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RESUMO: O estudo analisa a relação estabelecida através do uso da roupa e do

corpo entre sujeitos que trabalham com a produção de imagem pessoal em veículos

de comunicação e redes sociais. Para isso, faz-se necessário compreender quais os

significados atribuídos à sua própria imagem, ao corpo como meio de trabalho e a

roupa como elemento estruturante do discurso apresentado aos seus respectivos

seguidores. Possuindo como cenário a cidade de Teresina, capital  do Estado do

Piauí (Brasil), onde a figura do instablogger tem adquirido destaque (assim como a

produção de moda e estilo local), percebe-se que algumas pessoas se destacam

pela utilização dos novos meios de comunicação em massa para estabelecer uma

imagem a ser consumida em um processo no qual a roupa não apenas representa o

que o individuo deseja ser - ela emerge como agente - e os sujeitos são por meio do

seu consumo dotados do poder de influenciar os demais. A legitimação do uso da

indumentária  entre  os  integrantes  da  pesquisa  não  consiste  na  transmissão  de

valores pessoais por meio disso, mas em fazer um “bom uso” do que encontra-se



disponível no mercado local de moda, de forma que, por meio da habilidade no uso do

próprio corpo, sejam “autorizados” a instruir outras pessoas para uma possível construção

de  uma  boa  imagem  pessoal.  Por  meio  de  um  trabalho  etnográfico,  busca-se

compreender a relação entre consumo e o uso do corpo na comunicação.
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1. Introdução

Nesse artigo pretendo discorrer sobre a relação entre consumo e uso do corpo na

comunicação estabelecida por instabloggers1 ao respectivo público seguidor, na cidade de

Teresina. 

O trabalho, realizado no decorrer do ano de 2015, iniciou a partir da percepção de

uma nova dinâmica das relações no mercado de moda local, por meio do estabelecimento

de sujeitos considerados formadores de opinião nas redes sociais2. Aqui destaco o uso do

instagram por  parte  destas  pessoas,  pois  trata-se  de  um meio  de  comunicação  que

permite  trocas  mais  imediatas  se  comparamos  aos  blogs  ou  sites,  já  anteriormente

utilizados pelos interlocutores da pesquisa. 

Primeiramente  dediquei-me  a  passar  alguns  meses  observando  perfis  na  rede

social.  Assumi  a  postura  de  seguidor  e  consumidor  do  discurso  apresentado  neste

espaço. Assim, pude observar que as relações estabelecidas permitem conhecer perfis de

diversos sujeitos, e assim ampliar a gama de informações trocadas. Alguns eu já conhecia

das minhas vivências anteriores no contexto da moda local, outros tive a oportunidade de

conhecer no decorrer deste processo mais recente.

A experiência prévia de pesquisa na área permitiu minha chegada até o estudo

atual. Entre os anos de 2011 e 2013 fui mestrando do Programa de pós-graduação em

antropologia e arqueologia da UFPI. Na ocasião estudei a produção de significados nos

espaços de moda local, momento no qual eu estava inserido em lojas, ateliês e eventos

onde  eu  percebia  que  as  pessoas  se  faziam  presentes  e  realizavam  trocas  de

conhecimento e informação. 

No decorrer de dois anos (2013 a 2015) observei que o espaço virtual de certa

1 Pessoas que fazem uso de instagram para transmissão de informações anteriormente restritas aos
blogs. Diariamente são postadas imagens acompanhadas de texto breve (geralmente um parágrafo), de
leitura  rápida  e  fácil  compreensão,  de  modo  que  o  conteúdo  seja  rapidamente  assimilado  pelos
seguidores. Essa categoria emerge em um contexto no qual o uso de smartphones permite acesso
imediato às mais diversas informações e modifica o ritmo das publicações realizadas por estes sujeitos.

2 As redes sociais sobre as quais me refiro aqui são os espaços virtuais, os novos meios de comunicação
em massa nos quais as pessoas mantêm contato e trocam informações (blogs, instagram e facebook,
especialmente). Esclareço que trata-se de algo diferente da ideia de rede social de Barnes (2010), mas,
posteriormente perceberemos que há uma analogia entre os conceitos.



maneira sobrepôs os espaços físicos. Não afirmo que as relações construídas nos locais

de moda tenham perdido força, porém o uso de uma rede social de acesso instantâneo

por meio do celular impõe modificações, seja impulsionando eventos (pela divulgação

prévia, imediata e posterior) ou mesmo suprimindo a necessidade de se fazer fisicamente

presente em locais  de compra ou semelhantes,  como exemplifica a fala  de uma das

interlocutoras:

Todo mundo tem um celular com facebook, o instagram está
sendo popularizado. Então um comerciante que percebe isso e
começa a  oferecer  suas coisas pela  rede social  está  sendo
muito vivo. No mundo de hoje a última coisa que queremos é
sair do trabalho e ir ao shopping. Se pudermos comprar pela
internet é muito bom...  O instagram mostra pra gente coisas
que não poderíamos ver  de outra forma. Se não fosse pelo
instagram eu teria que ver alguém usando, perguntar...  seria
diferente.  Abre  um  espaço  bom  pra  quem  não  teria  onde
divulgar. (Biá, 2015)

O uso da rede social tanto ajuda as pessoas a pouparem tempo nas compras como

serve na divulgação dos trabalhos e das vendas de produções locais. A disposição das

imagens serve como catálogos que permitem a visualização dos produtos,  permitindo

questionamentos acerca dos mesmos. O encurtamento de tempo torna mais breve as

relações, mas possibilita uma pluralização nas mesmas, tornando-as mais recorrentes.

 Após observações dos perfis locais, realizei a escolha das interlocutoras, cujas

falas promoveram uma compreensão acerca do que pode ser acompanhado diariamente

nos seus respectivos trabalhos, assim como nos de outros semelhantes. Nesse ponto

procuro dar continuidade ao modelo etnobiográfico que já havia colocado em prática na

pesquisa  anterior.  Escolho  um  número  reduzido  de  sujeitos  e  procuro  explorar  sua

biografia e suas concepções sobre o trabalho realizado por elas e pelas demais pessoas,

com o objetivo de compreender a cultura de moda local. Busco compreender algo mais

amplo a partir da explicação de suas histórias, e não apenas quero utilizar-me destas para

ilustrar fatos culturais. 

A partir  de  experiências  individuais  de  cada  um dos  atores
ancorados  em  suas  percepções  culturais,  estrutura-se  uma
narrativa  que  procura  dar  conta  desses  dois  aspectos  na
simultaneidade, propondo de uma só vez e a um só momento a
não mais antagônica relação entre subjetividade e objetividade,
cultura e personalidade. (Gonçalves, 2012: 9)



Por meio de entrevistas realizadas no mês de outubro de 2015, as informações

obtidas com as duas escolhidas permitiram esclarecer e arrematar muito do que havia

sido observado em meses de análise de perfis no instagram, pois a partir da fala estes

sujeitos constituem a si mesmos (Kofes, 2001), e não cabia exclusivamente a mim dizer

quem são. Para Gonçalves (2012: 10) seu discurso emerge como agente, na medida que

criam e agregam novos significados ao mundo e às coisas ao mesmo tempo em que

transformam o antropólogo enquanto sujeito que constrói a narrativa etnográfica. 

