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Resumo: É através da mídia que o grande público tem acesso aos produtos 

de moda lançados em coleções, logo de maneira indireta. Se antes as edições 

mensais de revistas desse seguimento é que disseminavam tendências, hoje 

a revolução digital fez dos blogs um recurso que atende a essa característica 

em tempo real. Por entender que o sentido da moda está na relação 

estabelecida entre criadores, formadores de opinião e consumidores, logo, 

nas vivências, nas representações e naquilo que orienta as percepções das 

pessoas em relação às roupas, este trabalho propõe-se a descrever e analisar 

o trabalho imaterial das blogueiras de São Luís – MA. A pesquisa é 

concebida por uma abordagem etnográfica e aqui volto o olhar para o 

trabalho imaterial deste agente fundamental na propagação de uma cultura 

de moda, sendo necessário considerar o contexto da indústria da moda e os 

profissionais atuantes nele, o papel da blogueira para a manutenção do ciclo 

da moda e sua relação com os empresários locais e seguidores, esclarecendo 

os motivos da extra oficialidade de seu trabalho. Diante desse apanhado 

geral, é possível concluir e apontar os mitos e verdades que envolvem o 

trabalho das blogueiras de moda.  

Palavras-chave: trabalho imaterial; indústria da moda; blogs. 

 

Abstract: It is through the media that the general public has access to 

fashion products launched in collections, then indirectly. If before the 

monthly issues of magazines that follow is that disseminated trends, today's 

digital revolution made blogs a resource that meets this feature in real time. 

Understanding that the sense of fashion is the relationship established 

between designers, trendsetters and consumers, so the experiences, the 

representations and what guides people's perceptions in relation to 

clothing, this study aims to describe and analyze the immaterial labor of 

bloggers São Luís – MA for the maintenance of the fashion cycle. The 

research is designed by an ethnographic approach and here I turn to look 

at the intangible work of this key player in the spread of a fashion culture, 

being necessary to consider the fashion industry context and the 

professionals working in it, the role of the blogger and their relationship 

with local entrepreneurs and followers, as well as clarifying the reasons for 

the extra officers for their work. Given this overview, you can complete and 

point out the myths and truths surrounding the work of fashion bloggers. 

Keywords: immaterial labor; the fashion industry; blogs. 

 



1 INTRODUÇÃO 

Este artigo é fruto de um mergulho no cotidiano das blogueiras de São Luís – MA. 

Ele é parte de uma pesquisa em andamento que culminará numa dissertação de mestrado 

em Design no Programa de Pós-graduação em Design da Universidade Federal do 

Maranhão – UFMA e, também, da integração no Núcleo de Pesquisas em Imagem, 

Design e Antropologia – NIDA. 

Cheguei ao universo das blogueiras de modo processual vivenciando o que 

Bourdieu (1989) nos fala sobre a construção do objeto não ser algo que se produza em 

uma assentada, sendo também necessário perceber indissociáveis teoria e método em um 

processo de pensar relacionalmente.  

Esta pesquisa é concebida por uma abordagem etnográfica. Na 

contemporaneidade, ela estreita as fronteiras entre o espaço do pesquisador e o do nativo. 

Ao realizar etnografias de nossos pares, que antes acontecia entre distâncias enormes, 

hoje caracteriza-se pela intensificação da proximidade física – e por isso, a necessidade 

de problematização da questão do familiarizar-se e do estranhamento, torna-se ainda mais 

importante (CLIFFORD, 1997).  

Foi eleito como universo empírico tanto o cotidiano das blogueiras quanto o 

ambiente virtual dos blogs, já que são nesses espaços que elas interagem com os produtos 

e estabelecem contatos, propagando informações e opiniões.  

A prática etnográfica ocorreu simultaneamente nos dois campos escolhidos. 

Contudo, uma vez que os blogs figuram como um campo empírico on-line fizeram-se 

necessárias adaptações da etnografia ao mundo virtual e suas implicações. Ela, 

tradicionalmente composta pela observação empírica in loco e entrevistas, neste caso, 

altera seu escopo analítico para os textos e imagens disponibilizados no ambiente virtual.  

O papel do pesquisador na rede consiste em observar um determinado grupo 

social, intervindo o mínimo possível nas suas práticas cotidianas. Este comportamento 

possível no ciberespaço é denominado lurking traduzido como “ficar à espreita” 

(BRAGA, 2006). Em nosso caso a etnografia dá-se apenas a partir dos dados publicados 

espontaneamente pelos sujeitos da pesquisa e disponíveis para acesso irrestrito na rede. 

Assim, redescobri o campo da moda e percebi que seu sentido está na relação 

estabelecida entre criadores, formadores de opinião e consumidores, logo, nas vivências, 

nas representações e naquilo que orienta as percepções das pessoas com as roupas.  



Como só é possível um produto ordinário virar um produto de moda pelo uso em 

uma coletividade, aqui volto o olhar para o trabalho imaterial deste agente fundamental 

na propagação de uma cultura de moda. Tornou-se necessário considerar o contexto da 

indústria da moda e os profissionais atuantes nele, o papel da blogueira para a manutenção 

do ciclo da moda e sua relação com os empresários locais e seguidores, esclarecendo os 

motivos da extra oficialidade de seu trabalho. Ao descrever e analisar o ofício das 

blogueiras de São Luís-MA, é possível concluir e apontar os mitos e verdades que os 

envolve. 

