o 

leitor) para outras fontes em vez de procurar entretê-lo nas 

suas páginas. O mecanismo é simples mas eficaz: se um 

bloguista lê um post interessante sobre um outro blogue, 

cita-o fazendo um link para a fonte e dirigindo o visitante 

para novos territórios. Esta escolha, que num sistema 

competitivo seria um suicídio, no «sistema de blogues» é uma 

prática. Neste modelo todos ganhamos: o autor do primeiro 

post, porque recebe mais atenção, o autor da citação porque 

forneceu ao seu leitor um input qualitativo e, por fim, o 

próprio leitor, que vê aumentar as probabilidades de 

encontrar conteúdos interessantes. (…)”122 

                                                 
120 Granieri, 2006, p. 35 
121

 Ibid. pp. 40-41 
122 Ibid. p. 42 
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As vantagens da Rede 

 

As vantagens da Rede traduzem-se através do modelo cross-comunity, ou 

seja, as pessoas que entram em contacto com diversos grupos sociais estão 

mais expostas à possibilidade de terem grandes intuições, visto que a qualidade 

do contexto está na base do desenvolvimento da origem das «boas ideias» 

como sublinha Ronald Burt num estudo, referido por Giuseppe Granieri na 

sua obra. Os grupos, as pequenas comunidades, os pequenos mundos 

exteriores à rede, tendem a associar-se com base em interesses e afinidades, 

revelando uma homogeneidade em relação ao modo de pensar e aos 

comportamentos. Indivíduos inseridos em dois ou mais grupos encontram-se 

mais capazes de compreender o modo que as práticas de um grupo podem 

criar valor num outro grupo e de criar analogias, ao contrário de quem está 

apenas inserido num único grupo cuja mentalidade se revela bastante renitente 

no que diz respeito à compreensão das diferenças123.  

 

“(…) O capital do indivíduo em rede coincide com o seu 

capital cultural e expressivo, que é compartilhado e 

avaliado sob a forma de opinião e de visão do mundo. E o 

mundo (o mundo conectado, pelo menos) todos os dias o julga 

e lhe impõe uma relevância, em termos de links, com base no 

seu juízo. (…)”124  

 

“Não é criatividade que vem do fundo da capacidade 

intelectual. É a criatividade que vem de um modelo de 

import-export.”125 

Ronald Burt 

 

“A web nos tempo que correm, é uma ginástica para as 

ideias.”126 

                                                 
123 Ibid. p. 60 
124 Ibid. p. 57 
125 Citação disponível na obra de Granieri, 2006, p. 60 
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O movimento das Redes 

 

A Internet pode ser usada como um meio de comunicação de um para 

muitos, nomeadamente os blogues. No entanto não podemos comparar os 

blogues a um telejornal visto que as audiências são diferentes, dado que a 

difusão de massas não se aplica ao objectivo dos blogues, estes não foram 

delineados para tal. A difusão dos blogues caracteriza-se pela relação de 

comunicação de um para muitos, onde os membros enviam e recebem 

mensagens e encontram-se reciprocamente ligados, ao contrário de uma 

audiência estática. 

O desenvolvimento de uma rede não pode ser infinito, como o da 

audiência, pois quanto mais aumenta, mais elos surgem o que irá complicar a 

ligação de cada um com todos, no entanto estas redes adaptaram-se ao 

crescimento, equilibrando-se assim em sub-redes (clusters) ligadas entre si 

através de hubs127.  

 

A blogosfera 

 

Muitos são os leitores que descrevem a blogosfera como uma sala cheia 

de pessoas, de proporções infinitas, onde são discutidos simultaneamente 

diversos assuntos e pontos de vista.  

Granieri define a blogosfera como um conjunto de clusters 

comunicantes, isto é, conjunto de objectos da mesma tipologia, por exemplo 

um grupo de servidores que actua como sistema. Cada cluster pode ser definido 

também «pequeno mundo» constituído por “conjuntos circunscritos em que as 

                                                                                                                                      
126 Granieri, 2006, p. 61 
127

 Hubs: termo que designa nó importante ou ponto central na rede. 
Digamos que se trata de um elo com muitas conexões e é uma configuração 

que determina o esquema de crescimento da rede. (Granieri, 2006, p. 46) 
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relações de influência entre as pessoas assumem algumas características bem 

definidas”128 e apresenta-a como uma pirâmide, em que na base podem-se 

encontrar os clusters de blogues com temas autobiográficos e interpessoais, em 

que o principal elemento é a participação humana, a solidariedade e a simpatia, 

e não a análise ou aprofundamento de questões mais ou menos específicas; de 

seguida, mais acima na pirâmide, encontram-se assuntos mais especializados, 

com linguagem mais precisa e com temas de interesse geral o público diminui.  

Quando determinada ideia ou opinião encontra consenso, pode 

facilmente partir também do fundo da pirâmide e ir subindo de hub em hub até 

chegar ao topo da pirâmide, onde estão os líderes cognitivos que têm uma 

reputação conhecida mesmo fora da blogosfera129.  

 

“(…) a blogosfera não elabora apenas notícias provenientes 

do mundo real, mas também noticias já elaboradas e até 

«elaborações de elaborações», que culminam em ideias e 

conceitos criados na própria blogosfera. Este processo auto-

referencial é a principal atracção dos blogues. A blogosfera 

faz-nos comportar como indivíduos e ao mesmo tempo como 

seres sociais, e nunca como máquinas que reagem aos 

estímulos externos através de modelos predeterminados e 

completamente previsíveis. (…)”130   

 

“ Um dos mecanismos internos da blogosfera que é menos 

intuitivo é a essência democrática.”131  

 

A visibilidade 

 

A visibilidade entre os blogues difere. No entanto há espaço para todos, 

segundo estudos efectuados em 2004 pelo Pew Internet and American Life 

Project, todos os dias são criados cerca de 15000 blogues, a cada hora são 

actualizados 10800 dos existentes, e num dia chegam a ser publicados 275000 

                                                 
128 Granieri, 2006, p. 58 
129 Ibid. pp. 65-67  
130 Ibid. p. 68 
131 Ibid. p. 71 
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novas entradas, com estes números foram também contabilizados cerca de 50 

milhões de utilizadores de Internet na qualidade de leitores de blogues132.  