A escolha definitiva aconteceu após um evento de porte significativo no contexto da

moda local, organizado por um shopping da cidade, no qual durante três dias acontecem

desfiles, exposições e palestras. Neste ano a principal convidada foi a  instablogger Cris

Guerra, atualmente uma das principais formadoras de opinião em moda nas redes sociais

no Brasil,  cujo  discurso apresenta a  importância do uso da moda de forma intuitiva3.

Durante a palestra por ela proferida e mediada por Biá e a equipe do jornal no qual ela

trabalha, encontrei Joana, e tivemos a oportunidade de discutir algumas questões durante

o evento. Escolhi as duas para entrevistar nesse trabalho, pois sabia que contaria com

dois sujeitos de pesquisa bem distintos e ricos em pluralidades, que poderiam ser bons

exemplos para falar sobre uma categoria mais ampla.

2. Reconhecendo os participantes da pesquisa.

Antes de falar sobre os interlocutores, preciso esclarecer que as pessoas cujos

perfis observei são na sua maioria do sexo feminino (entre cerca de 10 perfis, apenas um

pertence a um sujeito do sexo masculino), brancas, de classe média, que nasceram ou

viveram maior parte de sua história em Teresina, com idade entre 25 e 35 anos, formação

acadêmica na área de moda concluída ou em andamento, ou atuação na área 4 (além do

trabalho como  instablogger).  Costumam frequentar os mesmos espaços e aparecerem

juntos em imagens divulgadas sobre diversos eventos - de lançamentos de coleções a

palestras  e  desfiles.  Quase  todos  já  conheço  fora  das  redes  sociais,  por  causa  das

minhas pesquisas e das atividades que realizei anteriormente5. Formam uma equipe local

que se constitui sobre uma rede de sociabilidades, assim mantendo a proximidade entre

seus constituintes e gerando identificação no público seguidor. 

3 Relata que para sermos sujeitos consumidores de moda precisamos primeiramente conhecer a nós
mesmos: gostos, padrões estéticos, corpo, etc. Assim o uso da moda será determinado pela ordem do
conforto e do que faz com que a pessoa sinta-se bem, e não somente pelo consumo de novidades e
tendências. Responsável pelo blog www.hojevouassim.com e pelo instagram @hojevouassim.

4 Atuação  prática  na  área  de  jornalismo,  produção,  consultoria,  estilismo,  docência,  entre  outras  no
cenário da moda local.

5 Como produtor de moda para campanhas publicitárias e como ministrante de palestras e cursos.



Observamos que o instagram exerce, portanto, uma função semelhante ao que

Simmel (2006) chama de “espaços de sociabilidades”, nos quais os indivíduos interagem

a partir de interesses em comum, em uma relação de convívio, de atuação com referência

ao outro,  com o outro e contra o outro,  em um estado de correlação com os outros.

(Simmel, 2006: 60). Assim, as pessoas que se destacam nesta rede exercem influência

sobre seus seguidores, e por eles são também influenciados. Esses sujeitos não estão

meramente  agregados.  Existem  formas  de  “ser  para  o  outro”,  “estar  para  o  outro”,

construídas a partir dos interesses que promovem o processo de interação. 

As diversas formas de condutas individuais são estabelecidas com o objetivo de

manter uma interação satisfatória entre as partes envolvidas. O espaço virtual remete ao

“campo”, como apresentado por Bourdieu (1982), onde o desempenho dos atores nele

inseridos depende do fato de jogarem ou não de acordo com as regras estabelecidas no

próprio campo. Os interlocutores da pesquisa não foram estudados isoladamente, pois

nas suas falas frequentemente legitimam a posição dos demais, quando fazem referência

ao trabalho do outro. 

Em Teresina temos uma realidade interessante: um campo onde a produção, o

consumo e  a  troca  de  informações  sobre  moda  crescem consideravelmente,  em um

contexto no qual os sujeitos de destaque mantém relação de proximidade entre si. Assim

sendo  pode-se  estabelecer  uma  breve  analogia  entre  as  redes  sociais  (instagram,

facebook, blogs) e a ideia de rede social para Barnes (2010), ao observarmos que as

relações  nestes  espaços  envolvem  processos  similares  ao  processo  político,  como

acordos, compromissos, agrados, jogos de recompensas e influências.

As duas pessoas que escolhi são aquelas que percebo mais distintas em relação

aos demais atores. Com isso posso explorar uma questão interessante: independente de

seguirem ou não o padrão vigente no campo onde estão inseridas, estas interlocutoras

conseguiram firmar uma posição de destaque estabelecendo seu papel como formadoras

de opinião,  o  que justifica minha necessidade de ouvi-las.  O fato de me conhecerem

previamente facilitou o contato neste momento, pois estabeleceu uma maior confiança e

permitiu  o  desenvolvimento  de  diálogos  mais  fluidos.  Ambas  aceitaram  colocar  seus

nomes na entrevista, por terem consciência de que são pessoas públicas e que, a partir

dos dados apresentados, boa parte de quem possa ter acesso ao material irá reconhecê-

las.

Joana Darc iniciou seu trabalho na área de moda aos 13 anos, participando de

desfiles, no ano de 1979. Residia em Parnaíba, cidade natal, da qual foi miss na década

de 80. Relata que de lá até a atualidade as coisas mudaram muito, pois naquela época



existiam poucas lojas e as possibilidades de consumo eram totalmente diferentes das

atuais. 

Era muito mais comum contar com o serviço de uma costureira
do  que  com as  novidades  da  moda.  As  coisas  demoravam
muito pra chegar. Era muito mais fácil adquirir em viagens ou
copiar pra que fossem feitos por aqui... Se você vai observar
hoje, com a internet o mundo se tornou um só. Hoje, com o
instagram, é bem mais fácil de achar. Tá tudo ali.

Nas mais de 3 décadas de trabalho na área de moda,  teve a oportunidade de

conhecer  muitas  pessoas,  coisas,  tendências,  lugares.  No  seu  discurso  é  possível

perceber  a  experiência  adquirida,  pois  constantemente  apresenta  referências  e

lembranças. Apesar de ter formação como assistente social, decidiu iniciar um blog no

ano de 2008 (“Quando ainda tava começando essa coisa de blog de moda”), atualmente

vinculado a um portal de notícias local, e deu início ao seu perfil no instagram em 2011

(“Eu nem tinha interesse, mas insistiram comigo e resolvi fazer”). Assim como a segunda

entrevistada, seu perfil (@melangedetout) apresenta imagens e informações sobre moda,

sobre coisas que ela gosta, sobre trabalho e vida pessoal: uma “mistura de tudo”. A ideia

de  não  manter  o  foco  exclusivamente  na  moda  merece  ser  considerada  como  algo

significativo no estabelecimento de seu trabalho perante o público.

