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Resumo: 

Esse artigo é parte integrante de um projeto de pesquisa que visa comprovar a influência 

dos blogs de moda na identidade e na vida das jovens. Para isso serão entrevistadas 50 

jovens leitoras de blogs – por meio de seus posts e/ou comentários – e como fonte de 

pesquisa: 5 blogs famosos de moda: Garotas Estúpidas, Blog da Mariah, Blog da Jé, 

Super Vaidosa (by Camila Coelho) e Blog da Lala e Maria Rudge. A hipótese central é 

que o dialogo informal das blogueiras aproxima as leitoras gerando uma relação 

intuitiva de confiança. 
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Introdução  

 É notável, atualmente, que a economia mundial vem se transformando 

radicalmente como resultado da ação da tecnologia e da globalização. Esse caráter 

global produz uma mudança constante que interfere não somente nas relações 

econômicas, mas também nas relações pessoais da sociedade.  

  “À medida em que áreas diferentes do globo são postas em interconexão umas 

com as outras, ondas de transformação social atingem virtualmente toda a superfície da 

terra” (GIDDENS, 1990, p.6). Portanto é comprovado a partir dessa afirmação que essas 
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ondas de transformação social atingem os indivíduos modificando seu modo de pensar 

diante do mundo e, consequentemente, modificando sua forma de consumir. Essa 

mudança no pensamento desse sujeito, inserido nesse contexto global, é vista no fato 

dele agregar em sua personalidade diferentes modos de pensar, gerados a partir do 

contato com diferentes culturas e da vivência de experiências diversas que a 

globalização oferece. 

 Esse sujeito pós-globalização, que surgiu no final do século XX, é descrito pelo 

pensador Stuart Hall (1992) em seu estudo “A identidade cultural na pós-modernidade”. 

Neste, o pensador afirma esse indivíduo como sem identidade fixa, essencial ou 

permanente, mas sim uma “celebração móvel”. 

 Para entender melhor esse sujeito chamado de pós-moderno, é preciso identificar 

seus precedentes como também contextualizar quais fatores influenciaram sua geração. 

Assim, Stuart Hall define em seu estudo três concepções de identidade as quais estudam 

o sujeito e o nomeiam de acordo com uma visão histórica e não biológica. Portanto são 

definidos a partir de fatos históricos que interferem na personalidade do ser humano. O 

primeiro deles é chamado Sujeito do Iluminismo, posteriormente surge o Sujeito 

Sociológico e, por fim, o Sujeito Pós-moderno, que é o protagonista desse estudo. 

 Primeiramente, é importante destacar os movimentos que contribuíram 

fundamentalmente para a emergência dessa nova concepção de sujeito e que libertaram 

aos poucos o indivíduo de seus apoios estáveis nas tradições e nas estruturas. O 

primeiro deles foi a Reforma e o Protestantismo, que libertaram a consciência individual 

das instituições religiosas da Igreja. Secundariamente, o Humanismo Renascentista, 

colocando o homem no centro do universo. Temos também as revoluções científicas, 

que deram ao homem a capacidade de investigar e comprovar fenômenos antes 

explicados apenas por crenças. E, por fim, o Iluminismo, que trouxe como foco o 

homem racional, científico, libertado das cresças e da intolerância. Esses movimentos 

criaram base para o surgimento de ideias individualistas na mente desses sujeitos ao 

longo do tempo. 

 O sujeito do Iluminismo é descrito por Hall como “indivíduo totalmente 

centrado, unificado, dotado das capacidades de razão e de ação cujo “centro” consistia 

num núcleo (2006, pag. 2).  Nota-se que a essência deste sujeito permanece a mesma 



durante toda sua existência, o qual possui um “eu” composto por uma única identidade 

fixa. 

 A segunda concepção de sujeito corresponde ao sujeito sociológico. Este 

“refletia a crescente complexidade do mundo moderno e a consciência de que este 

núcleo interior do sujeito não era autônomo e autossuficiente, mas era formado na 

relação com outras pessoas importantes para ele”. (2006, pag. 2). Ou seja, é uma 

identidade formada na interação entre o eu e a sociedade. Nela, esse sujeito absorvia das 

pessoas importantes para ele os valores, símbolos e sentidos que construíam sua cultura 

no universo o qual pertencia, porém sem deixar de possuir uma essência própria e 

consistente. 