 

2 O CONTEXTO DA INDÚSTRIA DA MODA 

O sociólogo Frederic Godart (2010) aponta a moda sob duas concepções distintas, 

sendo uma de mudança social e a outra de indústria.  

A primeira caracteriza-se pela regularidade (entre períodos de tempo intervalados, 

constantes e curtos) não cumulativa (substituição) manifestada em múltiplas esferas da 

vida social.  Sua presença pode ser percebida desde a variabilidade da pilosidade facial 

masculina até os nomes dados pelos pais aos recém-nascidos (ERNER, 2015). 

Já a segunda é a da indústria do vestuário, na qual observa-se a atuação de 

profissionais e empresas que não produzem apenas o produto de moda, mas difundem a 

ideia e a cultura de moda. Por meio dela se encontra o consumo de produtos por 

indivíduos, grupos ou classes sociais como forma de definirem sua identidade.  

A indústria do vestuário produz estilos caracterizados por mudanças regulares e 

não cumulativas, logo percebe-se a ligação existente entre as duas concepções. 

Entretanto, tal ligação não é indissociável, pois a partir dos exemplos observa-se que 

algumas questões da moda ultrapassam os aspectos da indústria, assim como aspectos da 

indústria não estão associados às mudanças regulares e não cumulativas, tais como os 

processamentos têxteis.  

A concepção de moda na qualidade de indústria é priorizada nesse estudo, no 

entanto, ela como mudança regular e não cumulativa não será ignorada, sobretudo quando 

estiver ligada à primeira concepção. Nesse sentido, torna-se relevante a definição do 

sociólogo Paulo Keller (2007) para o produto de moda como um produto cultural 

manufaturado.  



O trabalho de fabricação de um produto não é nada sem o trabalho coletivo de 

produção do valor do produto e do interesse pelo produto (BOURDIEU, 2004). Logo, a 

indústria da moda engloba a indústria do vestuário e tantas outras aliando uma diversidade 

de trabalhos, tanto material, quanto imaterial.  

Atualmente o vestuário movimenta uma grande cadeia produtiva e é um dos 

principais pilares da industrialização em muitos países em desenvolvimento. “O Brasil 

ocupa a quarta posição entre os maiores produtores mundiais de artigos de vestuário e a 

quinta posição entre os maiores produtores de manufaturas têxteis” (ABIT, 2013, p. 10).  

Uma cadeia produtiva é um conjunto de atividades articuladas que abrange desde 

os insumos básicos até o consumidor final do produto. O uso desse conceito auxilia na 

identificação das articulações entre os elos existentes para que ela se estruture.  

Comumente ao vestuário é associada apenas à etapa de confecção, deixando de 

lado todo o processamento têxtil. Os elos considerados são: produção da matéria-prima 

(fibras naturais e manufaturadas), fiação, tecelagem, malharia, confecção (artigos do 

vestuário e outros confeccionados) e mercado.   

Para cada um desses elos são demandados processos e atividades. O primeiro 

deles é o da cadeia que engloba produção de insumos utilizados na fabricação de têxteis 

e outros confeccionados, por exemplo o de fibras naturais que inclui os processos e 

atividades de agricultura e pecuária, bem como o de fibras manufaturadas ou químicas 

que se subdivide em fibras artificiais e sintéticas.  

O segundo elo que compõe a cadeia é o têxtil, nele transforma-se fio em tecido. A 

tecelagem é um processo de intercruzamento de fios em dois sentidos, sendo um vertical 

– o urdume e um no sentido horizontal – a trama. Os tecidos são obtidos pelo 

entrelaçamento de fios, sendo a tecelagem e malharia os processos mais comuns aplicados 

ao vestuário.  

O último elo que constitui a cadeia de produção do vestuário é o da confecção, 

representado por uma indústria de transformação. Este elo abrange a criação; modelagem, 

o enfesto; o corte; a costura e o beneficiamento do produto. Nela são englobados não só 

a fabricação de roupas, mas também acessórios de vestuário, roupas de cama, mesa e 

banho e artefatos de uso específico, como fraldas e embalagens.  

O produto de vestuário ganha valor de moda ainda durante seu processo de 

produção e para isso conta com a participação de um agente fundamental nesse processo: 



o design. Sua característica projetiva é mais claramente observada no momento da 

concepção de uma coleção (conjunto articulado de peças de vestuário) com: a definição 

dos artefatos a serem desenvolvidos, necessitando planejamento, pesquisa nos seus mais 

diversos âmbitos tais como histórica, cultural e mercadológica e definição de tendências. 

Para então continuar o processo são selecionados a modelagem, os tecidos, cartela de 

cores, detalhes de aviamentos fazendo essencial a ergonomia. Posteriormente, 

confecciona-se a peça piloto ou protótipo, podendo este ainda sofrer alterações até que 

possa ser testado em modelo compatível ao tamanho escolhido. Somente após essas 

etapas é dada a consolidação do produto para confecção em larga escala. Assim, 

demonstra-se todo o raciocínio projetual para configurar um produto de vestuário que, 

concebido considerando tendências, pode inserir-se no mercado e ser legitimado também 

como um produto de moda.  