Biá  Boakari,  32  anos.  Filha  de  pai  serra-leonês  e  mãe  cearense.  Nasceu  em

Brasília, morou em Teresina e algumas vezes nos EUA, onde cursou comunicação. Na

ocasião descobriu a identificação com escrita e aspectos culturais, então manteve seu

foco nesta área. Estagiava em uma ONG localizada em uma região simples, habitada

predominantemente por negros. Assim começou a fazer matérias para um jornal voltado

para a cultura negra, cobrindo shows de artistas que se destacavam naquele cenário

(Snoop Dog, John Legend, The Gamer, etc).

Quando voltou para Teresina, há cerca de 6 anos, foi aprovada em um teste para

um jornal  local  e  assumiu  o  cargo de  jornalista  cultural,  sendo  responsável  por  uma

página voltada para o universo feminino. O interesse por maquiagens, roupas e afins foi

importante para que assumisse a coluna. Posteriormente iniciou um blog vinculado ao

portal  do  jornal  (Blog  O  Estilo),  cuja  proposta  foi  compartilhada  com  outros  dois

jornalistas. Desta parceria surgiu um site e a TV Com Estilo6, além do perfil no instagram

(@odiacomestilo). 

Além  desse  trabalho,  mantém  também  seu  perfil  pessoal  no  instagram

6 www.odiacomestilo.com



(@biaboakari), o qual despertou ainda mais o meu interesse para que fosse incluída no

estudo, devido a estrutura que ela organiza:  um pouco de vida pessoal,  informações,

trabalho, novidades, etc. 

As  interlocutoras  da  pesquisa  fazem  parte  do  mesmo  contexto  local,  e  nele

compartilham de muitas situações de trabalho. Por mais que as duas se conheçam e

façam referência uma à outra, suas falas trazem à tona diferenças impressas nas suas

histórias. Suas vivências foram e são significativas no seu posicionamento atual  e na

estruturação  dos  seus  discursos  sobre  moda,  corpo  e  consumo  por  meio  das  redes

sociais. 

Portanto,  escolho iniciar  pela narrativa de si  para reconhecê-las como pessoas

construídas por modelos convencionados culturalmente, de modo que os acontecimentos

por elas narrados estão veiculados a uma história sociocultural (Mauss, 2003). Escutá-las

é extremamente importante para ouvir  o  que têm a dizer além das imagens e textos

relativamente curtos que postam diariamente. É, sobretudo, a possibilidade de permitir

que elas se coloquem enquanto sujeito (não somente como formadoras de opinião) e

possam compreender os seus papéis no emergente contexto da moda local.

3. Significações acerca das redes sociais

À  medida  que  as  conversas  aconteciam,  eu  percebia  que  não  bastava  tentar

compreender seus papéis a partir da observação dos seus perfis no instagram ou pela

construção de uma análise histórico-contextual. Há sim uma necessidade maior de saber

como elas percebem este processo, como reconhecem aos outros e a si mesmas. Isso

resulta no jogo de imagens, textos, ações e discursos direcionados ao público seguidor. 

A  princípio  pensei  em  escolher  a  quantidade  de  seguidores  como  critério

significativo para selecionar quem entrevistaria, mas preferi priorizar outros fatores, tais

como experiência, história prévia e atividades desenvolvidas na área. Ter mais de 10 mil

seguidores ou centenas de curtidas por foto pode sim ser algo significativo, mas algumas

décadas de experiência ou o vínculo com um veículo de comunicação local de grande

porte também podem indicar que estas pessoas despertam interesse no público. Tudo

depende  de  uma  questão  de  perspectiva,  e  aqui  considero  a  perspectiva  das

interlocutoras em relação à dinâmica dos perfis locais.

. 

Não acho que o fato de conhecer muitas pessoas ajudou não.
Minhas amigas nem curtiam isso de internet, quando comecei.
Quem é da minha geração nem acompanha. Então foi passo



de formiguinha mesmo, alguns iam vendo, falando pra outros...
Não é nem porque eu era do meio. Quando eu comecei com o
blog eu chegava em algum lugar e as pessoas comentavam.
[...]
Comecei  muito  cedo.  Acabei  descobrindo  o  blog  da  Camila
Coutinho7 enquanto fazia busca e fui  vendo aquilo.  Era todo
dia, acompanhava mesmo. (Joana, 2015)

Ao contrário do que eu poderia supor, Joana considera que a experiência na área

de moda e  a  quantidade de pessoas que conhece não foram significativos  para  seu

estabelecimento, não tanto quanto a dedicação que teve ao trabalho. Percebeu que podia

trabalhar com blog pra falar sobre coisas que gostava, não necessariamente sobre coisas

que ela usaria. Desta maneira estabelece uma postura de distanciamento entre o que

aprecia, o que divulga e o que consome. 

Era pra falar sobre o que eu acho legal, mesmo que não use,
porque  não  é  meu  estilo  ou  porque  não  tenho  grana  pra
comprar. Em hipótese alguma divulgo algo que não gosto ou
que não acredito. Não considero que o meu blog seja apenas
de moda, mas de coisas que gosto. Eu falo de tudo isso. Então
eu sei que agrada homem, mulher, gente de todas as idades.
[...]
As pessoas precisam acreditar no que eu falo,  por isso não
ando colocando tudo que vejo, nem faço publicidade. Quando
não tenho oportunidade de conhecer de verdade, falo sobre o
que os produtos ou os sites prometem. Se eu gosto de alguma
novidade, falo, mas se eu não gostar posso até colocar a título
de  informação,  pras  pessoas  saberem onde  vende.  (Joana,
2015)

Na sua fala expõe uma perspectiva acerca de certa “política de aceitação em rede

social”. Não deixa de divulgar coisas que gosta ou acredita, mesmo que não faça uso,

pois acha interessante permitir que as pessoas tenham conhecimento sobre o que há de

interssante. Tal postura implica em um ritmo de trabalho que demanda atenção, mas que

para ela não parece desgastante, pois se organiza para sempre realizar postagens diárias

em horários específicos,  porém quando vê  algo que vale a pena,  sente-se livre para

flexibilizar suas atualizações.

Aproveitando um termo muito utilizado por Laval e Dardot (2013), o management

de si consiste em encontrar um ponto no qual mantenha seu gosto pessoal e ao mesmo

tempo dialogue com o público. Não percebo nesse jogo entre obedecer ao próprio desejo

e obedecer ao desejo do outro a existência de um processo de alienação, mas sim uma

7 Responsável pelo site Garotas Estúpidas (www.garotasestupidas.com). Ministrou palestra em um evento
de moda local no ano de 2012, e na ocasião foi citado que seu nome aparecia como um dos cinco mais
procurados nos sites de busca no Brasil.



adequação oportuna e funcional ao processo de gerar identificação com os seguidores. 

