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RESUMO 

 

Esta pesquisa está inserida nas discussões de discurso e consumo, a partir da lógica 

midiática, deflagrado nos dispositivos midiáticos específicos, que entrelaçam alta moda e 

luxo nas páginas da revista Vogue Brasil, com especial olhar voltado para sua edição nº 

400. Para entender de que maneira as marcas de luxo posicionam-se na Vogue Brasil 

edição 400, é imprescindível desdobrar conceitos como dispositivos midiáticos, alta-moda, 

luxo, discursos e estratégias, que são deflagrados nas sociabilidades que envolvem atores 

sociais em um contexto comunicacional, e que operam, a partir de lógicas mercadológicas, 

em um campo que envolve jogos, disputas de poder simbólico e caracteres de distinção, 

gostos de classe e estilos de vida (Bourdieu apud ORTIZ, 1983). Neste contexto, a presente 

pesquisa pretende abordar também aspectos sobre o consumo e seu papel fundamental no 

cotidiano, que, por meio dos bens, assume o aspecto material da cultura e configura a 

própria condição humana. Por meio de metodologias qualitativas, este estudo é natureza 

analítico-exploratória, contextualizada (MADONALDO, 2006), documental e descritiva 

(GIL, 1995). Como técnica escolhida para as análises, por meio de critérios discursivos, 

esta pesquisa pretende realizar uma análise de discurso, através de aspectos avaliados a 

partir de imagens paradas (GASKELL e BAUER, 2002). 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: moda, luxo, discurso, revista de moda 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A construção da sociedade tem como um dos seus pressupostos a relação entre 

pessoas e coisas, por meio do consumo de objetos que denotam e conotam necessidades de 

cada indivíduo contemporâneo. Neste sentido, é preciso alimentar imaginários, instigar 

novos modos de representações e promover identidades e pertencimentos múltiplos, através 

da comunicação. Uma grande ferramenta que torna comum a informação é a revista, ela 

proporciona conhecimento e reconhecimento sobre objetos e sujeitos, por meio do uso 

articulado e discursivo da linguagem, evidenciando um mundo e construindo realidades 

múltiplas a partir de caracteres imagéticos e textuais que fazem um sentido muito particular 

para o leitor. Assim, a própria revista adquire seu simbolismo próprio, e se torna um objeto 

do luxo, dado o teor personalizado como que afeta cada pessoa de modo individual. Neste 

viés, para um determinado público leitor, informações sobre moda e luxo tornam-se 

demarcadores peculiares de estilos de vida, de forma que a moda tem se delineado como 

um assunto popular, a partir das ações da própria mídia, que consagra a especialização de 

um jornalismo de moda necessária para atingir o público interessado no consumo de 

notícias relacionadas a este tema. Para tanto, revistas como a prestigiada Vogue Brasil 

contribui para o conhecimento dentro do mundo fashion, o que visibiliza a moda por meio 

da comunicação, oferecendo um leque de questionamentos para os estudos sobre jornalismo 

de moda. 

A Revista Vogue é uma das mais famosas impressões que tem a moda como 

especificação. Em suas publicações, a revista tem com formato a informação e o 

entretenimento sobre tendências no vestuário, comportamento, cultura e até mesmo 

arquitetura e design. Criada e lançada nos Estados Unidos em 1892 por Arthur Baldin 

Turnure e Harry McVickar, a revista correu o mundo e atualmente está presente em 21 

países com impressões contextualizadas na moda e na cultura de cada um desses lugares. A 

publicação brasileira, Vogue Brasil, chegou a sua edição número 400 em dezembro de 2011 

trazendo em sua capa e no editorial de moda Longa é a Noite, motivo desta pesquisa, a 

modelo Alessandra Ambrósio e o ator Rodrigo Santoro, ambos de fama internacional. 

Valorizado pelo clima de final de ano o editorial passa aos leitores, em maioria mulheres, a 

informação de como se vestir para as comemorações que se seguem no mês de dezembro. 
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O reconhecimento internacional de ambos foi fundamental para a construção da capa e do 

editorial, uma vez que pela ótica de Morin (2006) servem como atores sociais para revelar, 

intrinsecamente, as marcas que compõem um estilo de vida (Bourdieu apud ORTIZ, 1983). 