 

O Blogroling 

 

O blogroling pode ser definido como uma lista das afinidades que os 

bloggers têm, motivando-os assim a uma leitura mais regular de determinados 

blogues. O seu papel é “eminentemente estratégico na conformação dos 

ambientes na blogosfera. (…) a leitura dos referrers, ou seja, dos sítios que aí 

levam os leitores, é uma das fontes mais importantes para descobrir blogues 

para além dos percursos habituais.”133  

 

“Redes dotadas de milhares de conexões e milhões de elos não 

podem comportar-se como redes ferroviárias: porque chegam 

onde às ferrovias é negado o acesso, penetrando nos aspectos 

mais pessoais da cultura, como a escrita, a pintura e a 

música. (…) As redes comportam-se de modo neobiológico: como 

enxames, vírus, como as gramíneas e os búfalos em fuga. Se 

às crianças de hoje se devesse ensinar a viver no futuro, 

deveríamos aprender a conviver com todas estas coisas.”134  

 

Bruce Sterling 

 

A cooperação é o elemento base para a capacidade de uma formiga 

encontrar o caminho mais rápido, que pode ser comparado ao requisito do 

utilizador encontrar a informação que pretende em menos tempo. 

A comparação entre a blogosfera e a organização descentralizada dos 

insectos, tem como base sistemas de cooperação em que cada indivíduo se 

organiza por si, no entanto existem regras de comportamento e aspectos de 

pura casualidade, como é o caso de diversos percursos, erros e formas de 

competição. 

                                                 
132 Ibid. p. 73 
133 Ibid. pp. 74-75  
134 Citação disponível na obra de Granieri, 2006, p. 77 
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Cada blogger sente-se estimulado a procurar na Internet assuntos que 

despertem a sua atenção e curiosidade, como a dos seus leitores. O interesse 

suscitado provocará comentários e troca de opiniões, o que dará origem a 

estabelecimento de contactos e de relações de confiança nos clusters que se 

aglomeram em torno de diversos temas comuns135.  

 

Apesar da blogosfera apresentar a mesma lógica de um sistema 

descentralizado, “comporta-se como uma redacção composta por milhões de 

pessoas”136. No entanto cada blogger tem recursos limitados por si só, mas em 

conjunto é possível ver o resultado esmagador e que o efeito de investigação 

por um grupo de indivíduos, no caso de um blogue colectivo, é capaz de 

combinar uma série de resultados, cruzando links e outras fontes137.  

A blogosfera permite uma facilidade na procura, na associação e na 

soma das informações, constituindo um objectivo progressivo para tarefas 

colectivas e para o melhoramento da navegabilidade entre as informações138.  

 

Os benefícios dos blogues 

 

“Os blogues estão a modificar a nossa relação com a 

informação. (…)”139  

 

Em seguimento da constatação de Granieri sobre os blogues, é possível 

também referir que estes são caracterizados por uma “voz individual”, pelas 

opiniões e difusão de factores de interesse, e que “são motivados pela 

satisfação pessoal”.  

                                                 
135 Ibid. pp. 78-80  
136 Ibid. pp. 82-83 
137 Ibid. 
138

 Ibid. p. 89 
139 Ibid. p. 94 
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A Internet alterou necessidades de união de maneira significativa, 

possibilitando às pessoas decidir como e quando desejam, mas principalmente 

forneceu uma voz aos que querem ouvir e serem ouvidos140.  

 

“(…) Nos medias um escreve, alguém lê e assim se publica. 

Tudo aquilo que é publicado tem eco. Na blogosfera primeiro 

publica-se, depois os leitores lêem, corrigem, ampliam, 

desenvolvem e portanto, colectivamente, decidem o destino 

desse texto oferecendo-lhe uma das infinitas opções 

possíveis entre eco e indiferença.  

A blogosfera é o lugar da conversa sobre o mundo. Nela 

existem pessoas que trocam opiniões sobre a realidade e 

contribuem para enriquecer a percepção que cada um tem do 

meio social, político e cultural em que todos vivemos. Para 

dizer como Jay Rosen, presidente do departamento de 

jornalismo da Universidade de Nova Iorque, na blogosfera os 

indivíduos «participam no grande jogo de influências chamado 

opinião pública». (…)”141  

 

“(…) quando um autor do blogue é um insider ou um 

especialista na matéria que está a tratar, a informação 

passa do espaço público para o espaço mediático. Mas em 

geral a blogosfera não tem o papel reservado aos media. (…) 

Mas pode melhorar a informação difundida pelos media, 

enriquecendo-a com análises, expertise e correcções. (…)”142   

 

Os blogues colmataram o vazio que existia na Rede, pois através destes 

estabeleceram-se relações entre os indivíduos, identificaram-se interlocutores e 

determinaram-se pontos de referência. Desta maneira a capacidade 

comunicativa de todas as tecnologias disponíveis é aumentada, incluem-se o e-

mail, os sistemas de mensagens, os chats143. 

 

“A Rede (…) unindo a capacidade cognitiva de milhões de 

pessoas a um poderosíssimo instrumento de ligação, realizou 

um modelo que cruza a liberdade do debate típico do espírito 

ateniense com a valorização individual da auctoritas latina. 

Os sistemas de filtro permitem aceder ás opiniões de 

indivíduos que não vivem no nosso próprio espaço físico e, 

contudo, assistir a um confronto directo. (…)”144  

                                                 
140 Ibid. pp. 93-96 
141 Ibid. p. 97 
142 Ibid. p. 98 
143 Ibid. p. 111 
144 Ibid. p. 121 
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“(…) Os blogues, como vimos, fundam a reputação na 

transparência, e a transparência significa também declarar 

explicitamente a própria opinião ou o preconceito. (…) 

Por fim, há um outro par de analogias que aproximam o modelo 

ateniense clássico do funcionamento da Rede que temos hoje: 

por um lado o sentido de participação colectiva, por outro 

um sistema capaz de educar. (…)”145  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
145 Ibid. p. 122 
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Capítulo III  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumário 

A relação entre os blogues e a moda, o papel das 

comunidades online, a definição das diversas tipologias 

de blogues de moda, difusão de identidade e moda 

através dos blogues e das comunidades e o impacto que 

os blogues têm na divulgação e difusão da moda são as 

temáticas desenvolvidas neste capítulo.  
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Os blogues, as comunidades online, os 

websites e a moda 

 

Introdução – os blogues e as comunidades online 

 

Os blogues e as comunidades online atingiram nestes últimos anos um 

importante lugar na difusão da moda. É importante referir que os blogues e as 

revistas formam um relevante canal de comunicação na divulgação e difusão 

da moda e das suas tendências.  