Assim,  evitando  um perfil  engessado  faz  com que  seu  instagram pareça  mais

pessoal e familiar. Permite que as pessoas a conheçam melhor, mesmo que com muitos

deles nunca tenha contato físico, pois gosta de sentir isso também em relação aos perfis

que ela segue (“Elas se identificam muito com aquilo que está do lado delas, mesmo que

virtualmente”).  Este  veículo  de  comunicação  exerce  um  papel  socializador  e  implica

condutas,  por  mais  que  os  sujeitos  que  dela  fazem  parte  sintam  a  necessidade  de

apresentarem-se da forma mais autêntica possível. 

Com isso, há a necessidade de assumir uma produção de si coerente com o que

propõe. O que Goffman (2011) chamaria de uma imagem do eu delineada em termos de

atributos sociais aprovados. O sujeito posiciona-se de forma que consegue lidar com o

imediatismo  nas  redes  sociais,  apresentando-se  como  adaptado  ou  adaptável  às

novidades.  Demonstra  uma  imagem de  autonomia,  mas  faz  parte  do  mecanismo  do

sistema  capitalista,  assim  como  os  demais.  Posicionamento  criticável?  Em  hipótese

alguma.  Saber  atuar  nesse  cenário  é,  sobretudo,  a  principal  característica  do

empreendedorismo essencial à garantia de retorno por parte dos demais envolvidos.

Faz-se necessária uma normativa acerca do trabalho, mesmo que não exista um

modelo  pré-estabelecido.  O campo das redes sociais  abrange múltiplos  sujeitos,  cuja

troca de informações está sempre marcada pela heterogeneidade inerente a estas novas

formas de contato. Como numa microrreprodução do sistema capitalista, estas relações

humanas precisam de regras para que sejam mantidas. 

No que diz respeito ao processo de gerar identificação com os seguidores, Biá traz

uma ideia sobre o bom uso das redes sociais no processo de trabalho. Na sua opinião,

faz-se  necessário  um  mínimo  de  habilidade  no  que  diz  respeito  à  frequência  e  ao

conteúdo das postagens. No momento da entrevista aproveita para esclarecer em qual

categoria se percebe, entre aquelas já estabelecidas:

Não  me  percebo  nem  tanto  como  instablogger,  mais  como
blogger, já que não tenho uma movimentação tão intensa no
instagram quanto no blog. No fim das contas tudo fala sobre
moda.
[...]
Pra dar certo e ter uma boa aceitação, a pessoa tem que saber
usar  as  redes  sociais  ao  seu  favor,  mantendo-se  sempre
informada,  ficando  de  olho  em  outros  blogs,  na  internet.  A
busca por informações é constante durante as 24 horas do dia.
Não dá pra trabalhar seguindo um ritmo diferente disso, caso
contrário,  não  desperta  interesse  nas  pessoas.  A frequência
das postagens contam muito, e também a adequação delas ao



blog e ao instagram. Acho que a Joana faz muito bem isso.
(Biá, 2015)

Tornar-se distinto e destacar-se nesse contexto depende, pois, da maneira que as

interlocutoras  e  demais  sujeitos  consomem  as  possibilidades  que  as  redes  sociais

oferecem.  Blogs,  facebook e instagram possuem dinâmicas diferentes.  Conhecê-las  e

saber  mostrar-se  habilidosa  em  cada  uma  delas  é,  pois,  essencial  para  uma  boa

aceitação do trabalho por parte dos seguidores, o que não lhe parece tão fácil.

Manter as postagens nas redes sociais é um grande desafio.
Como eu lido  com várias  mídias,  às  vezes  sinto  dificuldade
nisso.  Também  não  é  simples,  por  causa  do  fato  de  que
compartilho o trabalho com os meninos8, e muitas vezes “brigo”
com eles para que consigam superar a falha da falta de um
cronograma. Como realizo outros trabalhos9,  também preciso
me organizar com isso.
[...]
O que talvez torna o resultado mais atraente para as pessoas é
a  possibilidade  de  apresentar  novidades,  coisas  que  acha
interessantes, e parecer alguém real, que vive uma vida real,
como a maioria dos seguidores. E a possibilidade de – como
conhecedora  de  algo  –  poder  falar  diretamente  para  as
pessoas que possuem interesse nas informações passadas.
[...]
Não consigo andar super montada. Prefiro parecer uma pessoa
normal,  que  trabalha  e  tem  um  dia  corrido,  mas  que  pode
sentar e conversar sobre muita coisa. Na verdade eu adoraria
ser os dois. Quem não adoraria? Mas tenho vida real e gosto
que as pessoas percebam isso. (Biá, 2015)

Para que determinado sujeito  apresente  um perfil  interessante e  se estabeleça

como formador  de  opinião  nesse contexto,  não basta  somente  possuir  conhecimento

sobre moda e outros assuntos abordados no cotidiano. A identificação acontece também

(ou principalmente, talvez) pela proximidade que as interlocutoras permitem gerar com os

seus seguidores (por isso o uso de perfis pessoais no trabalho). 

Quando fala em “red de influencias” Erner (2010) cita que recebemos a influência

da rede que pertencemos, não de pessoas especializadas nesse papel (Erner, 2010: 89).

O  questionamento  sobre  como  tornar-se  acessível  aos  seguidores  é  algo  constante,

principalmente se consideramos que esse contato não requer presença física. Para ele:

“conocidos cercanos,  conocidos lejanos:  nuestro comportamento sufre la influencia de

personas  lejanas.  O,  mejor  dicho:  personas  em aparencias  lejanas  pueden  estar  en

realidade próximas a nosotros”. (Erner, 2010: 90)

8  Yuri Ribeiro e Zan Viana, jornalistas que também trabalham no O Dia Com Estilo.
9  Contratada pela Secretaria de comunicação da Prefeitura Municipal de Teresina, trabalhando também
com assessoria de imprensa.



Nos novos meios de comunicação algumas formas de contato são transpostas. Os

influenciadores  das  redes  sociais  não  necessariamente  precisam estar  próximos  aos

influenciados. A estes é possível comunicar-se com várias pessoas ao mesmo tempo,

gerando entre elas proximidade e identificação por meio da informação compartilhada.

Por isso não basta contabilizar milhares de seguidores, mas é interessante que estes

sejam indivíduos reais (já é possível “comprar” seguidores ou curtidas no instagram), que

gostem do que elas oferecem e participem diariamente deste trabalho.