 O sujeito pós-moderno, por sua vez, produzido pelo cenário da globalização, 

nasce influenciado pela ideia de libertação das tradições e estruturas. Ele é totalmente 

flexível e absorve o que o agrada do mundo exterior, agregando em seu infinito 

particular diversas personalidades. Como dito anteriormente, sua identidade é uma 

“celebração móvel”, isto é, ela está constantemente sendo “descentrada ou deslocada 

por forças fora de si mesma”. (2006, pag. 2)  

 Muitas vezes, essas identidades são contraditórias ou mal resolvidas. Portanto o 

indivíduo do mundo de hoje vive equilibrando suas diversas identidades, despertadas 

por influência do meio em que vive e das informações e personalidades que chegam até 

ele nos diversos momentos de sua vida. 

 Stuart Hall disse, em 1990, que a identidade plenamente unificada, completa, 

segura e coerente é uma fantasia (2006, pag. 3). Portanto, à medida que o mundo torna-

se complexo, as possíveis e existentes identidades presentes num indivíduo 

multiplicam-se. Esse conceito de “celebração móvel” é representado no sujeito pós-

moderno como uma identidade formada e transformada continuamente, dependendo das 

formas pelas quais esse indivíduo é representado ou interpelado nos sistemas culturais 

que o rodeiam (Hall, 2006, pag. 2). Ou seja, os indivíduos são frutos das relações entre 

seus semelhantes e o meio em que vivem. Portanto, como essas relações tornaram-se 

muito mais amplas e infinitas com o advento da globalização e abriram visivelmente os 

horizontes da comunicação, esses indivíduos criaram dentro de si várias identidades, 

muitas vezes contraditórias que os empurram para diferentes direções e que os 

identificam temporariamente dependendo do contexto que se encontram. 



 Os meios de comunicação não somente tem o papel de informar, mas também 

influenciam diretamente a vida das pessoas. A partir do momento que se comprova a 

visível influência do meio na formação e criação de opiniões, saberes, normas, valores e 

subjetividades do sujeito pós-moderno, percebe-se que as comunicações disseminadas 

na internet são ferramentas interessantes para persuadi-lo e transformá-lo, uma vez que 

cada vez mais cresce o acesso e a permanência da população consumidora ativa neste 

meio. 

 Os blogs de moda são uma fonte de informação e comunicação recente, porém 

são muito aceitos e visualizados. Seja pela linguagem usada, pela ostentação mostrada, 

pelas atualizações constantes, o fato é que hoje essas ferramentas e suas autoras servem 

como grandes formadoras de opinião.  

Seu público alvo carrega a identidade do sujeito pós-moderno, por isso está 

sempre em busca de novidades e tendências. É notável também que os blogs 

conquistam essas jovens pois apresentam “posts” diários suprindo a necessidade desse 

público de movimento e informação contínua. 

Na pesquisa “Consumo de Produtos de Beleza”, da Sophia Mind, foi apontado 

que para as mulheres com menos de 30 anos as principais fontes de descobertas de 

novidades em produtos de beleza são as amigas (64%), os profissionais de beleza (42%) 

e a internet (44%), conforme é mostrado no gráfico abaixo: 

 

Fontes de descoberta de novidades de produtos de beleza por mulheres com menos de 30 anos. 

 Adaptado de: Sophia Mind 

Segundo a pesquisadora Selma Felerico (2013) – em sua pesquisa Beleza do 

Futuro. Os modos de ver, tratar e consumir a beleza feminina na juventude – um fator 

decisivo para o desenvolvimento de estudos com consumidoras jovens é o crescimento 



significativo do poder de compra feminino cada vez mais cedo, registrado na pesquisa 

“Caderno Capricho sobre a Garota Brasileira”, desenvolvida em 2009, pelo núcleo 

jovem da Abril:  

Pele do rosto – oleosidade e espinhas são os problemas que mais preocupam as 

jovens quando o tema é a pele do rosto. E elas já adotam uma rotina de cuidados 

adultos. Elas usam regularmente: 48% sabonete facial; 40% secativo para 

espinhas; 39% protetor solar e hidratante para o rosto; 33% esfoliante; 30% 

demaquilantes e 19% das garotas usam produtos prescritos pelo médico.  

