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1. RESUMO 

Este Trabalho de Iniciação Científica – Representações de gênero: a moda jovem na 

atualidade – refletiu sobre identidade, gênero e suas representações na moda juvenil. 

Insere-se na linha de pesquisa Representação e identidade na contemporaneidade, do 

grupo Estudos do Discurso e é parte do Plano Geral de Pesquisa Representações e 

Identidades: Olhares Interdisciplinares. Trata-se de pesquisa documental, cujo tema 

são as representações de gênero no mundo da moda jovem, na perspectiva de 

contribuir para a reflexão sobre a identidade do sujeito da atualidade. O enfoque foi, 

portanto, a moda juvenil, em que verificamos até que ponto (e se) a sociedade 

contemporânea, na busca de um visual moderno, tende à neutralização do sexual e à 

artificialização do corpo. Em determinados contextos sociais, jovens procuram marcar 

sua rebeldia contra o já-instaurado vestindo-se de maneira inusitada ou diluindo as 

marcas tradicionais de gênero. Em outros, há as It Girls, mulheres jovens, que, mesmo 

sem querer, criam tendências, despertam o interesse das pessoas em relação ao seu 

modo de vestir, andar, pensar ou ser. E, também, os It boys. O corpus foi composto de 

textos e imagens veiculados em seis blogs (sites) e uma revista feminina que tratam do 

tema. A Análise do Discurso, sob uma perspectiva interpretativista, deu o suporte 

teórico para a busca de respostas às questões do processo de constituição dos sujeitos 

e dos sentidos. Concluímos que a moda, fenômeno social efêmero, sempre passou e 

sempre passará por muitas revoluções. Assim, é importante compreender que tudo o 

que desfrutamos na atualidade advém de um percurso histórico em progressão há 

tempos.   

 

2. INTRODUÇÃO 

A moda, por ter uma dimensão massificadora, contribui para compreendermos as 

relações sociais da vida em comunidade e pode levar-nos a refletir acerca de diferentes 

aspectos presentes na sociedade, uma vez que é capaz de afirmar, unir e separar 

diferentes sujeitos. Tema ainda em emergência na academia, a “modalogia” encontrou 

dificuldades de se colocar como um assunto de pesquisas acadêmicas por ser ambígua 

e complexa, bem como sublinha Godart (2010), pois ela pode ser definida como a 

indústria do vestuário, do luxo e de cosméticos, englobando também a moda que os 



indivíduos consomem para significarem-se em suas identidades. Na 

contemporaneidade, diante do mundo líquido-moderno, como conceitua Bauman 

(2007), é necessário refletir acerca das identidades dos sujeitos interpelados pela moda 

e pelas representações de gêneros que subjazem aos discursos em curso na 

sociedade, que é a do consumo, estruturada e definida, conforme aponta Lipovetsky 

(2009), pelo próprio processo de moda, uma vez que ela, a sociedade de consumo, 

centrada na expansão das necessidades, reordena a produção e dita o que será 

obsoleto e o que será a “bola da vez”, mudando os rumos da economia por meio da 

forma-moda. 

 

3. OBJETIVOS 

Buscou-se, neste trabalho, sob o enfoque da Análise do Discurso de linha francesa, 

em uma linha qualitativo-interpretativista, perceber como os jovens se significam 

através da moda e o que emerge de seus discursos reproduzidos nas mídias digitais e 

impressas, já que a juventude, empiricamente, carrega o peso de acompanhar o “novo” 

e de acreditar que este é superior ao “antigo”. Diante desse quadro, procuramos 

entender qual é o espaço que cada tribo tem na sociedade e, na atualidade, quem faz e 

“dita” a moda juvenil (será que ela ainda pode ser ditada?) e como se dão as alterações 

produzidas no imaginário dos jovens por meio de seus comportamentos, seu estilo de 

vida e sua forma de vestir, bem como notar se eles (os jovens) têm apagado ou não as 

tradicionais marcas de gênero presentes na sociedade.  

 

4. METODOLOGIA 

Este trabalho de Iniciação Científica propôs uma reflexão sobre identidade, 

gênero e suas representações na moda juvenil e trata-se de pesquisa documental, cujo 

tema são as representações de gênero no mundo da moda jovem, na perspectiva de 

contribuir para a reflexão sobre a identidade do sujeito da atualidade.  

O enfoque da pesquisa foi as formas de representação no discurso da moda 

para a juventude, sobretudo nas sociedades ocidentais e, mais especificamente, no 

Brasil; portanto, a moda juvenil para o masculino e para o feminino.  



A investigação teve por base o caráter figurativo dos textos que criam um efeito 

de realidade, por terem função descritiva ou representativa. Subjazem às figuras alguns 

temas relacionados aos valores e às crenças da sociedade em que são produzidos, 

mais especificamente do universo da juventude.  