O interessante é que a gente vê que essa coisa de seguidores
não quer dizer absolutamente nada. Muita gente olha e nem
curte  ou  comenta.  Sei  de  gente  que  dá  print e  manda  pra
outras  pessoas,  mas  não  marca  a  pessoa  na  postagem.  A
questão de avaliar curtida como abrangência é muito relativa.
Meu termômetro é bem mais em relação às lojas, quando eu
boto algo e depois fico sabendo que houve um giro bom no
estabelecimento.
[...]
A gente  vê  casos de  meninas que um dia  estão com 1K10,
noutra semana já aparecem com 7K, sem que nada especial
tenha acontecido. Não teve um fato, não aconteceu nada. Eu
acho desonesto, porque algumas utilizam o espaço delas pra
vender uma coisa, sendo que aqueles seguidores nem existem.
Acho mais desonesto. Eu sempre digo: no meu é tudo meu.
(Joana, 2015)

Em um contexto no qual  a necessidade de obter  destaque e exercer influência

muitas  vezes  perpassa  o  próprio  trabalho  a  ser  realizado,  os  critérios  básicos  para

avaliação  de  desempenho  precisam  ser  ressigificados.  Números  dão  lugar  a  outras

formas  de  avaliação  daquilo  que  é  realizado  por  cada  um  e  pelos  outros,  e  a

compreensão de si  mesmo emerge como ponto essencial  para que estas pessoas se

posicionem como sujeitos das redes sociais.

4. A compreensão e o uso do corpo na construção da imagem nas redes sociais.

Gosto de ficar à vontade para postar, já que nem vou com tanta

frequência aos eventos. É porque eu não gosto mesmo, então

só  vou quando se  trata  da  loja  de  algum amigo ou  pessoa

conhecida.  Aí  eu chego cedo para fotografar  o espaço e os

produtos, porque é isso que gosto de ver nos outros blogs. 

Eu vejo a maioria das outras meninas,  que vão pra ficar se
fotografando no espaço. Se eu tivesse em casa não iria querer

10 “K” é a letra utilizada para definir o número de mil seguidores no instagram.



saber quem está na loja, mas o que tem de bom por lá.
Eu sempre penso no que gostaria de ver. A não ser que fosse
uma roupa muito top numa pessoa muito maravilhosa, mas eu
não quero saber de quem tá la. Eu não sou colunista social.
Colunista social é que tira foto de gente. Pra mim eu nem vejo
como social media. Tanto é que se você observar quando vou
em  inauguração  eu  tiro  foto  de  fora  da  loja,  pra  mostrar  a
movimentação e a galera. Eu quero que a loja se dê bem.
Eu não tenho essa coisa de tirar  selfie  e  etc.  Agora isso aí
rende muitos likes. O povo gosta, dá um monte de coraçãozim.
(Joana, 2015)

Quando questionada sobre o fato de trabalhar expondo o próprio corpo, seja pela

utilização imagens suas usando determinados produtos ou em eventos nos quais se faz

presente, Joana esclarece que não gosta de explorar em excesso sua imagem e a de

outros, como alguns costumam fazer. Mesmo estando ciente de que o “colunismo social”

e a auto exposição funcionam como uma promoção que gera retorno positivo (seja na

quantidade de curtidas, comentários ou eventuais parcerias), ela prefere preservar alguns

limites essenciais no seu trabalho.

Optar por não expor sua imagem também é uma forma de management corporal,

principalmente se considerarmos que a auto exposição é quase prioritária na realização

do  trabalho  com  moda  em  redes  sociais.  Aqui  remeto  à  noção  de  capital-corpo,

apresentada  por  Wacquant  (2002),  no  que  diz  respeito  ao  gerenciamento  do  corpo

enquanto instrumento de trabalho. Neste processo faz-se necessário seu uso sem gastá-

lo, “o que supõe uma gestão rigorosa do corpo, uma conservação meticulosa de cada

uma de suas partes” (Wacquant, 2002: 147). 

Aqui permito-me ampliar esta concepção não somente ao corpo, mas também à

imagem, que é preservada, para que assim seja evitado seu desgaste. É por meio dela

que  a  maioria  das  pessoas  atuam no  instagram e  nas  demais  redes  sociais.  A sua

exposição na medida ideal para uma comunicação eficiente denota uma boa capacidade

de gerenciamento no processo de trabalho.

“Eu não me preocupo em expor minha imagem, isso pra mim não é prioridade. Não

foi pra isso que pensei no blog e no instagram”. Mantém-se firme no seu propósito, e

assim, por meio de suas postagens, é possível observar que ela se distingue em um

campo no qual a maioria das pessoas apresentam posicionamento diferente. Assim ela

consegue reconhecer a si mesma dentro do grupo do qual faz parte.

Apesar de estar bem estabelecida no atual contexto, suas concepções acerca da

imagem,  corpo  e  sociabilidades  frequentemente  remetem à  década de 1990,  quando

estava na faixa etária da maioria das mulheres que se destacam atualmente. 



Eu lembro que nos anos 90 havia muito a coisa de ver alguém
usando algo e mandar fazer.  Hoje,  devido o instagram, está
tudo mais fácil, as pessoas encontram de tudo, independente
de estar na moda ou de existir em maior ou menor quantidade.
Hoje a pessoa não precisa nem conhecer a outra. Basta ver
uma coisa, gostar, daí entra em contato e compra logo.
[...]
Eu  ando  muito  abusada  pra  roupa,  não  gosto  de  nada
enfeitado ou com brilho. Então Já mandei fazer roupa também,
porque assim posso escolher do meu jeito. O que também não
é simples, porque hoje o instagram deu muita visibilidade pra
muita  gente,  então  se  você  manda  fazer  um vestido  acaba
pagando o mesmo que pagaria numa peça grifada, de fora.
[...]
Eu  gosto  de  coisa  discreta,  que  eu  possa  repetir,
principalmente se a gente considerar esse período de crise que
estamos vivendo. (Joana, 2015)

Enquanto fala sobre redes sociais e consumo ela apresenta sua concepção acerca

do uso do corpo e da adequação da imagem pessoal  ao trabalho. Considera-se uma

pessoa  madura  em relação  à  maioria,  e  assim concebe  sua  imagem de  forma mais

austera,  o  que  diz  respeito  não  somente  ao seu  gosto,  mas  também à sua idade  e

experiência. Assim consegue jogar com os demais atores, adequando o uso do corpo às

demandas do trabalho, sem sentir-se inadequada ou improdutiva.

El sujeto productivo fue la gran obra de la sociedade industrial.
No se trataba solamente de aumentar la producción material,
aún  era  necessário  que  el  poder  se  redefiniera  como
essencialmente  productivo,  como  um  estimulador  de  la
producción cuyos limites quedarían determinados ya sólo com
los efectos de su acción sobre la producción. (Dardot & Laval,
2013: 329)

As interlocutoras desta pesquisa apresentam-se como sujeitos produtivos em quais

aspectos? Como e por que podemos dizer que seus corpos estão aptos para a produção

e consumo em redes sociais? Por aspectos visuais e estéticos ou pela transmissão de um

discurso para seus seguidores?