Como Elizabeth Rouse referiu na sua obra «Understanding Fashion» 

para que determinado estilo se torne moda, bastam apenas três ingredientes: 

um estilo, um marcador em forma de artigo de revista ou talvez uma vitrina de 

uma loja, e claro os consumidores que aceitam essa definição. Com este novo 

canal, os blogues possibilitam ao indivíduo essa capacidade, pois um blogger 

pode apresentar no seu blogue um determinado estilo, e este ser seguido pelos 

leitores do seu blogue, originando assim novas tendências diariamente146. 

Os bloggers atingiram um patamar de grande popularidade, onde são 

procurados por publicitários, designers e leitores, devido à sua opinião e estilo, 

são convidados para importantes eventos constituindo-se como uma forma de 

divulgação menos dispendiosa.  

São diversas as revistas que destacam os bloggers como lançadores de 

tendências e influência no consumidor, dando-lhe uma projecção fora da 

blogosfera que consegue atingir outro público, como é o caso de algumas 

revistas online: Betty Magazine, Hint Magazine, Neet Magazine, Parasol Mag 

ou a Spilled Milk (ver imagens 1 e 2 e consultar lista em anexo).  

 

                                                 
146 Rouse, 1989, p.105 
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Imagens 1 e 2 – Revistas online 

“N.E.E.T. Magazine” e “Spilled Milk” 

Fontes: http://neetmagazine.com/ e http://www.spilledmilkmag.com/ 

 

Os blogues permitem uma maior aproximação das pessoas no mundo 

online, e devido ao seu sucesso foram muitas as marcas e revistas a adoptarem 

este meio de comunicação, como veículo de proximidade entre si e os leitores 

e consumidores, e são destacados como novos instrumentos na estratégia de 

marketing. O formato do blogue, foi inclusive adoptado por websites de moda 

com grande popularidade, apresentam assim uma forma mais objectiva e 

directa entre leitores e jornalistas do website. 

Os blogues de moda surgem como um novo canal de divulgação e 

depois de uma observação atenta podem ser considerados painéis de 

tendências e influências. Os bloggers revelam-se como os novos intérpretes e 

divulgadores de informação, porque a informação é filtrada por eles e colocada 

no seu blogue para o seu público.  

A divulgação de moda entre blogues é rápida e eficaz, visto que os 

próprios bloggers oferecem o seu ponto de vista, fornecendo assim mais dados e 

tornando o resultado final mais enriquecedor.  

Os blogues não são trabalhos dispersos visto que toda a blogosfera está 

interligada, onde a troca de informação é constante e é determinada como o 

veículo fundamental para que esta sobreviva e evolua. 

http://neetmagazine.com/
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 O fenómeno da moda na blogosfera caracteriza-se pela maior rapidez e 

abrangência, e como um fenómeno social que corresponde às mudanças dos 

comportamentos e atitudes do consumidor. 

 

Blogues de moda  

 

Os blogues de moda têm como conteúdo central a Moda, no entanto 

abordam também outros assuntos que povoam a blogosfera.  

Podem mesmo ser considerados diários pessoais com uma forte 

componente ilustrativa, onde cada indivíduo ou grupo de indivíduos expressa 

a sua opinião, pensamentos, personalidade, objectivos ou desejos de adquirir 

determinado valor. 

A moda e os seus editoriais, a ilustração, os interiores e decoração, a 

fotografia, a venda de peças vintage (roupa e acessórios de décadas anteriores), 

as antiguidades, a música e a composição de tendências através da escolha de 

peças de roupa, acessórios, design, fotografias e objectos diversos, são alguns 

dos conteúdos dos blogues de moda. 

 

O vintage é um dos conteúdos de alguns blogues analisados. Os blogues 

apresentam-se por vezes como um suporte ou um “cartão de visita” de 

pequenos negócios online de roupa vintage/segunda mão (Etsy boutique é um 

exemplo de plataforma online que sustenta pequenos negócios de roupa 

vintage147). Ver imagem 3, demonstração de exposição de roupa vintage de venda 

online. 

 

 

 

                                                 
147

 http://www.etsy.com/ 
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Imagem 3 – Venda e divulgação de roupa vintage 

“New in the Etsy preview”  

Fonte: http://sallyjanevintage.blogspot.com/ 

 

Em determinados blogues de moda os autores divulgam o seu guarda-

roupa/estilo, apresentando diversas hipóteses no que toca ao modo de vestir e 

à utilização das peças. Interpretam as tendências lançadas pelas grandes marcas 

e criadores, de um modo mais individual e intimista (ver imagem 4). 
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Imagem 4 – Multiplicidade de hipóteses de utilização de peças 

“Four ways basics” 

Fonte: http://sallyjanevintage.blogspot.com/ 

 
 

A divulgação do guarda-roupa e do estilo pessoal é um importante 

conteúdo no qual esta investigação se foca. É uma característica comum nos 

blogues de moda, apesar de não ser constante, pois nem todos os bloggers 

apresentam ou falam do seu estilo pessoal.  

Este fenómeno tem aumentado, o que originou a criação de grupos em 

comunidades online (por exemplo o grupo Wardrobe Remix da comunidade 

http://sallyjanevintage.blogspot.com/
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Flick-r) e comunidades cujo o objectivo primordial é a troca de impressões e a 

exposição do seu estilo pessoal. 

A divulgação de outros bloggers e blogues acontece, quando o blogger se 

sente inspirado ou motivado pelo estilo desses bloggers, colocando o link do 

blogue na sua lista de blogues favoritos – blogrollin – e seguindo o blogue 

através de diversas ferramentas. 

O factor popularidade é importante na crescente blogosfera e na 

motivação dos bloggers para continuarem com o seu trabalho. Quanto mais 

comentários fizerem e mais participarem (ou seja quanto mais popularidade 

oferecerem) mais existe a possibilidade do seu blogue ganhar popularidade. As 

ferramentas de medição de visitas permitem ao blogger e ao leitor ver quantas 

visitas o blogue recebeu, determinando assim se é um blogue popular ou não. 