Perpassam e são estimulados por essa cadeia produtiva outros elos compostos por 

diversas indústrias dedicadas a suprir as demandas de equipamentos, a produção de 

softwares e maquinários específicos dos setores têxtil e de confecção, assim como o 

químico que conferem tecnologia e coloração aos tecidos. Também são consideradas os 

canais de distribuição e comercialização do produto final, tais como representantes 

comerciais, varejistas e atacadistas. Finalmente, considera-se, como no mínimo 

importantes, as funções corporativas (marketing, finanças, marcas, entre outras) a ela 

ligadas. 

Figura 1 – Estrutura da cadeia produtiva e de distribuição Têxtil e Confecção. 

 
Fonte: ABIT 

O produto de moda é envolto em uma áurea de representações simbólicas, 

tornando-se objeto portador de significados. Em Bourdieu (2004) encontramos 



transformação de objetos inertes, as matérias-primas, em objetos “mágicos” portadores 

de status e diferenciação social. No processo de transubstanciação do bem material para 

o bem simbólico há um favorecimento de uma ilusão carismática: conceber produtos, 

produzir ideias, fabricar o produto; impor uma marca sobre o produto e, por isso mesmo, 

constituí-lo como raro e, por fim, divulgar e comercializar o produto na forma mais ampla 

possível.  

Através da regularidade das mudanças propostas nos lançamentos das coleções, 

normalmente de forma sazonal (primavera/verão e outono/inverno) e também não 

cumulativas, uma vez que não somente acrescentam mudanças, mas substituem as 

passadas é instituído o ciclo da moda. Esta peculiaridade é definida por Doris Treptow 

(2007) pelas seguintes fases: lançamento, consenso, consumo, massificação e desgaste.  

A fase de lançamento é marcada pelo surgimento da moda na escala social, Jones 

(2005) aponta duas maneiras sendo: efeito trickle-down (desaguamento) e efeito bubble-

up (borbulha). O primeiro inicia no topo da elite da moda através da exposição da mídia 

de onde será copiado por mercados populares e produzido em larga escala com acesso ao 

público em geral. O segundo faz o caminho inverso. Nasce no seio social, normalmente 

por meio de um grupo que desenvolve um estilo de vestir. Tal atitude desperta o mercado 

da moda que começa a divulgá-lo. A divulgação é fortalecida por formadores de opinião 

que reconhecem o estilo das ruas e adotam versões mais sofisticadas do mesmo. 

Independente do ponto de surgimento da moda, ou nas ruas ou nas passarelas, há 

o pressuposto de ser aceito, figurando uma fase de consenso. Por isso, segundo Erner 

(2015) compreender a moda é penetrar nos mecanismos de imitação, de difusão de gostos 

e o papel de indicador social que ela pode desempenhar.  

Quando ocorre a fase de consumo com o auge da cópia do produto, ou a perda da 

aura, segundo Walter Benjamin (2000), começa o desgaste e a rejeição, abrindo espaço 

para o surgimento de outras novidades. Desse modo, a partir do momento que é 

amplamente difundida, ou seja, o que antes era feito originalmente por poucos, perde a 

autenticidade, se espalha e passa a ser massificada, gradualmente uma moda morre, pois 

perde o status de novidade. 

Erner (2015), para além de uma visão sociológica, também recorre a um viés 

estatístico que associa a definição de moda a um gráfico: a curva de sino (ou curva de 

Gauss). Essa função matemática descreve à perfeição o ciclo da moda que consiste em 

uma subida ascendente cujo apogeu também é o início de seu declínio. Desse modo, 



legitima a noção antropofágica de que a moda para se perpetuar anula-se abrindo espaço 

para nova moda e assim por diante, configurando-se em ciclos. 

Só é possível um produto ordinário virar um produto de moda pelo uso e pela 

coletividade. É o trabalho de um dos agentes responsáveis por fazer girar essa 

engrenagem, formada por muitos elos em cadeia, das quais dependem milhões de 

empregos, que buscamos conhecer e evidenciar nesse estudo.  

 

3 O PAPEL DOS BLOGS PARA A MANUTENÇÃO DO CICLO DA MODA 

Zygmunt Bauman (2008) em Sociedade para o Consumo nos diz que os sujeitos 

quando equipados de confessionários eletrônicos portáteis são apenas aprendizes 

treinando e treinados na arte de viver numa sociedade confessional, aquela que não separa 

mais o público do privado, transformando a exposição em um dever.  

Os blogs, como são conhecidas as páginas pessoais em formato de diário onde são 

postadas publicações em ordem cronológica, são ferramentas de fácil criação e manuseio. 

Por elas qualquer pessoa com acesso à internet pode produzir e lançar informações na 

rede, passando a ser conhecido como blogueiro.  

Com o tempo os assuntos das publicações foram se segmentando e passou-se a 

observar na rede blogs com assuntos específicos, como é o caso dos de moda. Nesta 

especificidade encontramos o gênero feminino como autor protagonista. Ao transpor as 

dualidades feminino-masculino, encontramos a figura da blogueira envolta em uma série 

de estereótipos refletidos pelo próprio contexto da moda. 