Prefiro  parecer  a  pessoa  que  não  anda  montada,  mas  tem
conhecimento sobre moda. Gosto de estar bem apresentada
fisicamente,  mas  prefiro  os  básicos,  que  permitam  que  me
mantenha o mais discreta possível. Permaneço nesse perfil. No
dia-a-dia estou sempre assim, bem confortável, apenas à noite



uso algo mais diferente. Não uso nunca cropped11, mas porque
meu corpo não deixa. Acho lindo.
[...]
Queria muito ter disposição para estar montada, mas penso no
trabalho que isso pode dar. Eu me questiono sempre: “Quem
quero  ser  ou  parecer,  Thassia  Naves  ou  Constanza
Pascolato?” São pessoas que trabalham na mesma área, mas
cada uma apresenta-se de uma forma. Então eu dou prioridade
a  coisas  e  aspectos  duráveis  e  eternos.  Não  me  interesso
muito em usar elementos que sejam tendência (Biá, 2015)

Biá construiu sua autoimagem como alguém que corre por fora do padrão. Seu

discurso parte do senso estético e da percepção que possui do seu corpo como meio de

trabalho, resultando em um investimento sem excessos, pois se sente mais livre para

trabalhar desta forma. Observo que, na sua fala, o “estar bem apresentada fisicamente”

não está diretamente relacionado ao excesso ou à busca por tendências e modismos,

mas  sim  pela  escolha  de  uma  imagem  coerente  e  agradável,  dentro  do  perfil  que

assumiu.  A praticidade e distinção surgem como referência na sua conduta e no seu

trabalho. 

Para  ela,  perceber-se  assim  atualmente  é  resultado  de  um  processo  de

modificação corporal e vivências em culturas distintas. Quando voltou dos Estados Unidos

teve que adequar seu modo de vestir ao fato de estar fisicamente fora do padrão imposto

e às possibilidades que o mercado de moda oferecia.

Enquanto eu morava lá conheci uma variedade muito grande
de tendências e produtos. Aí quando eu voltei pra Teresina me
deparei  com um mercado mais escasso,  então eu usava as
camisetas masculinas da Cavalera, que tinham uma coisa mais
transgressora e rebelde. Então assim eu lidava melhor com a
escassez do mercado e com o meu corpo. Mas eu sentia falta
de puder usar um look básico ou mais Fashion que fosse legal.
[...]
Aí eu passei por várias mudanças, desde que perdi 30kg. Era
compulsiva  por  compras.  Minha  psicóloga  até  dizia  que  no
guarda roupa eu tinha coisas para duas pessoas, muitas delas
que não usava por não serem a minha cara, mas a cara de
quem eu queria ser, como um vestido chiquérrimo que nunca
usei.  Então  passei  por  um  processo  para  superar  isso,
deixando  de  comprar  para  a  pessoa  que  eu  queria  ser,
passando a comprar para quem eu sou de verdade.
[...]
Depois que eu emagreci, passei a optar pelos básicos mesmo.
Hoje,  além da disponibilidade nas  lojas  locais,  tá  bem mais
possível  viajar pra comprar fora ou comprar de pessoas que
trazem.  Antigamente,  por  mais  que  tivessem  outras

11 Blusa ou camiseta de comprimento curto, que deixa à mostra parte da barriga e da cintura.



possibilidades, eu tava tão presa àquilo que conhecia, que nem
considerava  isso.  Então  o  meu  estilo  não  só  por  causa  da
mudança física, mas geográfica também. (Biá, 2015)

A  mudança  de  país  e  a  modificação  física  foram  acompanhadas  de  uma

ressignificação da própria imagem, do modo de se vestir, do perfil como consumidora e da

forma que se apresenta às pessoas, gerando maior autonomia. Atualmente, por mais que

tenha restrições no vestuário  (“Tem um monte  de coisa  que eu adoro,  mas não uso

mesmo porque não dá certo no meu corpo”), não encontra nisso limitações para o uso da

sua imagem e do corpo no trabalho. 

Considera que vivencia uma “adequação estética”,  pois suas escolhas não são

pautadas exclusivamente pelo seu gosto, mas também por aquilo que considera viável

para seu tipo físico. Assim, constrói uma imagem de bom senso estético, que promove

reconhecimento social por parte daqueles que acompanham seu trabalho. 

No  começo  estranhei  um  pouco  essa  coisa  de  trabalhar
expondo minha imagem, até que eu me dei conta de que não
sou uma pessoa que vive moda, mas que trabalha com moda.
Se eu tô no shopping a passeio não vou me preocupar com
isso, mas se vou numa situação de trabalho, aí eu já preciso de
um cuidado especial. Eu sei que teria muita dificuldade em lidar
com o trabalho e me manter muito arrumada, então eu prefiro
estar da forma possível dentro do seu perfil. Prefiro saber que
gero identificação por ter um perfil mais simples.
[...]

Então, tem que ter jogo de cintura pra lidar com as expectativas
em  relação  a  essa  coisa  de  padrão.  Eu  escuto  muito  das
pessoas perguntas do tipo “mas como você tem uma coluna de
beleza e não anda maquiada?” Mas eu me importo muito mais
em ter conhecimento sobre moda e poder mostrar isso do que
ter que andar toda arrumada. (Biá, 2015)

Aproveito  aqui  para  questionar  sobre  a  nova  ordem  do  corpo  como  meio  de

trabalho no campo das redes sociais.  O uso do instagram implica em um “não estar

fisicamente presente”, em uma redução do contato físico, porém a exposição de imagens

e  seu  possível  compartilhamento  permitem  um  número  infinitamente  maior  de

visualizações. O corpo assume novas formas de exposição nas quais seus lugares, antes

submetidos à necessidade da discrição por pudor ou por receio do ridículo, impõem-se

hoje sem dificuldade, “sem complexo”. (Le Breton, 2011: 246). 

Temos, pois, o que Santaella (2009) chama de “corpo exorbitante”: o corpo que

prolifera na multiplicação desmesurada de imagens fotográficas e nos desdobramentos

virtuais favorecidos pelas novas tecnologias. O gerenciamento existe até o momento que



as imagens são publicadas. A partir daí as cópias e compartilhamentos independem do

controle do proprietário. Com o uso da fotografia foi permitido o registro, a representação

e a divulgação de imagens; algo anteriormente realizado exclusivamente por meio da

pintura.  O  advento  da  fotografia  digital,  da  internet  e  do  uso  das  redes  sociais  em

aparelhos portáteis aumentou a sofisticação nas formas de registro do corpo. As imagens

podem ser aperfeiçoadas, e a grande possibilidade de registrar e descartar permite que

sejam sempre escolhidas as mais favoráveis para a publicação. 

No  jogo  de  imagens,  o  uso  do  corpo  emerge  como forma de  apresentação  e

observação,  como  um  representante  pelo  qual  julgamentos  são  elaborados.  Ainda

compreendido como expressão da construção cultural humana, sua análise não mais se

debruça  somente  sobre  posturas  e  técnica  dos  movimentos,  como  Mauss  (2003)

observava. Com o desenvolvimento e o uso das novas tecnologias, não há a necessidade

de pensar no abandono de práticas que permitam a compreensão da sociedade, mas na

percepção de novas formas de construção cultural. Com proliferação do uso das novas

mídias,  multiplicam cada vez mais velozmente pelo mundo a transmissão de valores,

costumes,  padrões  e  formas  simbólicas  (Daolio,  2006:  54),  por  meio  dos  diversos

discursos emergentes nesse cenário.