A ferramenta Bloglovin‟148 facilita o aumento da popularidade e permite 

ao leitor seleccionar os seus blogues favoritos, e mantém-no sempre 

informado das actualizações feitas nos seus blogues eleitos, apresentando de 

modo organizado as publicações feitas nos seus blogues favoritos. Esta 

ferramenta permite também a classificação dos blogues segundo o número de 

seguidores, o número de publicações feitas por semana e o número de 

comentários. Existem dois tipos de classificação, a geral onde as diversas 

categorias competem e a específica onde apenas os blogues que se encontram 

na mesma categoria competem. É possível também ver a classificação por país 

e a nível mundial. 

De acordo com Bloglovin‟, é possível uma categorização mais precisa 

dos blogues de moda. Surgem assim as diversas tipologias dentro da categoria 

Moda na blogosfera: 

 

                                                 
148 http://www.bloglovin.com/ 
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- All in fashion – Blogues cujo o conteúdo vai de encontro a tudo 

relacionado com moda. 

- General fashion – Blogues que apresentam a moda em geral. 

- Mens fashion – Blogues que tratam apenas a moda masculina. 

- Streetstyle – Blogues cujo estilo de rua é o assunto em foco.  

- Streetwear – Esta tipologia de blogue pode ser associada à anterior, 

em que a moda urbana é o principal conteúdo. 

- Budget – Blogues cuja a apresentação de itens de moda que visam 

um orçamento baixo e dicas de como seguir as tendências principais de moda 

comprando peças mais baratas. 

- Fashionshows – Blogues que focam exclusivamente os desfiles. 

- Frontrow & backstage – Blogues que se dedicam a assuntos sobre a 

primeira fila e os bastidores de moda. 

- Design – Blogues onde o design de moda é o assunto central. 

 

Estas categorias são escolhidas pelo(s) autor(es) do blogue quando o 

registam no Bloglovin‟. É apenas possível seguir as actualizações do blogue 

através do Bloglovin‟ se este estiver registado. 

 

Blogues de registo fotográfico urbano  

- Streetstyle e Streetwear 

 

Esta tipologia de blogue destaca-se pela publicação de fotografias de 

pessoas que foram fotografadas na rua por um único motivo, o de 

apresentarem uma imagem única e um estilo pessoal apreciado pelo(s) 

autor(es) do blogue, que desta forma destaca combinações de peças fora do 

comum e estabelece ligação entre elas. 



Blogues: Moda e Identidade 
Sandra Martins 

 

 

82 

A selecção é feita pelo(s)  autor(es) do blogue e os seus critérios são 

pessoais e variam de blogger para blogger, assim como os motivos de quererem 

colocar o registo online e o tipo de mensagem que pretendem transmitir. 

Existem casos de grande sucesso, como o caso do blogue The Sartorialist149 

(ver imagens 5 e 6) e de Garance Doré150, dois fotógrafos (e ilustradora no 

caso de Garance Doré) que decidiram criar um blogue e exporem parte do seu 

trabalho.  

 

    

Imagens 5 e 6 – Streetstyle por The Sartorialist 

“On the street… giovanna, paris” e “On the street… summer pattern mixing” 

Fonte: http://thesartorialist.blogspot.com/ 

 

Comunidades Online 

 

As comunidades online surgiram numa altura em que o fenómeno dos 

blogues e da apresentação dos coordenados e estilo pessoal se tornou popular. 

                                                 
149 http://www.thesartorialist.blogspot.com/ 
150 http://www.garancedore.fr/ 

http://thesartorialist.blogspot.com/
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Chictopia, Modepass e Lookbook são exemplo, acolhem milhares de membros 

onde é dada primazia à difusão do estilo pessoal (ver imagens 7 e 8). 

 

 

Imagem 7 – Comunidades online 

“Chictopia – Homepage” 

Fonte: http://www.chictopia.com/ 

 

 

Imagem 8 – Comunidades online 

“Lookbook – Homepage” 

Fonte: http://lookbook.nu/ 
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As comunidades online oferecem um grau de interactividade alto. O 

número de ferramentas vai aumentando, e a exposição dos utilizadores é cada 

vez maior. É possível comentar as fotografias e os coordenados de cada um, 

assim como classificá-los. É dada primazia à individualidade. A popularidade 

vai crescendo consoante o nível de participação e originalidade no modo de 

vestir. 

Todas as comunidades têm participantes de todo o mundo, portanto 

trata-se de um fenómeno mundial, que atrai cada vez mais interessados.  

 

A difusão de Identidade através dos blogues 

 

A difusão de identidade patente nos blogues pode ser encarada como 

diversos aspectos do ego do ser humano. Esta difusão de identidade e 

individualidade pode por vezes não ter a interpretação verdadeira, visto que as 

simbologias do vestuário são múltiplas, e a utilização de cada peça de roupa ou 

acessório, é usada intimamente com um significado próprio que difere de 

cultura para cultura e de pessoa para pessoa.  

As pessoas usam roupas para criarem impressões diferentes de si 

mesmas em diferentes situações, mas a escolha também expressa de como 

desejam ser vistas e tratadas, no entanto, o vestuário não é utilizado apenas 

para criar uma imagem ou impressão para os outros, também ajuda ao 

estabelecimento de um sentido de identidade do utilizador151. 

„A questão veste o que queres, e eu dir-te-ei quem és‟ é pertinente, mas 

não deve ser levada à letra. No entanto, como já foi referido no capítulo I, a 

moda é considerada como uma linguagem por diversos estudiosos, mas não 

existe consenso na articulação e conteúdo da mensagem; os que defendem esta 

premissa defendem que quando nos vestimos com determinada peça de roupa 

                                                 
151 Rouse, 1989, p.60 
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transmitimos uma mensagem, e esta mensagem tem diversos atenuantes a ter 

em conta, nomeadamente a pessoa que a veste e a sua atitude e 

comportamento, o local e o tempo onde se encontra. 

Umberto Eco refere que as nossas escolhas no vestir, lançam 

mensagens aos transeuntes com quem nos cruzamos, pois para além da função 

básica do vestuário que é cobrir, este também se apresenta como instrumento 

de comunicação. Eco refere também que a moda pode ser vista como um caso 

em que o objecto em si (roupa) perde de certo modo a sua “funcionalidade 

física” e obtém um valor comunicativo de modo que se torna acima de tudo 

um sinal152.  