As blogueiras vêm ganhando reconhecimento pelo trabalho desenvolvido com 

publicações de dicas de roupas, produtos, viagens etc. Há uma construção de uma 

representação do feminino carregada de veracidade e autenticidade liberta da imposição 

dos meios de comunicação tradicionais que impõe o que é moda e como deve ser usado. 

Elas, desde anônimas, buscam redefinir sua identidade e apresentam ao público 

possibilidades de múltiplas identidades em várias vozes. Assim, as publicações ganham 

leitores que começam a acompanhar continuamente quem escreve, principalmente por 

identificarem-se com o estilo de cada uma. Aos poucos as anônimas vão se caracterizando 

como formadoras de opiniões ou digital influencers. 



A influência exercida não está nelas enquanto uma categoria de indivíduos que 

possuem certa competência no assunto, mas na rede de sociabilidade à qual cada uma 

delas pertence. Por isso, é em seu cotidiano que se encontram os contatos sociais 

responsáveis por fazer crescer a passos largos a quantidade de seguidores e mensurar sua 

difusão. Segundo o sociólogo Guillaume Erner (2015) sua principal qualidade é servir 

como nó de informação, logo colocar em contato indivíduos uns com os outros. Isso é 

possível, pois participam de lançamentos de coleções, inaugurações de lojas, são 

entrevistadas, participam e realizam eventos, mantém mídias sociais atualizadas 

constantemente, além de serem a qualquer momento identificadas e abordadas nas ruas. 

Seu estilo de vida e o fato de nem serem artistas inatingíveis e também não serem 

anônimas, fazem como que tenham com o público um grau de pessoalidade maior. Como 

iniciam sem vínculos comerciais, são totalmente livres e sinceras no relato de suas 

experiências com produtos.  

Tal proximidade com a realidade dos consumidores fez com que o mercado visse 

nessas pessoas um diferencial a mais. Elas contribuem para a formação de uma crença 

coletiva de que um objeto está, efetivamente, na moda. Isto, sociologicamente é entendido 

como profecia autorrealizável. Por isso, o uso despretensioso ou remunerado de produtos 

auxilia na manutenção do ciclo da moda, disseminando-a. 

Segundo Bauman (2008) o mercado de trabalho é um dos muitos mercados de 

produtos que se inscrevem as vidas dos indivíduos e como todos valem-se das mesmas 

regras: o destino de toda mercadoria à venda é o consumo por compradores, estes só o 

farão se desejarem e o custo do investimento dependerá da credibilidade das promessas 

feitas e da intensidade dos seus desejos.   

 Normalmente os consumidores não tem acesso direto aos designers. Quando 

lançados no mercado os produtos são apresentados presencialmente a um público 

selecionado composto de profissionais da moda, principalmente os compradores dos 

grandes canais de distribuição de vestuário e jornalistas de moda. Personalidades das 

mídias e artes também são bem-vindos nas primeiras filas dos desfiles configurando 

prestígio e afirmando status.  

É através da mídia que o grande público tem acesso às coleções (conjunto 

articulado de peças de vestuário), ou seja, de maneira indireta. “A mídia constitui uma 

verdadeira interface, ou um filtro entre os criadores de moda e os consumidores finais que 

compram as roupas” (GODART, 2010, p. 124). Se antes eram as edições mensais de 



revistas de moda que disseminavam tendências, hoje a revolução digital fez dos blogs um 

recurso que atende a essa característica em tempo real. Diferente das revistas com 

linguagem impessoal e editoriais muito elaborados que são distantes da realidade dos 

consumidores e apresentados por modelos com padrões improváveis, as blogueiras 

preenchem as lacunas. Fatores como (1) seu estilo de vida, (2) não serem artistas 

inatingíveis e também não serem totalmente anônimas e (3) iniciarem sem vínculos 

comerciais, deixam-nas totalmente livres no relato de suas experiências com produtos e 

fazem com que tenham um grau de pessoalidade maior com o público. 

O fato de estarem em contato com os produtos quando são lançados coloca-as 

também envolvidas pelo contexto, sendo inegável a constatação de que “cada indivíduo 

influencia a moda e é simultaneamente influenciado por ela” (ERNER, 2015, p. 90).   

Estes canais, uma vez descobertos pelo mercado, não somente retransmitem 

informações, mas também promovem uma “educação” do público para receber os 

produtos lançados, garantindo melhores condições de legitimarem-se como moda 

efetivamente. 

É estratégico tanto para a blogueira quanto para as empresas que as contratam que 

haja envolvimento e sejam respeitados os aspectos pessoais de tal modo que a 

manifestação de impressões fidedignas seja facilitada e natural. Já que o diferencial dos 

blogs é o teor subjetivo, ele é considerado por quem produz o conteúdo um ponto crucial, 

pois também impacta diretamente na credibilidade do seu trabalho junto ao público 

conquistado. 

 É importante esclarecer os casos de publicidade nos blogs, os publiposts, como 

são chamadas as postagens pagas. Nelas deve haver transparência explicitando o caráter 

comercial quer seja nos textos, legendas ou de alguma outra maneira nas postagens. Tal 

conduta atende os requisitos da lei vigente no país que ampara os consumidores e deve 

ser respeitada.  