5. A moda como discurso do consumo nas redes sociais.

“O  que  essas  peças  falam  sobre  você?”  parece  um  questionamento  no  qual

podemos  condensar  muitas  ideias  acerca  do  uso  da  roupa  e  do  corpo.  Porém,  no

momento que se faz a escolha da indumentária  no uso cotidiano,  esta pergunta não

emerge de forma tão objetiva. As opções são feitas, sim, pautadas em aspectos bem mais

subjetivos: sensações, conforto,  harmonia visual.  A partir  da fala das interlocutoras foi

possível perceber isso: por mais que cada pessoa tenha uma concepção formada sobre

sua própria imagem, disso decorrem os gostos e as preferências, mas o “sentir-se bem”

não está diretamente ligado ao discurso apresentado por meio da roupa.

Se  no  uso da  roupa é  possível  manifestar  um discurso,  por  meio  disso  serão

transmitidas  informações  às  demais  pessoas.  Considerando  situações  nas  quais  o

trabalho realizado depende disso,  então  esta  comunicação deve  promover  resultados

satisfatórios. Sendo o sujeito bem sucedido no que realiza, podemos considera-lo como

alguém que tem feito um bom uso das suas possibilidades de discurso.



Aqui  temos  duas  pessoas  que  se  destacam  na  área.  Cada  uma  tem  vários

seguidores que acompanham as atividades que ambas exercem, com o objetivo de saber

o que elas têm para mostrar de novo, sempre em busca de algo um pouco além do que

havia  sido  anteriormente  apresentado.  A  comunicação  acontece  quase  que

exclusivamente por meio do que divulgam nas redes sociais. Portanto, o conhecimento

sobre as novidades, produtos e tendências que vai exposto ao público faz com que o

discurso apresentado seja bem consumido.

Eu  noto  que  o  público  quer  boas  referências,  que  sejam
exemplo, como blogueiras. Esses sujeitos estimulam muito o
consumo por parte das pessoas. Mas as pessoas aqui ainda
possuem resistência em relação ao consumo de certas coisas. 
[...]
Por  exemplo,  trouxeram  pra  vender  as  bolsas  da  Le  Petit
Joueur,  que  fazem  o  maior  sucesso  aí  afora,  mas  são
caríssimas.  4  mil  reais  uma.  Mas elas  têm essa coisa meio
lúdica, colorida. As pessoas não gostam. E olha que aqui tem
gente que tem dinheiro, vive ostentando Chanel. Mas é isso, as
pessoas aqui ainda têm muito essa coisa de associar o luxo, o
consumo  a  coisas  glamourosas.  Resultado,  a  marca  não
vendeu. (Joana, 2015).

Muitas  das  coisas  que  consumimos são  dotadas de  investimento  por  parte  de

quem adquire. Não me refiro somente ao investimento financeiro, mas também simbólico.

Há neles o que Dohmann (2013) chama de “alma nas coisas”,  pois seu uso imprime

marcas  nos  indivíduos,  por  meio  da  comunicação de experiências  culturais.  É  o  que

acontece com objetos considerados “ícones”, seja um determinado modelo de bolsa ou

sapato  de  alguma coleção  ou  marca  específica.  Muito  mais  que  úteis,  são  ricos  em

significados, permitindo a comunicação entre sujeitos conhecedores do valor atribuído a

estes produtos. 

Percebe-se que a roupa, os objetos e até mesmo a moda como um sistema são

dotados de agência, eles “são”. Quando digo isso refiro-me à ideia de Miller (2013) de que

os objetos não somente são, mas permitem que as pessoas sejam a partir do seu uso.

Eles exercem a função de marcadores das diferenças, promovendo distinção social e a

tessitura de uma rede de significados. Segundo Douglas e Isherwood (2004) o consumo

na contemporaneidade emerge como uma criação cultural das necessidades e deve ser

entendido como sistema de significação, cuja verdadeira necessidade a ser suprida é a

necessidade simbólica. O uso dos bens evidencia categorias simbólicas, e o seu consumo

torna  firme  e  visível  um conjunto  particular  de  julgamentos  nos  processos  fluidos  de



classificar pessoas e eventos (Douglas e Isherwood, 2013: 16).

No  processo  de  ostentação  o  corpo  emerge  como  suporte  para  elementos

carregados de simbologia, que dão lugar à pessoa. Uma bolsa de plástico e metal pode

custar 4 mil reais, uma de couro pode facilmente atingir cinco cifras. O que anteriormente

seria  matéria  e  substância  é  transformado por  meio  de uma técnica,  na  qual  há  um

investimento em design e mão de obra, associados a aspectos simbólicos que justificam o

valor a ser pago.

Se alguns objetos,  como roupas,  bolsas,  marcas ostentadas,  entre  outros,  são

capazes de carregar  discurso e fazerem das pessoas distintas pelo bom uso destes,

assim ocorre também em relação ao processo de distinção das interlocutoras (e de outros

sujeitos)  pelo  uso  que  fazem  do  instagram  e  demais  meios  de  comunicação.  Estes

espaços,  ricos  em  interação,  são  objetificados,  fazendo  com  que  seus  esquemas

conceituais se tornem reais, transformando o abstrato em concreto (Dohmann, 2013: 45).

Se  alguém  se  utiliza  bem  deles,  possivelmente  resultará  na  obtenção  de  interações

satisfatórias  com  o  público  seguidor  (que  aqui  também  pode  ser  considerado  o

consumidor do discurso dos formadores de opinião nas redes sociais).

O resultado surge pela possibilidade de apresentar novidades,
coisas que acho interessantes e ser alguém real, que vive uma
vida real, como a maioria dos seguidores. E também porque –
como conhecedora de algo – posso falar diretamente para as
pessoas que se interessam pelo que tenho a dizer.
[...]
Os  melhores  resultados  eu  vejo  na  utilização  das  diversas
redes  sociais,  a  habilidade  no  uso  delas,  com  postagens
frequentes e adequadas pra cada uma: blog, instagram, etc.
Por exemplo, eu acho que a Joana faz muito bem isso. (Biá,
2015)

As redes sociais viabilizam a comunicação dos diversos códigos à sociedade. Seus

comunicadores  exercem  o  significativo  papel  de  propagadores  de  informações,  cuja

habilidade mais significativa consiste na maior abrangência em menor intervalo de tempo

possível e na efetividade do discurso apresentado. Se o uso do instagram e das demais

redes está na “ordem do dia” no que diz respeito à formação de opinião sobre moda e

consumo,  importante  observar  quais  são os  principais  discursos que emergem e são

consumidos nestes espaços. 