Assim, Vogue Brasil é um veículo midiático que compartilha identidades, indo do 

personagem impresso nas páginas aos seus receptores e vice-versa. Como toda mídia, 

Vogue tem sua própria linguagem, essa precisa ser racional e sedutora, só assim atingindo 

seu alvo: o leitor que consome informação sobre moda. 

Em um cenário como o Central Park, grandes marcas e grifes anunciam seus 

produtos no veículo por meio dos atores de encenação. Desse modo, busca-se saber como 

traduzir as estratégias discursivas e as trocas linguageiras (Charaudeau, 2009) entre o 

veículo, as marcas e o receptor da informação. No mesmo sentido, procura-se entender que 

tipo de mensagem perfaz a revista Vogue Brasil em detrimento de moda e luxo. Visto que, 

o termo “se dar um luxo” é presente e marcante na sociedade, e evidencia que, por prazer 

ou necessidade, o indivíduo adquire os bens materiais, deflagrando escalas de produção e 

sociabilidades voltadas para o consumo. Entretanto, moda e luxo andam juntas na produção 

de alto nível com a alta-costura. Bourdieu (1975), ao falar sobre a Haute Couture, diz que 

os “bens de luxo que são os bens da moda, e o campo de produção desta outra categoria de 

bens de luxo que são os bens da cultura legítima, a poesia ou a filosofia, etc.” Ou seja, a 

moda não pode ser designada apenas como um assunto “fútil”, ela é um objeto cultural 

social, bem como as artes e ciências. Afinal, é inegável a influência de diversos setores da 

produção de coleções de grandes estilistas. Chanel, por exemplo, criou roupas em um 

período entre-guerras, com tecidos, cortes e formatos ligados de forma estilística e estética 

no contexto histórico de sua época. 

Por meio destes pressupostos, além da motivação pessoal, existe uma vontade de 

descobrir um universo de conhecimento e funcionamento das estratégias de enunciação 

inseridas no veículo para atingir determinados públicos. Como consumidor da revista, 

questiono-me sobre as políticas e ações de um veículo midiático, sendo este um assunto tão 

específico quanto à própria moda. Pretendo aqui formar algumas considerações a partir das 

minhas inquietudes sobre a revista Vogue, sobre suas disposições gráficas, culturais e 

contemporâneas, que destacam determinadas representações em detrimento de outras, 

dissimulada nas marcas, peças, acessórios, brilhos e modelos que compunham seu layout de 

forma explícita. Essa edição, em especial, traz a comemoração de 400 edições no veículo 
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no Brasil, inserida em um contexto em que há uma autoafirmação no campo que entrelaçam 

jornalismo e moda, além, é claro, de retroceder em determinados fatos da história nacional 

e internacional da Vogue enquanto suporte midiático de moda por excelência. 

Desta forma, a revista pode traduzir uma identidade do indivíduo contemporâneo, 

que é construída a partir de suas vivências e seu conhecimento pessoal. Para isso, no que 

tange a moda, ela passa a ser inserida neste cenário, como um assunto e/ou tema 

fundamental para a sociedade, uma vez que, por meio das reflexões a cerca dos valores da 

moda para a vida cotidiana, percebe-se que ela pode ter um papel diferenciado na 

construção da imagem individual das pessoas em suas experiências em sociedade. Quando 

a moda deixou de ser exclusiva das maisons e apareceu nas páginas de revistas ou jornais – 

hoje na internet e televisão, o assunto tem tomado forma em diversos setores. As histórias 

da moda e do luxo confundem-se com a história da evolução humana em sociedade. Por 

meio da moda e sua influência, hoje se tem um setor econômico em expansão e com um 

vínculo real com a construção do mundo como se conhece atualmente. Desse modo, busca-

se compreender de que maneira o editorial posiciona-se, em nível de cenário grifes e luxo. 

Para tanto, foi preciso identificar marcas e celebridades e outros elementos de moda e luxo 

na encenação do editorial e no discurso apresentado no texto de apoio. 

Assim foram organizados os seguintes capítulos: 1. Moda x Luxo, 2. Moda: da Haute 

couture ao Prêt-à-porter, 3. Luxo e 4. Discurso de Moda. A partir destes foram 

construídas as seguintes categorias para a discussão de dados e considerações sobre a 

problemática: grifes de luxo, composição do cenário e níveis de beleza e imagem das 

celebridades. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para fundamentar a pesquisa a partir de suas palavras-chave e questionamentos 

foram utilizados diversos autores em diferentes seguimentos. Da moda ao discurso, 

buscaram-se referências em teóricos do âmbito da comunicação e das ciências sociais. 