“O vestuário portanto «fala»” constata Umberto Eco visto que assenta 

em convenções e códigos que foram socialmente instituídos. Diz ainda: 

 

“(…)Porque a linguagem do vestuário, tal como a linguagem 

verbal, não serve apenas para transmitir certos 

significados, mediante certas formas significativas. Serve 

também para identificar posições ideológicas, segundo os 

significados transmitidos e as formas significativas que 

foram escolhidas para os transmitir.(…)”153 

 

 Os blogues são veículos de expressão de personalidade e identidade, de 

acções, de pensamentos e objectivos. 

A publicação diária dos seus coordenados revela-se uma maneira de 

transmitir como foi ou vai ser o seu dia. É uma maneira de apresentar a sua 

personalidade e identidade através dos itens de moda e vestuário (ver imagem 

9). 

 

                                                 
152 Eco in “O hábito fala pelo monge” p.15 
153 Ibid., p.17 
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Imagem 9 – Apresentação do coordenado diário 

“It‟s hard to hold the hand of anyone who is reaching for the sky” 

Fonte: http://sallyjanevintage.blogspot.com/ 

 

O objectivo primordial de começar um blogue diverge de blogger para 

blogger, é importante referir que nem todos os bloggers têm as mesmas aspirações 

e objectivos quando iniciam um blogue. É difícil qualificar esses objectivos, 

mesmo uma análise profunda e estruturada dos blogues, a sua mensagem pode 

ou não ser coerente, e pode ser alterada ou mesmo deixar de existir (abandono 

dos blogues). São diversos os bloggers que se expõem na blogosfera, através do 

seu guarda-roupa, mas são muitos que não o fazem, e que procuram apenas 

trocar informação no âmbito da moda, sendo por vezes criado por mera 

brincadeira ou frivolidade, como alguns bloggers referiram em estudos 

apresentados no capítulo II.  

 

http://sallyjanevintage.blogspot.com/
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Índices de popularidade 

 

De modo notório, alguns bloggers conseguiram atingir o sucesso, elevar a 

sua “voz” mais além, chegando ao ponto de serem assunto de reportagens154, e 

procurados para entrevistas, assim como serem fonte de inspiração para 

designers, grandes marcas e gabinetes de tendências. Conseguiram através de 

um blogue e de uma audiência fidedigna e entusiasta prolongarem a sua voz e 

neste caso imagem, para horizontes mais alargados para fora da blogosfera. 

 

Um artigo da TeenVogue online é iniciado da seguinte maneira: 

 

“They‟re not designers, stylists, or magazines editors – yet. The next generation of 

influential fashion forces is making its mark online with buzzed-about style 

blogs.”155 

 

Numa entrevista de Evonne Gambrell, o blogue de Jane Aldridge, Sea 

of Shoes (ver imagem 10) é designado como parte de estilo diário, parte de 

lista de desejos de compras, parte de painel virtual de inspiração. 

A recente explosão da presença e popularidade de blogues de estilo 

pessoal – que mistura muitas vezes marcas conceituadas do pronto-a-vestir de 

luxo com marcas pouco conhecidas – significa que com cada visita às páginas, 

as raparigas estão a registar que não conta “o que tu usas, mas como o usas”156. 

 

 

                                                 
154

 A TeenVogue tem um espaço próprio onde dá primazia à disseminação de 

blogues de jovens bloggers que adoram moda e que a exploram e apresentam 

nos seus blogues. Ver reportagem em anexo digital  
155 T.L.: Não são designers, estilistas ou editores de revistas – por 

enquanto. A próxima geração de forças de influência na moda está a deixar 

a sua marca online com os muito falados blogues de estilo. 
156 Entrevista da TeenVogue por Evonne Gambrel, disponível em 

http://teenvogue.com/industry/2009/02/teen-fashion-bloggers?currentPage=1 
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Imagem 10 – Jane Aldridge, do blogue Sea of Shoes 

“Snow leopard when will it be winter already” 

Fonte: http://seaofshoes.com/ 

 

 

Rummy Neely do blogue Fashion Toast (ver imagem 11) refere nesta 

entrevista: “Que o facto das bloggers serem raparigas reais com orçamentos normais para 

comprar roupa é provavelmente mais inspirador do que olhar para fotografias de celebridades 

que têm recursos sem fim”. O blogue Fashion Toast serve de inspiração a muitas 

raparigas, e encontra-se nos primeiros lugares dos tops de classificação de 

blogues devido à sua popularidade. 

Conseguir acesso aos eventos e contactar com os seus ídolos da 

indústria, desde modelos a designers, é definitivamente um benefício para 

alguns bloggers.  

 

 

 

http://seaofshoes.com/


Blogues: Moda e Identidade 
Sandra Martins 

 

 

89 

 

Imagem 11 – Rummy Neely, do blogue Fashion Toast 

“Candy Aisle” 

Fonte: http://www.fashiontoast.com/ 

 

Os blogues de moda e estilo cresceram tanto que se transformaram 

numa importante força que até grandes nomes estão a acompanhá-los numa 

leitura assídua. Não são muitos os bloggers que têm a sorte de ter autênticos 

encontros de fadas com os seus ídolos, como aconteceu com o blogger de 

BryanBoy157 (ver imagem 12), que depois de fazer um vídeo de tributo a Marc 

Jacobs, o próprio Marc Jacobs contactou-o dizendo-lhe que era um leitor 

assíduo do seu blogue e que iria dar as iniciais do seu nome – BB – a uma das 

malas da colecção158. No entanto são muitos os bloggers que estão a obter 

grandes níveis de popularidade, outro caso de sucesso é o exemplo da jovem 

                                                 
157 http://www.bryanboy.com/ 
158 Entrevista da TeenVogue por Evonne Gambrel, disponível em 

http://teenvogue.com/industry/2009/02/teen-fashion-bloggers?currentPage=1 
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blogger Tavi do blogue Style Rookie159 (ver imagem 13 e 14) com algumas 

reportagens publicadas sobre ela160, é com apenas 13 anos que se senta nas 

primeiras filas dos desfiles de grandes designers. Tornou-se, como outros 

bloggers, uma referência na moda e no ditame das tendências. 