Eu acho que ainda é muito segregado. Quando você vê, por
exemplo,  o  blog  de  uma  menina  francesa  que  tá  acima  do
peso, não é um blog de moda, é o “blog da menina acima do



peso”. Mas eu acho que isso é algo normal, é como dizer “ah, o
blog da menina de São Paulo”. Quando eu falo sobre o blog da
menina  acima  do  peso,  não  emprego  nisso  uma  carga
negativa. Se você gosta de moda e é esse o estilo que você
está procurando, é nesse lugar que tem o que você procura. 
É como se eu for procurar um tutorial  de maquiagem e filtro
minha busca procurando um tutorial pra pele negra, já que um
tutorial pra pele branca não me diz interesse. Eu acho que no
mundo  ideal  seria  maravilhoso  um  blog  de  moda  pra  todo
mundo, mas a gente ainda tem tanto pra alcançar... Você não
vai deixar de procurar um blog porque você é gordinha, porque
você é negra, você tem que procurar algo que fale para você. 
Eu acho errado discurso do tipo: você é gordinha, então não
pode usar  cropped. Isso eu acho o erro. Acho que pode usar
sim, mas tem que segurar. Então eu acho que no blog de uma
pessoa gordinha você vai encontrar opiniões que vão aumentar
mais sua autoestima, que vão falar mais por você. (Biá, 2015)

É possível perceber que há uma concepção sobre discursos direcionados a nichos

específicos nas redes sociais de moda, acompanhados por certa disparidade. Ao mesmo

tempo  em  que  essa  moda  “acolhe”  apresentando  propostas  para  diversos  grupos,

“segrega”  por  fazer  com que  sejam específicas  pra  cada  um destes.  Estes  diálogos

apresentam-se ainda sob um viés utópico, principalmente quando comparados às práticas

de consumo contemporâneo. Práticas estas que podem ser modificadas no futuro, ainda

que a curtos passos.

Atualmente estes meios de comunicação cumprem o papel de “determinantes” do

que  é  certo  ou  errado  na  ordem  do  consumo,  já  que  são  as  principais  fontes  de

informação. Rainho (2002), no seu estudo sobre a sociedade do Rio de Janeiro e sua

relação com a roupa e a moda no decorrer do século XIX, analisa os manuais de etiqueta

e os jornais femininos publicados naquela época. 

Contudo,  embora  possuíssem  esse  objetivo  em  comum,
jornais,  manuais  de  etiqueta  e  obras  médicas  diferiam  na
maneira de se dirigir aos leitores e, especialmente, na forma de
abordar a relação entre moda e adequação. (RAINHO, 2002:
146) 

No  que  diz  respeito  à  orientação  para  o  consumo de  moda,  sempre  houve  a

necessidade do uso de referências. O que realmente muda é a ordem do discurso, que

nestes mais de 100 anos passou do “deve ser” para o “pode ser”. É fato que sempre

existirão  sujeitos  em  busca  de  informações  trazidas  por  outros,  legitimados  para  o

cumprimento  disto.  Atualmente,  no  contexto  da  pesquisa,  as  interlocutoras  que  aqui



apresentei exercem tal função.

Eu acho que sempre vai existir o discurso do consumo. Existia
antes da rede social, existe e vai continuar existindo. Mas com
o tempo ele vai perder o momento, vai acabar aquela coisa de
“ah, eu compro uma roupa pra cada festa que eu vou”. Com
isso vai se fortalecer cada vez mais o que a gente já tem vivido
como consumismo racional, que é comprar uma roupa, saber
usar acessórios pra mudar essa roupa, e saber modificar essa
roupa. 
Eu acho que é isso que vai acabar modificando o consumo,
seja pelas redes sociais ou no dia a dia.  Pelo menos quem
trabalha  com  moda  eu  percebo  que  vem  prezando  mais
qualidade que quantidade. E os donos de loja vão lutar contra
isso de alguma forma, mas é um fenômeno que tem fortalecido
cada vez mais. (Biá, 2015)
[...]
O retorno aos brechós me parece a grande possibilidade de
aliar consumo à sustentabilidade. Você carrega uma história,
produz-se menos, gasta-se menos. Isso sim surge como uma
possibilidade real. No que diz respeito ao nosso consumismo,
aqui  tudo  chega  atrasado.  Antigamente  nossa  influência  era
toda europeia. Aí quando começamos a acompanhar a cultura
americana todo mundo despirocou com essa coisa de Disney e
Miami.  Todo  mundo  enlouqueceu,  querendo  comprar  e
comprar.  Agora  mudou um pouco.  Talvez  daqui  a  uns cinco
anos o pensamento que é ordem do dia lá fora passe a vigorar
aqui. (Joana, 2015)

Convém lembrar que estas mulheres não somente são formadoras de opinião no

campo  da  moda  e  das  redes  sociais,  mas  também  são  sujeitos  consumidores  que

vivenciam a realidade da moda como um sistema fora do cenário no qual costumam atuar.

As concepções sobre suas práticas pessoais de consumo não necessariamente precisam

ou devem ser as mesmas que apresentam no seu trabalho diariamente. Por mais que

trabalhem com divulgação de tendências  e  novidades,  mantêm discursos particulares

acerca dos usos e costumes.

Nas  suas  falas,  muitas  vezes  o  consumo  de  novidades  não  aparece  como

prioridade. Em vez disso emerge a importância do bom uso que se faz daquilo que tem.

São discursos específicos, emergentes no campo, e que não são exclusivos delas, mas

apresentam força  na  forma delas  se  expressarem,  assim  permitindo  que  questionem

concepções hegemônicas.

Conclusão.



Pensar a partir da roupa não significa exclusivamente analisar pessoas por meio

daquilo que elas usam. No estudo realizado, pude perceber que há um aspecto bem mais

amplo  na  constituição  dos  sujeitos  que  trabalham  com  a  produção  de  imagens  e

informações sobre moda. A supervalorização da roupa e do consumo como muitas vezes

é concebido no campo do instagram e demais redes sociais é, na verdade, a ponta de um

sistema que entrelaça questões da ordem do corpo, do reconhecimento de si e do outro,

dos fazeres, do consumo e das influências.

Analisando  o  perfil  das  interlocutoras,  observamos  que  há  um  processo  de

educação  dos  corpos  e  condutas  no  trabalho  com  moda  e  redes  sociais,  ao  aliar

interesses  próprios  com  expectativas  do  público.  Algumas  particularidades  como  a

exposição excessiva da imagem, idade, tipo físico, são recorrentes nos seus discursos

sobre quem são e sobre o que fazem, demonstrando que para que estes sujeitos possam

falar para os outros sobre roupa, moda, tendências e outros assuntos elas precisam partir

de uma compreensão prévia sobre elas mesmas.

Não  se  fala  mais  em corpo  e  construção  de  identidades,  mas  em formas  de

pertencimento. Possivelmente isso permite considerarmos que os padrões anteriormente

impostos na moda e pela moda possam estar dando lugar a construções mais fluidas. No

que  diz  respeito  ao  jogo  de  imagem  e  informações,  a  blogueira  ou  instablogger da

atualidade não precisa parecer um catálogo de tendências para que seja reconhecida

como  um sujeito  formador  de  opinião,  mas  a  sua  postura  e  as  informações  por  ela

transmitidas ao público seguidor devem sim gerar a identificação necessária para que seu

discurso seja satisfatoriamente consumido. 
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