Cabelo – é a preocupação número 1 no visual. Se o cabelo não está bom, o 

humor e a autoestima diminui e não dá vontade nem de sair de casa. Elas usam 

regularmente: 54% chapinha; 52% secador; 41% creme para pentear; 35% 

creme de tratamento e 33% silicone para as pontas.  

Maquiagem para o dia-a-dia – elas adoram usar blush, batom, sombras, lápis, 

delineador, máscara. Esse é o jeito mais rápido, fácil e até mesmo barato de 

transformar o visual. As jovens brasileiras adotaram o modelo americano, elas 

usam maquiagem até para ir à escola. 73% usam gloss; 59% usam lápis de olho; 

54% usam rímel; 42% usam pó; 40% usam blush e 40% usam base. 

(www.nucleojovem.com.br, 2009) 

 Essa pesquisa visa comprovar a influência dos blogs de moda na identidade e na 

vida das jovens. Para isso será usado para coleta de dados pesquisa exploratória de 

dados secundários com 50 jovens leitoras de blogs – por meio de seus posts e/ou 

comentários – e como fonte de pesquisa: 5 blogs famosos de moda: Garotas Estúpidas, 

Blog da Mariah, Blog da Jé, Super Vaidosa (by Camila Coelho) e Blog da Lala e Maria 

Rudge. 

De acordo com Casotti, Suarez e Campos (2008) elas vivem  um período que 

pode ser delimitado pelo fim da adolescência e pela entrada no mercado de trabalho. 

Marca o início da vida adulta: a definição profissional, a busca de relações amorosas, a 

relativação da influência familiar –  “parece fazer deste um momento emocionalmente  

intenso, em que a preocupação com a aparência ocupa um lugar central  na atenção das 

mulheres” (CASOTTI, SUAREZ E CAMPOS, 2008, p. 31). 

A Pesquisa 

O problema de pesquisa a ser investigado neste trabalho está relacionado a 

influência que os blogs – por meio de posts, comentários, imagens e tutorias –  têm 

sobre os hábitos de vida e o consumo das jovens, contemporâneas, pertencentes aos 

centros urbanos.  Baseados em algumas afirmações que inspiram o roteiro de 

questionário a ser aplicado junto as entrevistadas:   o dialogo informal das blogueiras 



aproxima as leitoras gerando uma relação intuitiva de confiança.; as blogueiras 

influenciam e mudam aspectos do estilo das meninas no modo se vestir e maquiar-se, as 

leitoras estão cientes que recebem estímulos de compra e atitude; os produtos usados 

por elas são aceitos e procurados pelas meninas que acompanham o blog; as meninas se 

cobram muito em todos os aspectos (vestimentas, maquiagem, cabelo, roupas, 

acessórios, eletrônicos, corpo, viagens), pois se comparam com os estereótipos 

mostrados nos blogs; os blogs de moda criam estereótipos que mudam constantemente 

junto com a moda e as meninas encontram neles informações para estar sempre nesse 

padrão como forma de se enquadrar; as leitoras acrescentam em sua personalidade e 

hábitos coisas mostradas no blog; as leitoras compram mais pela motivação indireta a 

compra constante existente nos blogs, entre outras questões a serem contempladas.   