A partir do início do ano letivo de 2015 a profissionalização da blogueira no Brasil 

começou a se instituir com o curso de graduação em Mídias Sociais Digitais do Centro 

Universitário de Belas Artes, cujo objetivo é contextualizar os acadêmicos quanto à 

importância dos novos meios de comunicação, mostrando seu uso como ferramenta eficaz 

também na disseminação da moda. 

Aqui é importante esclarecer que a atuação das blogueiras já deixou de ocorrer 

apenas por meio dos blogs. Elas estão presentes em várias outras mídias sociais, dentre 



elas o Youtube, Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook. Para cada especificidade em 

vídeo, imagem e texto há uma produção de conteúdo que leva em consideração, 

principalmente, a variação de público. Logo, rotulá-las apenas como blogueiras tornou-

se um equívoco aqui reconhecido. Contudo, opto por manter a nomenclatura no intuito 

de não comprometer o recorte dado à pesquisa, fazendo a ressalva de que não há 

desmerecimento da atuação delas em outras mídias. 

 

4 O TRABALHO IMATERIAL DA BLOGUEIRA DE MODA EM SÃO LUÍS -MA 

Durante o processo etnográfico em uma busca pelos sujeitos da pesquisa entrei 

em contato com várias blogueiras, inicialmente como leitora dos blogs e seguidora de 

seus perfis em mídias socais. Percebi que o acesso a elas não é difícil e acompanhar sua 

rotina enquanto pesquisadora foi uma negociação facilitada pela disponibilidade delas em 

ajudar e por ser também um reconhecimento de seu trabalho. 

Escolhi três perfis distintos para acompanhar: a blogueira Ana Carolina Cassas, 

há oito anos frente do blog Vila Trendy, Mirian Soares, do blog A Moda da Mira em 

atividade há sete anos e Flávia Batista, do blog Digo por aí com seis anos.  

Na cidade de São Luís, como em outros locais, os blogs iniciaram com a 

concepção de diários online. Ana Carolina iniciou seu trabalho predominantemente 

voltado para suas impressões sobre produtos, onde a exposição de sua imagem era muito 

sutil, Mirian teve como motivação inicial um processo de autoconhecimento de seu estilo 

e Flávia definiu o conteúdo de seu blog pela associação aos seus interesses no dia-dia. 

Posteriormente, os blogs foram se redefinindo e, junto com as novas perspectivas de 

mercado, se viram dentro de um contexto também mercadológico. 

Embora o estado do Maranhão seja historicamente reconhecido pelo seu processo 

de industrialização ocorrido entre os séculos XIX e XX, tendo como base o ramo têxtil, 

atualmente observa-se apenas um tímido setor de confecção sendo desenvolvido. A 

produção de moda local é rara e o empresariado da cidade não é variado. Normalmente 

um mesmo grupo detém diversos segmentos de comércio de confecção, quer seja na 

revenda de marcas provenientes de outros estados e países, quer seja através do varejo de 

multimarcas ou franquias. Costuma ser desses grupos que se mantém o trabalho das 

blogueiras em São Luís - MA. 



São exemplos de serviços que passaram a ser prestados por elas: a presença em 

evento ou loja com postagem ou vídeo, postagem sem ter ido ao local, vídeo, menção da 

marca pelo nome e look do dia. 

Inserir-se nesse mercado exigiu profissionalização. Elas começaram a ser 

cobradas não mais como blogueiras, mas como modelos, fotógrafas, organizadoras de 

eventos, administradoras, jornalistas, publicitárias etc. 

Embora tenham uma ferramenta sempre a mão que é o celular para tirar e publicar 

fotos como qualquer outro usuário de mídias sociais, exige-se delas sempre uma 

qualidade maior. Isso quer dizer que não basta apenas uma foto, ela tem que ser 

proveniente de um recurso de alta tecnologia, o background – o cenário da foto – tem que 

ser interessante e dialogar com a imagem, a luz deve ser estudada etc. Tais cobranças são 

feitas não só por quem contrata, mas também por quem acessa o conteúdo. No início as 

blogueiras sentiram a necessidade de contratar um fotografo profissional e ainda fazem 

isso. Mirian e Ana Carolina são exemplos de blogueiras que buscaram aperfeiçoar-se 

fazendo cursos e investindo em material para tirarem elas mesmas as suas fotos, 

diminuindo o custo com o profissional.  

O resultado das fotos é cobrado e comparado como se fosse um editorial, mas 

diante de poucos recursos isso torna-se inviável. O primeiro momento que acompanhei 

Flávia em seu trabalho foi em uma sessão de fotos para uma loja que vende multimarcas. 

Quando cheguei ao local, ela já estava se organizando. Percebi que já foi de casa 

preparada, com cabelo arrumado e levou com ela maquiagem e vários acessórios e 

sapatos. Após finalizar a maquiagem e organizar o provador, que na ocasião servia de 

camarim, começou a fazer a seleção das roupas. Era visível que ela já conhecia a maioria 

das peças pela desenvoltura com que montava os looks – composição articulada de peças. 