 

 

Imagem 12 – Bryan Boy e Tavi 

“Awesome stylish nyfw people part 2 – bryanbloy” 

Fonte: http://tavi-thenewgirlintown.blogspot.com/ 

 

  

 Imagens 13 e 14 – Tavi num post diário e Tavi com Marc Jacobs 

“eeeeeeeeeeegs (eden)” e “best part of fw #1” 

Fonte: http://tavi-thenewgirlintown.blogspot.com/ 

                                                 
159 http://tavi-thenewgirlintown.blogspot.com/ 
160 Reportagens no jornal Público e na versão online do jornal The 

Guardian, ver reportagens em anexo 

http://tavi-thenewgirlintown.blogspot.com/
http://tavi-thenewgirlintown.blogspot.com/
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Capítulo IV  

 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Sumário 

O inquérito que ofereceu base para as conclusões e 

formulação de novas hipóteses. Análise da sua 

estrutura, do conteúdo e dos resultados. 
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Inquérito e resultados 
 

O grupo alvo 
 

O inquérito desenvolvido tem como grupo alvo bloggers que tenham 

blogues cujo conteúdo principal seja a moda e a difusão do seu estilo pessoal. 

A selecção dos blogues tornou-se um pouco difícil devido ao carácter ambíguo 

e por vezes incoerente da blogosfera, que resulta das decisões dos bloggers 

sobre conteúdos a publicar. 

A selecção dos bloggers para participarem no inquérito, foi feita através 

da análise qualitativa dos blogues, através da observação e resumo das 

tipologias de conteúdos que são mais frequentes nos blogues seleccionados. 

Neste preciso caso é a moda e a difusão do estilo pessoal do/a blogger. 

 Foram contactados 250 bloggers, 53 responderam ao inquérito e 197 não 

responderam. 

Número de bloggers 

contactados

1

2

 

Gráfico 1 – Nº de bloggers contactados 

 

Legenda 

1. Bloggers que não responderam ao inquérito 
2. Blogguers que responderam ao inquérito 
 



Blogues: Moda e Identidade 
Sandra Martins 

 

 

93 

Os bloggers foram contactados via email ou através da ferramenta de 

comentário existente nos blogues. Foi enviado um pequeno texto introdutório 

que apresentava o inquérito e o seu objectivo, o modo como o inquérito se 

processava e o devido link onde este se encontrava online.  

O inquérito esteve durante 25 dias, disponível a respostas, no endereço 

http://fashionblogs.questionform.com/public/quiz, o qual já não se encontra 

online. 

 Por questões de acesso, o inquérito foi apresentado em inglês. (Ver em 

anexo estrutura do inquérito escrito em português).  

Os blogues escolhidos para o presente estudo obedeceram aos 

seguintes requisitos: 

 

- Serem blogues pessoais. 

- O conteúdo principal dos blogues fosse a moda e a apresentação e 

disseminação do guarda-roupa e estilo pessoal. 

- Conterem fotografias próprias dos seus coordenados. 

- Serem blogues activos nos últimos 4 meses. 

 

Estrutura e conteúdos do inquérito 

 

O inquérito é constituído por cinco questões, sendo as primeiras quatro 

de classificação (escala de Lickert) onde são colocadas entre 4 a 6 opções que 

devem ser classificadas de 1 a 5, sendo 1 valor equivalente a não concordo e 5 

valores a concordo muito. A última pergunta é de resposta aberta. 

 
A primeira questão foca as razões que levaram os bloggers a criar os 

seus blogues, a segunda questão tem como principal assunto a influência do 

blogue na audiência segundo a perspectiva do bloggers, a terceira questão foca 

os motivos dos bloggers em apresentarem o seu guarda-roupa e estilo na 

http://fashionblogs.questionform.com/public/quiz
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Internet, a quarta questão tem como interesse saber a qual o impacto que os 

blogues têm na moda, segundo os bloggers, e por fim a quinta e última questão é 

de resposta livre e questiona aos bloggers qual a sua opinião sobre o modo 

como os blogues comunicam a mensagem de um determinado indivíduo à 

sociedade. 

 

Resultados do Inquérito 
 

1. As razões que o levaram a criar um 

blogue

0

1
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Gráfico 2 – Resultados da primeira questão do inquérito 

 

Legenda 

1. Dar a conhecer o meu estilo e maneira de vestir 
2. Expressar gosto e atitude com o objectivo de influenciar pessoas 
3. Troca de opiniões com outras pessoas 
4. Não ter mais nada para fazer 
5. Fazer algo criativo interpretando o que me rodeia 
6. Criar uma tendência estética 
 

Na primeira questão que focava as razões que levaram os bloggers a criar 

um blogue, foram colocadas seis hipóteses de resposta. A hipótese cinco 

“Fazer algo criativo interpretando o que me rodeia” tem a classificação mais 

alta, com a média de 4,3 numa escala de 1 a 5. A hipótese 1 “Dar a conhecer o 
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meu estilo e maneira de vestir” aparece com a segunda classificação mais alta, 

com a média de 4,0, seguindo-se a hipótese 3 “Troca de opiniões com outras 

pessoas” com a média 3,9. Seguem-se as hipóteses 6 “Criar uma tendência 

estética” e 2 “Expressar gosto e atitude com o objectivo de influenciar 

pessoas” com as classificações médias de 3,5 e 3,2 respectivamente. A hipótese 

4 “Não ter mais nada para fazer” apresenta a classificação mais baixa de 1,6 

como média. 

  

 

2. Na sua opinião, de que modo o seu 

blogue influencia a sua audiência?

0
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Gráfico 3 – Resultados da segunda questão do inquérito 

 

Legenda 

1. Através da influência directa no modo de vestir 
2. Na oferta de ideias e sugestões 
3. Nas atitudes e comportamentos perante a Moda 
4. Vontade de se inserir num determinado grupo 
 

Na segunda questão, que interroga os bloggers sobre o modo como os 

seus blogues influenciam a sua audiência, a hipótese 2 “Na oferta de ideias e 

sugestões” é a de classificação mais elevada, obteve a média de 3,8. A hipótese 

3 “Nas atitudes e comportamentos perante a Moda” apresenta-se como a 
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segunda hipótese com classificação mais alta, com a média de 3,2, seguindo-se 

a hipótese 1 “Através da influência directa no modo de vestir” com a média 

3,0. A hipótese 4 “Vontade de se inserir num determinado grupo” aparece 

com a classificação mais baixa, com a média de 2,4. 