Temos como hipótese central desse projeto que: os blogs de moda criam um 

mundo mítico no qual viver nele é como ter a vida jovem feminina ideal e isso motiva 

as leitoras a participar dele. A forma de aproximar-se desse mundo é o consumo dos 

produtos ali mostrados. Seu objetivo primário é verificar a influência de blogs de moda 

nos hábitos de vida e consumo das jovens. E seus Objetivos secundários: analisar se o 

dialogo informal das blogueiras aproxima as leitoras gerando uma relação intuitiva de 

confiança; verificar a influencia das blogueiras na mudança do estilo das meninas no 

modo se vestirem e maquiarem. E identificar se as leitoras estão cientes que recebem 

estímulos de compra e atitude. Assim como compreender se se as leitoras compram 

mais pela motivação indireta presente nos blogs onde se mostra um consumo constante. 

Perceber se os blogs de moda criam um mundo mítico no qual viver nele é como ter a 

vida jovem feminina ideal e se isso motiva as leitoras a participar dele. Verificar se a 

conclusão disso é que as meninas veem esse consumo como forma de aproximar-se 

desse mundo pelo consumo dos produtos ali mostrados. 

 O método de coletas de dados utilizado será a pesquisa exploratória de dados 

secundários que inclui posts, comentários, vídeos, tutorias presentes em blogs e nas 

redes sociais.  A pesquisa será descritiva quantitativa, composta por entrevistas pessoais 

por meio de questionários aplicados –   via Google.docs –   com  50   mulheres de 15 a 

30  anos, das classes A e B, leitoras de blogs deste segmento.   



Em seguida os dados serão analisados e será feito uma classificação dos posts 

contemplando os temas: consumo; influência das amigas; moda; indicações das 

blogueiras e rejeição dos conteúdos virtuais. 

Como primeiras considerações, percebemos que todas as meninas entrevistadas 

afirmaram que são vaidosas sendo que a maioria delas realizam procedimentos estéticos 

e gostariam de melhorar algum aspecto de sua aparência. Para isso recorem a blogs de 

moda e instagram de it girls para atualizar as informações que usam para compor seu 

caráter estético. Percebe-se que a escolha por esse meio de comunicação para informar 

novidades de moda e aparência em geral foi por haver uma linguagem informal e 

aproximativa das blogueiras com suas leitoras, gerando confiança e afinidade. Além 

disso as jovens afirmam que os blogs são bem atualizados, trazendo boas informações 

do mundo feminino diariamente e em tempo real. 

Conclusão 

Esse estudo é significativo, pois visa entender esse novo sujeito, fruto da 

globalização, que busca aceitação numa sociedade que vive perante a reflexão: “Quem 

não é percebido não existe: apareço, logo existo.” (Erlon José Paschoal, Sociedade da 

imagem: desafios estéticos e educacionais, 2007). Nota-se a preocupação ligada às 

questões da imagem e consequentemente a importância dada a busca por informações e 

recursos a fim de enquadrar-se nesse padrão. 

Para profissionais de comunicação, a pesquisa é pertinente por demonstrar que a 

forma mais sensata de seduzir as mulheres de 15 a 30 anos, consumidoras, que acessam 

a internet, é através da aproximação e do entendimento de seu psicológico, de suas 

vontades e interagindo com ela através do diálogo informal. 

Como também, o projeto é considerável para as marcas que possuem como 

público alvo as mulheres examinadas na pesquisa, por testemunhar a relevante 

comunicação persuasiva existente numa mídia de consumo informal como os blogs, 

atingindo e influenciando notavelmente a vida, a personalidade e a forma de consumo 

das leitoras. 

É relevante para as atuais e futuras blogueiras como demonstrativo de eficácia dos 

blogs, para a possibilidade deles se tornarem uma fonte rentável na vida delas e ainda da 



visível influência gerada por elas, qualificadas como formadoras de opinião, na vida das 

leitoras. 

Nos resultados obtidos pela pesquisa nota-se que 100% das meninas entrevistadas 

preocupam-se com sua aparência e afirmam serem vaidosas. Isso gera uma busca 

natural por informações que as atualizem e traga confiança no quesito beleza, moda, 

aparência em geral. Para isso 98% delas afirmaram buscar essas informações em blogs 

ou instagram de blogueiras e personalidades, o que confirma o problema de pesquisa 

defendido neste projeto, a influência dos blogs de moda na identidade das jovens. 
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