Após fazer suas escolhas questionou à proprietária se havia alguma peça específica que 

ela gostaria que fosse fotografada. Nesse dia ela já havia agendado tanto com a lojista, 

quanto com o fotógrafo que a acompanha, mas este por um imprevisto não pode 

comparecer. Na ocasião deixei de ser apenas uma pesquisadora e também colaborei 

tirando as fotografias pelo celular dela. O trabalho durou a tarde toda e esta foi apenas 

uma etapa, pois Flávia ainda iria melhorar a qualidade das fotos e editá-las para a 

publicação. 

Durante uma conversa posterior, Flávia comentou que tem a pretensão de fazer 

uma publicação apresentando os bastidores de uma sessão de fotos para evidenciar o 

trabalho que esse serviço exige e que não aparece na imagem final. Ela relembra que ao 



comparar a primeira e a última foto tirada em um mesmo dia o cansaço é visível na 

expressão corporal (BATISTA, 2016). 

Acompanhei trabalho similar feito por Ana Carolina. Na ocasião o fotógrafo foi 

seu filho, que tinha acabado de fazer um curso de fotografia e foi também um momento 

de estreia de uma lente recém adquirida para sua câmera. As fotos dessa sessão não 

chegaram a ser publicadas, pois Carolina percebeu, no momento da edição, que seu cabelo 

não estava bom e, em outro momento, acabou precisando repetir o ensaio fotográfico. 

Nas publicações de autoimagens, além de exigirem uma fotografia de qualidade, 

muitas vezes espera-se delas uma aparência de modelo. Logo, peso, estatura, postura, 

cabelo, maquiagem, unhas devem ser consideradas obrigando-as a estarem também sob 

o julgo da ditadura da beleza e arcarem com os custos desse investimento. Mirian e Flávia 

através do aplicativo snapchat compartilham com o público sua rotina que agrega também 

as consultas à dermatologistas, nutricionistas, procedimentos estéticos, dietas, treinos 

cuidados com os cabelos e unhas.  

Diante de tantas cobranças, inclusive vindas de seguidores, Ana Carolina 

confidenciou que já pensou em desistir. Segundo ela “infelizmente em São Luís o trabalho 

de alguém só é valorizado depois que é valorizado fora” (CASSAS, 2016). Embora ela 

tenha a consciência de que cada blogueira possui um ponto forte e que não são perfeitas, 

o que continua motivando-as a seguir com o trabalho é a troca. Muitas vezes é o retorno 

dado nas interações com o público que não as deixam desistir. Essa constatação é 

reforçada por Flávia (2016) que caracteriza os comentários feitos pelos seguidores como 

termômetro de seu trabalho.  

Segundo Mara Rubia Sant’anna (2009) a moda é o que impulsiona os sujeitos a 

tomarem da aparência como um lugar de investimento e constituição da distinção social, 

mais que mera distinção entre classes sociais é um processo identitário, de si consigo 

mesmo e de si para com o outro; é a possibilidade de ser e existir numa sociedade regida 

pelo mito da imagem. Assim, escritos e imagens do “eu” no contexto comunicativo on-

line seguem as mesmas inscrições da lógica da moda onde há a dualidade de ao mesmo 

tempo atender a desejos e necessidades pessoais, também buscar o destaque na multidão 

e projetar-se ao olhar do outro.  

Devido à exposição que vivenciam, muitas vezes elas são identificadas na rua. 

Presenciei isso em um dos trabalhos de Mirian, enquanto ela saía do provador para 

fotografar um look. Na ocasião foi surpreendida por uma jovem que comentou saber quem 

ela era assim que a viu.  Flávia (2016) também comenta que muitas vezes ao frequentar 



espaços públicos as pessoas a olham fazendo-a questionar-se: de fato ela conhece a pessoa 

de algum lugar e não lembra ou é conhecida apenas pelo outro por meio de seu trabalho? 

Do mesmo modo como são motivadas pelo público as blogueiras também são alvo 

de críticas dele. Assim, surgem os haters, termo usado na internet para definir pessoas 

que postam comentários de ódio ou crítica sem nenhum critério. Protegidas pela tela, “as 

pessoas na internet respondem de acordo com o humor” (CASSAS, 2016). Logo, as 

blogueiras precisam estar sempre preparadas para moderar os comentários e assumir mais 

um papel na rede: o de mediador de conflitos.  

Mirian exemplifica um outro viés da relação entre blogueira e seguidor. Ela 

comenta que antes seu blog funcionava muito mais como um diário de autoconhecimento 

de seu estilo e hoje ganha a conotação de compartilhamento daquilo que já foi aprendido, 

apresentando como a moda pode ser acessível, prazerosa e fortalecedora de autoestima 

(SOARES, 2016). Sua relação acompanhou essa mudança. Em um primeiro momento 

havia um interesse pela proximidade com o seguidor, buscando conhece-los e aproximar-

se deles. Atualmente, como alguns seguidores interessam-se muito mais pela vida pessoal 

do blogueiro em detrimento do conteúdo de seu trabalho, ela vem sentido a necessidade 

de moderar essa relação e usa as redes sociais de modo segmentado. Por exemplo, no 

facebook possui sua página pessoal destinada a amigos e família e sua fanpage destinada 

àqueles que acompanham seu trabalho. No blog ela busca apresentar apenas aquilo que 

dialoga com seu estilo e no instagram ela se permite ousar, experimentar tendências e 

atender alguns pedidos do público. Tal delimitação é exposta diretamente através do 

aplicativo Snapchat e quando tem a oportunidade de esclarecer sua postura faz isso sem 

nenhum constrangimento pessoalmente e de maneira muito respeitosa.  