Para se chegar à compreensão dos sentidos, além do aspecto linguístico do 

material analisado, a pesquisa levou em conta elementos extra-linguísticos como o 

contexto histórico-social, os interlocutores, o lugar de onde falam, a imagem que fazem 

de si, do outro e do assunto tratado. Muitos elementos retratados nos textos e nas 

imagens sobre moda fazem parte do imaginário coletivo de uma (ou de várias) 

geração(ões) e constituem estereótipos que percorrem a sociedade no tempo. 

A pesquisa foi de base essencialmente interpretativa e inter/transdisciplinar e 

adotou a perspectiva da Análise do Discurso (AD) de orientação francesa, que deu o 

suporte teórico para as respostas às questões do processo de constituição dos sujeitos 

e dos sentidos por meio da análise de textos sobre moda juvenil. 

O olhar do leitor sobre a materialidade do texto tem por objetivo compreender o 

que o sujeito diz em relação ao que não foi dito, mas está presente na situação. Como 

o discurso é um dos lugares em que a ideologia se manifesta, percebemos a ideologia 

da época e dos sujeitos envolvidos, a partir da investigação proposta. Assim, a 

pesquisa estudou o não-dito por meio do que foi dito nos textos, bem como as vozes 

(polifonia) presentes nesse tipo de discurso (da moda) e as formações imaginárias a ele 

subjacentes, levando em conta, ainda, o conceito de memória discursiva. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Pelo fato de significar muito mais do que apenas os tecidos que nos vestem, se 

tomarmos pelo âmbito do vestuário, a moda tem se constituído como um símbolo de 

expressão e representação da cultura que trazemos conosco e que traz (a moda) 

consigo muitos dos valores tradicionais incrustados na sociedade. Atualmente, o 

que se nota são combinações como um jeans e uma camiseta básica não se 

restringindo apenas ao vestuário masculino, tal qual como já foi estabelecido em 

outros tempos. Há mulheres que usam peças que podem fazer parte do look tanto 



de um gênero quanto de outro. Disso, podemos dessumir que roupas, na atualidade, 

não prezam muito as especificidades dos corpos masculinos e femininos, isto é, não 

se imaginam mais homens essencialmente musculosos, o que teria de ser 

transparecido pela roupa, nem mulheres extremamente femininas. Entretanto, há 

grupos que subvertem essa ideia, como é o caso das it girls, meninas que afirmam, 

por meio da roupa, sua feminilidade. Dessa forma, depreende-se que, no atual curso 

da sociedade, a moda é um modo de rejeitar os regulamentos sociais já 

preestabelecidos e/ou de aceitá-los. De uma forma ou outra, ela (a moda) sempre 

será uma forma de significação, já que os sujeitos querem sempre comunicar algo a 

partir do que vestem 

Quanto à tríplice blogs, jovens e moda, tem-se que a mídia, há muito, é o espaço 

em que os pensadores da moda dão visibilidade às suas criações e é o meio mais 

utilizado por eles para difundi-las. Com o passar do tempo, com a ascensão das 

tecnologias de informação, mais precisamente da internet, houve o surgimento de 

um novo local para a difusão das novidades da moda. Os computadores, em 

interconexão, deram vez ao ciberespaço, que passou a confluir as linguagens orais, 

escritas e audiovisuais.  

Com a web 2.0, foi possível assistir ao que vivemos hoje: o compartilhamento de 

informações e as redes sociais. Fruto dessa tecnologia, os blogs apareceram, 

primeiramente, nos Estados Unidos, em meados de 1997. No Brasil, eles 

começaram surgir quatro anos depois, em 2001. Blog, em inglês, significa “diário de 

bordo” e seu uso deu-se exatamente nesse sentido, com o intuito de ser um espaço 

em que a liberdade de expressão fosse possível, juntamente com a troca de ideias 

entre quem o escreve e quem o lê. Com o sucesso da ferramenta, o lado mais “livre” 

de alguns blogs começou a não ter vez. Por esse motivo, assim como as revistas, 

eles passaram a ser segmentados, divididos, e isso possibilitou que muitos assuntos 

fossem tratados mais especifica e profundamente. Com isso, surgiu a “blogosfera”, 

um local em que os internautas podiam se servir com muitas e diversas 

informações.  

Esse novo mundo midiático trouxe consideráveis alterações no universo da 

moda, uma vez que possibilitou o diálogo entre a voga e a rua. Sob esse aspecto, 



nota-se que os blogueiros, atualmente, têm, muitas vezes, mais influência sobre as 

informações de moda do que as revistas especializadas, visto que eles permitem a 

quebra de alguns padrões homogeneizadores da área, bem como uma maior 

expressão da identidade, fazendo com que o leitor sinta-se mais à vontade e 

integrado àquele ambiente. Voltado, em suma, ao público jovem, temos que a figura 

desse público na sociedade é bastante calcada em normas que passam pelos 

critérios corporais para se estabelecerem, bem como pelas imagens sociais e 

públicas, marcadas também pelo corpo, que, na contemporaneidade, parece ter de 

se enquadrar nos padrões de juvenilidade, de estética e de erotismo etc.  