 

2.1 MODA X LUXO 

 

A moda e o luxo são muito mais unidos no passado do que no presente. Portanto, 

consumir moda não representa a aquisição de luxo. A constante busca da burguesia por um 

estilo de vida mais pomposo, não a aproxima de uma aristocracia ortodoxa, pois, o prêt-à-

porter chique pouco tem relação com a alta costura. Com a ascensão material, a burguesia 

adquire o vestuário, não a cultura e o refinamento do indivíduo que cresceu em uma classe 

superior, o que é garantido pela socialização do sujeito em suas vivências. 

Maisons1 consagradas, como a de Dior, estabelecem uma ligação plena com o 

saudoso passado de riqueza européia, onde a clientela é seleta e tão antiga quanto o sistema 

da alta costura. Em espaços assim, a vanguarda tem um gosto duvidoso e não há espaço 

para a nova burguesia. Assim a moda de luxo tem dois lados: esquerda e direita. Esses dois 

seguimentos se opõem em pertinências geradas pela lógica específica do campo. 

 

Por um lado, os muros brancos e o tapete cinza, os monogramas, as vendedoras 

de uma certa idade, das velhas maisons de prestigio e de tradição, situadas nos 

santuários da rive droite, tais como a rue François I e a avenue Montaigner, por 

outro, o metal branco e ouro, as formas e os volumes implacavelmente modernos, 

além dos vendedores audaciosamente santropozianos das boutiques de 

vanguarda, implantas na área chique da rive gauche, ou seja, rue Bonaparte e rue 

du Cherche-Midi (BOURDIEU; DELSAUT, 2002, p. 115; 116). 

 

De um lado se observa a rigorosidade luxuosa das mais elevadas classes e as 

mulheres com idade avançada e que freqüentam há muito tempo a alta burguesia, de outro 

temos a agressividade e espalhafatosa audácia dos pretendentes a detenção do luxo da alta-

costura. Muito mais do que um valor econômico, a alta moda representa as canônicas 

                                                 
1 Termo francês que em português significa casa. (http://gloss.abril.com.br/materia/conheca-estilistas-mais-

famosos-mundo-moda) 

http://gloss.abril.com.br/materia/conheca-estilistas-mais-famosos-mundo-moda
http://gloss.abril.com.br/materia/conheca-estilistas-mais-famosos-mundo-moda
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maisons um valor simbólico de eterno poder. As estratégias de conservação dos antigos são 

objetivas ao obter lucro do capital acumulado, enquanto os recém-chegados possuem 

estratégias de subversão para acumulação de capital que, segundo Bourdieu (1974), 

especificamente, “supõe uma inversão mais ou menos radical do quadro de valores, uma 

redefinição mais ou menos revolucionária dos princípios de produção e da apreciação dos 

produtos e, ao mesmo tempo, uma desvalorização do capital detido pelos dominantes.” 

(BOURDIEU, 1974, p.2). 

A moda e luxo se cruzam na linha tênue da alta-costura. Essa fragilidade nas 

representações de status e do costureiro vem desde o século XIX. A industrialização e a 

urbanização na Europa transformaram as maisons em verdadeiras fábricas do bom gosto, da 

elegância e do luxo para as mais nobres das mulheres. O criador encontra-se, desde então, 

entre sua “invenção” e a nova realidade de mercado, reformulada pela forma de consumo 

em série. “Ele se afirma precisamente no momento em que começa a era industrial. Tende a 

se desagregar com a introdução das técnicas industriais na cultura. A criação tende a se 

tornar produção” (MORIN, 2009, p. 29). Contudo, essa nova lógica do mercado não 

sobressaiu ao espírito simbólico enraizado no terreno da alta moda, um setor influenciado 

pela repentina indústria cultural em ascensão. A alta classe via no refinamento das roupas 

de Charles Fredeich Worth, que é considerado por Stenveson (2011) o pai da alta-costura, o 

retrato fiel do seu poder. Agora, elevado ao mais completo sentido de estilista, o costureiro 

passa a ser um empresário. Nesse sentido, a realidade que traça a moda e o luxo passa pelos 

avanços europeus na economia.  