A proximidade e a exposição fazem, muitas vezes, com que o pessoal e o 

profissional se misturem. Flávia (2016) comenta que já houveram casos de seguidores 

pedirem emprestado roupas e pensarem que elas vivem ganhando tudo e que, por isso, 

têm a obrigação de repartir aquilo que possuem com quem acompanha o trabalho.   

O compartilhamento de experiências similares entre as blogueiras locais ocorre de 

maneira muito natural e o contato entre elas fez com que encontros casuais virassem 

eventos. A partir dessa proximidade e de um movimento que já começava a acontecer no 

restante do Brasil, há um ano, elas montaram um coletivo de blogs que resultou na 

plataforma Top Trends Slz. 



Dela fazem parte dez blogs que juntos somam mais 280 mil seguidores conduzidos 

por mulheres com perfis diferenciados. Como cada uma possui um estilo que chama 

atenção e dialoga com um público específico, juntas suas ações ganham força e amplitude. 

Seu diferencial em relação a outras plataformas do país é que sua administração é 

feita pelas próprias blogueiras e não por uma empresa externa. Ana Carolina e Flávia 

estão à frente nesse papel.  

Segundo Ana Carolina (2016), São Luís é uma cidade que tem como peculiaridade 

o fato de que quase tudo chega depois. Então, como os empresários não sabiam como 

funcionava um coletivo de blogs coube a elas o trabalho de também educar o mercado 

apresentando-se como um investimento que traz resultados.  

Normalmente, o empresário se atém apenas aos números e muitas vezes preferem 

investir somente em quem tem maior número de seguidores. Por isso, cabe a elas 

esclarecer que nem sempre os números respondem diretamente à profundidade da 

influência de cada uma e que as características pessoais precisam dialogar com o público 

das marcas para que o trabalho final seja efetivo.  

Para o empresário o importante é vender e esse não é o objetivo direto das 

blogueiras. A elas cabe fazer com que a marca apareça e apresentar possibilidades. Logo, 

o trabalho delas funciona apenas como uma das ferramentas de divulgação dentro do mix 

de marketing da empresa que as contrata. Seus trabalhos são apresentados em formato de 

projeto com foco principal nas redes sociais. Normalmente eles são feitos após várias 

reuniões em elaboração coletiva entre as blogueiras e a empresa contratante.   

A iniciativa como plataforma possibilita, como organização jurídica, o reforço da 

atividade de cada uma, legitimando e fortalecendo o trabalho no cenário local que ainda 

não é ideal.  

Um reflexo da falta de valorização do trabalho é a questão da remuneração.  Por 

isso, ser blogueira acaba sendo uma atividade extra-oficial.  Observa-se isso na 

autodescrição de Ana Carolina em seu blog como “psicóloga por formação e blogueira 

por paixão”. Atualmente ela também atua como gerente de mídias socais de lojas, Mirian 

também não vive do trabalho de blogueira e é como assistente social que se mantém, já 

Flávia é formada em comunicação social, atua como assessora de comunicação e é 

empresária de um e-commerce de bijuterias.   

Pode-se dizer que estas mulheres além de assumirem uma dupla jornada 

conciliando o trabalho formal com os trabalhos domésticos também possuem uma terceira 

jornada: a de blogueira. Elas dedicam-se aproximadamente por três horas, na maior parte 



das vezes à noite comprometendo o sono ou os finais de semana, para pesquisar e preparar 

material usado nas publicações feitas em diversos espaços virtuais. Por isso, acabam 

sendo criticadas e cobradas também em suas casas, quer seja pelos maridos e/ou filhos. 

Ana Carolina (2016) nos dá um relato doméstico dizendo que seu marido já nem reclama 

mais, por já ter cansado de fazê-lo. Ela reconhece que deve haver muita disciplina para 

dar conta de tantos compromissos e que essa é também uma conquista de espaço que 

começa no lar. 

Flávia (2016) relata que durante uma viagem em família frequentou uma loja em 

São Paulo e no momento da compra de um produto perguntou se não havia desconto para 

pagamento à vista e teve a negociação intermediada pelo próprio pai apresentando-a como 

blogueira. Após a compra do produto, foi fechado um trabalho. Esse fato evidencia não 

só o posicionamento familiar legitimando o trabalho como também sinaliza que alguns 

contratos não se limitam ao contexto local. Essa, sem dúvidas, é uma possibilidade 

garantida pela especificidade e abrangência do trabalho no ambiente virtual. Em conversa 

com Flávia (2016), ela compartilhou que seu maior retorno financeiro está em publiposts 

de lojas de fora do Estado.  

Em São Luís os pagamentos são feitos em dinheiro ou em permuta de produtos. 

Para as blogueiras o sistema de permuta é interessante, pois elas precisam investir na 

imagem, mas não é o ideal. Como normalmente os contratos são fechados com lojas que 

possuem produtos em uma faixa de peço mais elevada, no caso de permuta só é vantajoso 

se o investimento for equivalente pelo menos à montagem de um look completo.  