Busca-se, nesse contexto, o corpo perfeito, que se encaixa nas medidas padrões 

de peso x altura, isso tanto para o feminino quanto para o masculino. É esse corpo, 

então, que servirá de objeto para as publicidades, para a moda, ou seja, para o 

mercado em geral, que terá a imagética do corpo perfeito como referencial. Nesse 

sentido, a roupa, mais do que mero cobertor das “vergonhas”, ganha importantes 

significações no que cerne à expressão social da individualidade do jovem e à 

exterioridade de narrativas que permitem demarcar sua identidade. É sob essa 

égide que o corpo torna-se componente de um dos muitos polos que os jovens 

utilizam-se para se expressar e, também, distinguir-se dos outros. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos seis blogs de moda e de uma revista feminina para a análise das 

questões de gênero, de acordo como objetivo inicial e sob a luz de conceitos da AD.e 

das leituras realizadas sobre o que, atualmente, constitui o universo da moda jovem, 

pudemos notar que muitos paradigmas estão sendo rompidos diante do contexto 

“líquido-moderno” em que vivemos e outros continuam cristalizados em nossas 

memórias. A comparação entre os seis recortes permite-nos visualizar a necessidade 

que homens e mulheres têm de se significar e se visibilizar por meio do que vestem e 

também por meio do estilo de vida que levam. Nesse sentido, notou-se que a imagem 

fotográfica é algo muito importante para que essa visibilidade e significação aconteça. 

As representações produzidas na web (blogs) e também no veículo impresso – a revista 

Elle – colaboram para traçarmos o perfil identitário desses homens e mulheres que 



fazem de si a imagem de quem ocupa uma posição privilegiada para falar ao outro o 

que consumir para este faça parte de um grupo (seja ele de it girls, it boys, cools ou 

“machos”). Descortinando os sentidos desse locutor, é possível também estabelecer 

formações imaginárias sobre quem é esse interlocutor. A partir disso, podemos 

considerar que web tem sido um espaço muito importante para os jovens 

acompanharem as novidades em moda. Por meio da materialidade fotográfica, esses 

sujeitos participam de práticas que os deixam visíveis na rede, ou seja, a posição-

sujeito que ocupam no espaço digital é, mais do que discursiva, uma posição de 

sujeitos que se fazem visíveis.  

Essa visibilidade permitiu-nos observar que, em todos os grupos analisados, o estar 

na moda é bastante importante e isso recai no estilo de vida que acreditam. Estar bem-

vestido, marcar seu pertencimento a um determinado grupo e classe econômica, ainda 

são ideias recorrentes no imaginário da juventude. No que compele à questão de 

gênero, percebemos, pela pesquisa, que o debate sobre uma moda agender, ou seja, 

sem gênero, vem reacendendo Essa tendência aponta para roupas sem limitar as 

fronteiras entre o masculino e o feminino, sem diferenças de cor, modelagem etc. 

Entretanto, não encontramos essas tendências, em sua proposta total, consolidadas no 

street style. O que pudemos extrair dos recortes analisados foi a abertura de uma 

possibilidade de desconstrução das barreiras de gênero que cerceiam o vestuário. 

Essas barreiras, pelo que pudemos notar, são rompidas a partir de “empréstimos” que a 

mulher faz de peças do vestuário considerado masculino (o que é chamado de estilo 

boyish) e vice-versa. 

 Por fim, podemos concluir que a moda, fenômeno social efêmero, sempre passou e 

sempre passará por muitas revoluções. Assim, é importante compreender que tudo o 

que desfrutamos na atualidade advém de um percurso histórico em progressão há 

tempos. Ao chegarmos em um contexto marcado, como enfatiza o editorial da Elle, 

edição de junho de 2015, pela “moda sem regras”, emerge que os sujeitos, homens e 

mulheres, terão de revisitar seus conceitos e estereótipos acerca de suas identidades 

representadas por meio da forma-moda. Sobre a ideia de uma moda mais flexível, é 

importante pontuarmos que ela se relaciona com a quebra da rigidez de outrora, mas 

não com as regras do capitalismo, uma vez que vivemos em uma sociedade de 



consumo, estruturada e definida pelos próprios processos de moda. Dessa forma, será 

essa sociedade do consumo que, centrada na expansão das necessidades, reordenará 

a produção e ditará o que será obsoleto e o que será a o mais desejado no mundo da 

moda. 
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