Cidades, como Paris e Londres, seguem padrões de alto gosto, e o luxo não era 

representado apenas no bem vestir da classe com o maior poder aquisitivo. Simmel (1995), 

em seu ensaio As Grandes Cidades e a Vida do Espírito, discorre sobre as relações sociais e 

o consumo estabelecidos nesses grandes centros. Com uma mudança de costumes e uma 

cidade cada vez mais desenvolvida, o homem precisa situar-se em uma posição tão 

hierárquica quanto local. 

 

Na medida em que a cidade grande cria precisamente estas condições 

psicológicas — a cada saída à rua, com a velocidade e as variedades da vida 

econômica, profissional e social —, ela propicia, já nos fundamentos sensíveis da 

vida anímica, no quantum da consciência que ela nos exige em virtude de nossa 

organização enquanto seres que operam distinções, uma oposição profunda com 

relação à cidade pequena e à vida no campo, com ritmo mais lento e mais 
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habitual, que corre mais uniformemente de sua imagem sensível-espiritual de 

vida (SIMMEL, 1995, p. 578). 

 

Com um caráter intelectualista, o homem da cidade grande se diferencia do 

homem do campo e cidades pequenas. Esse impacto social e a hegemonia das metrópoles 

concretizavam de forma exponencial a boa vida do indivíduo que habitava, não só o topo da 

pirâmide na escala social, esses grandes centros. Além das maisons e ateliês de moda, o 

caráter econômico e o bom fluido monetário das cidades fazem da rua um local 

evidentemente complexo e coerente com os desejos de consumo de seus habitantes. 

Restaurantes, hotéis e lojas com artigos luxuosos ganham terreno em uma sociedade cada 

vez mais ambiciosa por boa aparência e por um status de superioridade. Essa preocupação 

com adornos, com o convívio em sociedade, pelo estilo de vida é caracterizada por Simmel 

(1995) como caráter blasé. 

 
Talvez não haja nenhum fenômeno anímico que seja reservado de modo tão 

incondicional à cidade grande como o caráter blasé. Ele é inicialmente a 

conseqüência daqueles estímulos nervosos — que se alteram rapidamente e que 

se condensam em seus antagonismos — a partir dos quais nos parece provir 

também a intensificação da intelectualidade na cidade grande. Justamente por isso 

homens tolos e de antemão espiritualmente sem vida não costumam ser blasé 

(SIMMEL, 1995, p. 508). 

 

Uma vida movida pelos prazeres se torna blasé acaba caindo na rotina das grandes 

cidades, deixando de ser um efeito que distingue as aparências. Por isso, a importância das 

grandes maisons e seus estilistas consagrados, que tem um poder e/ou um dom de 

complementar o “visual” e o contexto dos grandes centros no século XIX. O dinheiro é tão 

importante no universo das metrópoles quanto as relação sociais. Mesmo que o indivíduo 

não conheça, de fato, seus fornecedores e fregueses, sua relação é garantida pelo seu poder 

monetário. 

Esse cenário contemporâneo apresenta aquilo que Bourdieu (1974), em seu ensaio 

Alta Costura e Alta Cultura, entende como o jogo de disputas de poder, especialmente 

voltado para o campo simbólico, entre recém chegados e dominantes, dadas os novos 

entornos sociais que ainda preservam o caráter blasé tão caro à Simmel. Um exemplo da 

enraizada cultura dentro das grandes (“grandes” aqui no sentido de consagradas) maisons 

francesas é Gaston Berthelot que com a morte de Chanel assumiu o mais alto escalão da 

emblemática grife criada por Coco Chanel. Berthelot precisava comprovar sua competência 
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e impor sua criação perante uma das maiores estilistas de todos os tempos. O terreno 

escorregadio da alta-costura tende a ser cruel com os novatos. Constantemente vigiados e 

avaliados por revistas de moda, os recém chegados precisam conciliar o tradicional e o 

novo, não se mantendo só a moda, mas também proporcionando todo o luxo explicito e 

simbólico das relações conservadoras e da nova burguesia, ambas atentas ao caráter blasé 

um século depois de Simmel. 