 

 

 

3. Classifique as razões que explicam o motivo 

de querer dar a conhecer o seu guarda-roupa na 

Internet:
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Gráfico 4 – Resultados da terceira questão do inquérito 

 

Legenda 

1. Expressão de individualidade 
2. Expressão de opções estéticas 
3. Criar difusão do seu estilo e imagem 
4. Obter alcance social de seguidores do seu blogue e do seu estilo 
5. Outras… 
 

Na questão 3 foi solicitado aos bloggers a classificação das razões que 

explicam o motivo de querer dar a conhecer o seu guarda-roupa na Internet. A 

hipótese 1 “Expressão de Individualidade” tem a classificação mais alta, 4,0 de 

média. Seguem-se as hipóteses 2 “Expressão de opções estéticas” e 3 “Criar 

difusão do seu estilo e imagem”, com as médias 3,7 e 3,5 respectivamente. As 

hipóteses 4 “Obter alcance social de seguidores do seu blogue e do seu estilo” 
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e 5 “Outras…” têm a classificação mais baixa com as respectivas médias 3,0 e 

2,6. 

 

4. Que tipo de impacto acha que os blogues 

têm no consumidor de moda?
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Gráfico 5 – Resultados da quarta questão do inquérito 

 

Legenda 

1. Aumento de individualidade 
2. Novas interpretações das tendências 
3. Maior disseminação da informação da moda 
4. Alteração ao sistema tradicional 
 

Na quarta questão que questionou os bloggers sobre o tipo de impacto 

que os blogues têm no consumidor de moda, a hipótese 3 “Maior 

disseminação da informação da moda” obteve a classificação mais alta com a 

média 4,4. A hipótese 2 “Novas interpretações das tendências” obteve a 

classificação de 4,2 de média, seguem-se as hipóteses 4 “Alteração ao sistema 

tradicional” e 1 “Aumento de individualidade” com 4,0 e 3,6 de média 

respectivamente. 

 

Na quinta pergunta foi dada a oportunidade dos bloggers poderem 

manifestar a sua opinião sobre o papel dos blogues e da actividade do blogging. 
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Visto que um indivíduo desempenha um papel na sociedade e que comunica 

uma mensagem, esperando que esta seja interpretada pelos que o rodeiam, é 

importante saber do ponto de vista dos bloggers qual o modo que os blogues 

contribuem para esta comunicação. 

As respostas foram diversas, no entanto 18 dos bloggers que 

responderam ao inquérito, não responderam à quinta pergunta, 3 bloggers 

responderam que não sabiam o que responder e 32 responderam expressando 

a sua opinião. 

 

Percentagem de respostas e não 

respostas

1 2 3

 

Gráfico 6 – Percentagem de respostas à quinta questão 

 

Legenda 

1. Bloggers que não responderam 
2. Bloggers que não souberam responder 
3. Bloggers que responderam  
 

Algumas das respostas dos bloggers focaram o poder do blogues na 

rapidez em espalhar uma ou mais mensagens independentemente do local 

onde se vive e chegar até diversas pessoas em tempo real, o facto de ser um 
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modo fácil para disseminar informação e opiniões, está neste momento a 

tornar-se numa importante parte que influencia a moda. Um blogger referiu que 

a rápida informação dos blogues é melhor do que a das revistas, pois 

possibilita a reunião de opiniões como um todo. 

 

A proximidade da blogosfera permite o contacto entre pessoas, e a 

dispersão e troca de ideias e estéticas numa audiência ilimitada, numa das 

respostas o blogue foi definido como um fórum, onde um emissor pode 

enviar mensagens livremente e receber opiniões, tanto negativas como 

positivas, torna possível a comunicação de paixões e criatividade de um 

determinado indivíduo para outros. Os blogues são também vistos como um 

apoio da nossa sociedade individualista à medida que nos movemos em 

direcção à comunicação via web e menos à comunicação cara a cara. Um blogger 

referiu os blogues como uma plataforma de conteúdo de auto-geração, 

referindo-se a este tipo de conteúdo como sendo o futuro. Em termos de 

conteúdos, existem blogues para todos, são diversas as tipologias apresentadas 

na blogosfera. 

 

Um dos bloggers que participou no inquérito referiu que de algum modo, 

sente que os blogues de moda permitem muitas interpretações alternativas da 

moda, no entanto não é necessário um sentido de individualidade que 

acompanha essa liberdade de expressão, pois mesmo através da alta-costura ou 

da moda são poucas as pessoas que têm o seu estilo único e verdadeiro. 

 

Os bloggers através dos blogues de estilo e moda enviam regularmente 

mensagens sobre as suas preferências de moda e recebem opiniões da 

audiência. Os blogues são também vistos como um modo de comunicar e 

trocar opiniões com aqueles de quem se gosta ou não, permitindo a 

comunicação entre as pessoas e bloggers que à partida partilham estilos 
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semelhantes; este comportamento dá origem à procura de inspirações nos 

bloggers mais populares, assim como permite conhecerem pessoas que 

dificilmente conheceriam de outro modo, o que pode por vezes revelar-se 

surpreendente.  

Os blogues revelam-se como canais específicos ou significados de 

interpretação pessoal e influência na sociedade. Um blogger referiu um facto já 

desenvolvido em estudos de blogging (ver capítulo II): de que os blogues são 

diários online à espera de serem lidos, partilham informação íntima que de 

outro modo seria mantida secreta, trata-se de uma auto expressão com a 

oportunidade de ser reconhecida, e que mesmo as vozes mais silenciosas 

podem ser ouvidas.  

 

 Um dos bloggers respondeu a esta pergunta definindo os blogues como 

uma via para encontrar pessoas com os mesmos interesses, visto que ao nível 

pessoal nem sempre estamos rodeados de pessoas com os mesmos interesses 

que nós, no entanto nos blogues, as pessoas escolhem estar ali, e comunicam 

com pessoas de interesses comuns.  

 Numa das respostas foi referido que os blogues permitem aos bloggers 

expressarem-se, escreverem sobre si mesmos, terem um espaço com as suas 

inspirações, e revela-se num modo de comunicar com outras pessoas com os 

mesmos interesses. 

 Os blogues caracterizam-se como um canal que possibilita a elevação 

de uma voz individual pelo mundo inteiro, o que é tão difícil nos presentes 

dias na nossa sociedade através de outros meios tradicionais menos eficazes, 

qualquer pessoa pode ter um blogue, este pode ser designado actualmente 

como o melhor meio para a divulgação e interpretação própria. 