Segundo Ana Carolina (2016) a participação em evento é o serviço mais acessível 

que oferecem e muitas vezes o custo para tal (produção, transporte, etc.) é tão alto que 

não compensa financeiramente. Contudo, para manterem-se sempre em evidencia acabam 

cedendo e, desse modo, movimentam o mercado. Ela ainda expõe que costumam, após 

um trabalho desse tipo, receber outras propostas e mantêm-se atuantes.  

Nenhuma das blogueiras se limita a desenvolver apenas publicações pagas. 

Mirian, por exemplo, foi a primeira blogueira do estado a desenvolver postagens de 

provador, normalmente em lojas de departamento e esta já é uma característica de seu 

trabalho. Ela escolhe peças, define looks, experimenta no provador, fotografa cada um e 

publica especificando os preços e as impressões sobre o produto. Durante o processo de 

escolha das peças ela demonstra grande desenvoltura entre as araras e as marcas 

comercializadas pelas lojas de departamento, pois é consumidora desses produtos. 



Continuamente ela sente a necessidade de esclarecer que não compra ou ganha tudo o que 

experimenta.  

Por frequentarem assiduamente os espaços de compras acabam recebendo 

propostas de trabalho também do setor de marketing dos shoppings da cidade e não 

diretamente de um lojista.  

Durante o período que acompanhei Mirian em seu trabalho vivenciei duas 

contratações de um shopping que ela frequenta com maior frequência, por ser próximo 

de sua residência. Em uma delas o trabalho foi fechado para uma campanha de liquidação. 

Ela precisava passar em algumas das lojas participantes da campanha e separar peças 

escolhidas por ela para serem etiquetadas como seus “achadinhos” e fotografar alguns 

looks para postagens ao longo daquela semana.  

Ela fez questão de selecionar dentre as lojas aquelas que vendiam produtos que se 

relacionavam com seu estilo. Por exemplo a que revende a marca Antix, já que esta seria 

uma cobrança de seu público que já conhece a sua relação com a marca, comparada por 

ela à sensação de colecionar papel de carta.  

Uma situação que costuma gerar grande desconforto entre blogueiras e 

empresários é o recebimento de presentes. Os lojistas ao presentearem as blogueiras 

esperam que elas postem suas impressões sobre o produto, logo divulguem sem receber 

pelo trabalho. Esta tentativa de garantir uma propaganda oportunista sobre seus produtos 

ou serviços oferecendo presentes é conhecida no meio como jabá. 

Nesses casos é preciso haver maturidade do mercado para perceberem como 

viáveis ou não a exposição em rede e que nem sempre aquilo que é dado como presente 

condiz com o perfil da blogueira ou dialoga com o público de cada uma a ponto de garantir 

uma publicação espontânea do blog.  

Como não há um piso salarial definido entre as blogueiras, os comparativos 

acabam sendo inevitáveis e as tentativas de barganhar menosprezando o trabalho delas 

também é algo recorrente e um desafio a ser superado pela classe.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante do exposto até aqui considera-se essencial e possível evidenciar os mitos e 

verdades sobre o trabalho da blogueira de moda em São Luís –MA. 



O primeiro deles é justamente o de que elas não trabalham. É evidente que a 

verdade sobre o trabalho delas é ofuscada pelos holofotes e glamour, próprios do contexto 

da moda. Mas que, nem por isso, deixa de ser desgastante, cansativo e desafiador. 

Aliada ao mito de não trabalhar está a noção de que não possuem problemas e 

estão sempre felizes. Essa noção é descontruída pelo fato de serem pessoas comuns, cujo 

trabalho, de certo modo, envolve também uma representação.  

Estarem envoltas a um contexto de compras com projeção para a felicidade e 

possuírem muitos produtos desejados faz com que sejam vistas como pessoas ricas ou 

que ganham tudo de graça. Este também é um mito, pois na verdade a maioria dos 

produtos que possuem são adquiridos com recursos próprios.  

Nas publicações é essencial para a imagem da blogueira e das empresas que haja 

senso crítico, honestidade e respeito com todos aqueles envolvidos, principalmente com 

o leitor das publicações. Isto é possível identificando as postagens pagas como um 

publipost. É inegável que há uma generalização do comportamento das blogueiras, ou 

seja, a conduta de uma é disseminada como a conduta de todas. Isto faz com que, de fato, 

a existência daquelas blogueiras que só produzem conteúdo pagos e omitem isso de seus 

leitores, tornando o conteúdo antiético e equivalente à um diário de consumo, resulte 

numa generalização dessa questão. Por consequência, é gerado o mito de que todas as 

blogueiras são interesseiras e consumistas.  

Mais que ter como um diferencial pessoal a afinidade pela área, elas também 

precisam se profissionalizar cada vez mais, atendendo às exigências do mercado que está 

cada vez mais competitivo. Ao visibilizar e desmistificar suas práticas contribui-se para 

diminuir a desconfiança em torno de seu trabalho, possibilitando uma crescente 

valorização. Contudo, um espaço legítimo, a ponto de oportunizar uma dedicação 

exclusiva a esse ofício, deve ser uma conquista individual como em outras profissões.  
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