 

Um blogger referiu que os blogues são também utilizados para alcançar 

nichos de mercado e que de momento estão a ganhar uma elevada 
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importância, outro blogger referiu que os blogues mantêm-se amplamente 

independentes e não são direccionados para espalhar estilo e tendências com o 

intuito de ter lucro sobre isso. Logo os blogues são um importante contributo 

para a comunicação da moda, possibilitam também a recepção de opiniões 

pessoais, individuais e do ponto de vista da moda, mas sem serem ditadas por 

companhias ou editores.  

 Os blogues sábios em moda ajudam na definição e exploração de 

estilos, e dão uma nova perspectiva das tendências, particularmente na actual 

recessão, os blogues mostram que a moda pode ser barata e sugerem a 

utilização da filosofia do “faça você mesmo”. 

Os blogues permitem uma moda mais democrática, trazendo-a a 

pessoas que geralmente não pensam sobre o que estão a vestir e dão a 

conhecer novas maneiras de usar as peças “In”. 

 De um ponto de vista mais extremista, um blogger respondeu que os 

blogues removeram os jornalistas da disseminação da informação de moda, e 

tornaram-se numa fonte de informação de confiança e imparcial que não são 

influenciadas por editores ou campanhas publicitárias. O público prefere ouvir 

um blogger porque o vê como real.  
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Considerações finais 
 

O forte impacto na Moda que os blogues apresentam, através da 

rapidez e fluidez da informação, caracteriza também a época em que nos 

encontramos, nervosa, inconstante e de rápida mutabilidade, onde o fenómeno 

do blogging é considerado quotidiano, visto já não ser estranho ouvir alguém 

dizer que escreve no seu blogue e que este se encontra aberto a opiniões e 

críticas no universo da internet. 

Na moda esta ferramenta e canal de comunicação e informação veio 

democratizar a difusão da moda por pessoas comuns, que não são editores 

nem publicistas. Democratizou as tendências e o poder de quem as lança. É 

um canal livre, aberto e acessível a quem queira utilizá-lo. 

O facto de nos encontrarmos no fim da era da revolução industrial e no 

início da era da informação, canais de comunicação e informação em formato 

digital vêm acentuar ainda mais esta nova era em que nos encontramos, como 

já foi referido por investigadores. A criatividade e fluidez tornaram-se 

importantes características, que são envolvidas na actividade do blogging, sendo 

a expressão criativa a razão mais votada de criação de um blogue, pelos 

bloggers que participaram no inquérito da investigação apresentada. 

Nos últimos dois anos a crescente blogosfera apresentou um acréscimo 

significativo nos números de leitores e utilizadores, e devido a este facto 

aumentaram os blogues de moda e a tipologia destes em diversos grupos. 

São muitos os bloggers que referem ter preferência pela consulta de 

blogues do que por revistas de moda, os blogues são um canal livre de troca de 

informação e que vai ganhando cada vez mais utilizadores e respeito perante 

os outros meios tradicionais de comunicação. 

 

A moda e a identidade sempre foram colaboradoras no realce da 

individualidade de cada indivíduo e na sua difusão em diferentes níveis. A 
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blogosfera é um universo onde tanto a moda e a identidade são apresentadas e 

difundidas. Por isso foi importante a abordagem da relação entre moda e 

identidade e a moda como forma de comunicação, assim como a distinção de 

moda, vestuário e traje, a mudança como característica da evolução da moda e 

algumas das teorias que sustentam a moda como fenómeno intrínseco da 

sociedade e que ofereceram alicerces de argumentação à temática investigada.  

A abordagem ao estudo do fenómeno da blogosfera sustentou a 

investigação do ponto de vista que permitiu uma melhor percepção do 

fenómeno da moda na blogosfera, através do conhecimento da sua origem, 

ferramentas, estudos efectuados sobre blogging que facultaram um maior 

conhecimento deste canal de informação e a divulgação que continua a 

revolucionar a sociedade e a comunicação. 

A relação entre os blogues e a moda revelaram dados que apresentaram 

uma multiplicidade de tipologias de blogues de moda, uma difusão constante 

de identidade e moda, e também um notório crescimento do aparecimento de 

diversas comunidades online, que tiveram e continuam a ter um enorme 

impacto na moda, tanto ao nível da sua divulgação e difusão como da sua 

evolução. 

Em resposta à questão de investigação, colocada no início da presente 

dissertação: 

De que forma os blogues e as comunidades online ajudam as pessoas a 

afirmar a sua identidade na moda? 

Os blogues e as comunidades apresentam-se como canais de expressão 

de individualidade, que conseguem abranger um público ilimitado. Oferecem 

um leque de novas e diferentes tendências, promovem de maneira mais rápida 

e abrangente a informação de moda e dão origem a alterações no sistema 

tradicional de divulgação da moda e não só.  
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De que modo estas novas ferramentas (blogues e comunidades online) 

de enorme acessibilidade, e que permitem um maior poder aos seus 

utilizadores, influencia a moda, o modo como a percepcionamos e a forma 

como se difunde? 

Em resposta à hipótese formulada no início da investigação, estas 

novas ferramentas permitem ao blogger e ao leitor uma diferente percepção das 

peças de moda e uma completa e renovada interpretação. São muitos os 

bloggers que fazem misturas de peças de grandes e prestigiadas marcas e 

designers, com marcas que têm grandes nichos de mercado onde o custo das 

peças de roupa é baixo e onde a interpretação das tendências é feita com o 

intuito de produzir mais a baixo custo. A forma como se difunde é mais 

alargada, permitindo o acesso a novos nichos e universos. São muitos os 

designers e marcas que recorreram aos bloggers como estratégia de divulgação 

de baixo custo, convidando-os para os desfiles e oferecendo algumas das suas 

peças. Na divulgação, blogues e revistas formam uma importante equipa. 

 

Os contributos que a presente dissertação apresenta no universo dos 

estudos efectuados sobre moda são o desenvolvimento e estudo aprofundado 

sobre a actividade do blogging na moda, o impacto desta ferramenta na difusão 

da moda, da individualidade, identidade e estilo pessoal, a abordagem ao 

estudo da moda através da blogosfera, salientando o individualismo inato na 

moda.  

 

Através desta investigação podem ser feitas recomendações de outras 

investigações na área, tais como: 

- Aprofundamento do estudo dentro das outras tipologias de blogues 

de moda e do fenómeno das comunidades online de moda. 

- Levantamento de websites de moda e relacionar a sua relevância com 

o percurso da evolução da moda na época actual. 
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 Anexos 
(ver pasta “Anexos”) 
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