 

2.2 MODA: DA HAUTE COUTURE2 AO PRÊT-À-PORTER3 

 

As transformações da moda acompanharam as variações na política, nas artes e na 

economia ao longo da história. Por si só, a moda não dita apenas o que vestir, e nem nunca 

funcionou assim. O simbolismo do vestuário está presente na quebra de paradigmas sociais 

da humanidade como um todo. A moda não representa apenas proteção e status, sua história 

vai, além disso: é moldada pela sociedade a partir de seu contexto social. E dessa forma, a 

imagem do indivíduo condiz com sua realidade. Fatos como a industrialização e a guerra 

promoveram mudanças radicais para o homem, e assim como os outros setores, a moda se 

adaptou a nova realidade. Crane (2006) diz que “o vestuário constitui uma indicação de 

como as pessoas, em diferentes épocas, vêem sua posição nas estruturas sociais e negociam 

as fronteiras de status. Nos séculos anteriores as roupas constituíam o principal meio de 

identificação do indivíduo no espaço público.” (CRANE, 2006, p. 21). 

A moda tem como característica primária a inconstância. Sempre em grande 

transformação, pode não durar uma década, mas com certeza a transforma. A identidade 

característica de um indivíduo ou de um grupo está ligada, em primeiro plano, ao seu 

contexto e logo em seguida ao seu vestuário. 

 

Não é só a necessidade de proteção, conforto e pudor que determina as roupas 

que as pessoas escolhem. Na história da moda ocidental, a introdução de certos 

ícones – o chapéu-coco ou a saia-funil, o espartilho ou a crinolina – marca 

momentos em que o vestuário transmite uma mensagem de status, personalidade 

e preferência (STENVESON, 2011, p.6). 

                                                 
2 No francês Haute Couture (em português: Alta-costura) onde couture quer dizer trabalho com agulha ou 

costura. É o estilismo executado na mais alta qualidade, seguindo as regras da Câmara Sindical da Alta-

Costura. (http://gloss.abril.com.br/materia/conheca-estilistas-mais-famosos-mundo-moda) 
3 No francês Prêt-à-porter (em português: pronto para vestir) é o mesmo que ready-to-wear em inglês. Isto 

quer dizer, são roupas que já são vendidas prontas, como estamos acostumados a comprar hoje em dia. 

(http://gloss.abril.com.br/materia/conheca-estilistas-mais-famosos-mundo-moda) 

http://gloss.abril.com.br/materia/conheca-estilistas-mais-famosos-mundo-moda
http://gloss.abril.com.br/materia/conheca-estilistas-mais-famosos-mundo-moda
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A identidade das pessoas passa pela sua roupa. O vestuário é uma forma de 

apresentação individual no espaço público desde o início dos tempos, o modo de se vestir 

simbolizava o espaço na sociedade em que se vivia. Cortes, estampas e formatos foram 

sendo modificados ao longo da história. O tempo, a época e a situações dos designers de 

moda, fizeram suas criações. A hierarquia e o poder das classes superiores construíram a 

instabilidade da moda. A elegância e o exagero de adornos de Maria Antonieta não foram 

mantidos depois da Revolução Francesa, Josefina, esposa de Napoleão Bonaparte, foi mais 

simples e adotou figurinos mais confortáveis, relatos históricos como esse denotam a 

inconstância da moda, sempre recriada, reformulada pelos mais influentes ao longo da 

história da França. Maria Antonieta e Josefina foram ícones de moda em suas épocas. 

Os vestidos, estilo rococó, e as exageradas perucas de Maria Antonieta denotavam 

a riqueza e o poder da Realeza Francesa, a Delfina de Luís XVI, foi o maior símbolo da 

moda em uma monarquia. Em seu período, a França intensificou a criação de moda e estilo, 

o comércio de vestuário se transformou, afinal todas as mulheres “queriam ser como a 

Rainha”. Em seu curto reinado, moda e política andaram juntas. Durante a revolução 

americana, Luís XVI resolveu apoiar a então colônia inglesa nas Américas e para 

manifestar de forma mais evidente a posição de seu marido, Maria Antonieta usou um 

penteado exibindo uma fragata francesa mostrando a vitória contra os britânicos em 1778. 

Com a Revolução Francesa, toda a exuberância, exagero e luxo da indumentária, quase 

artística, de Maria Antonieta deram lugar aos vestidos simples e confortáveis de Josefina, 

esposa de Napoleão Bonaparte, inspirados pela regência e romantismo dos ingleses. 

 Sobretudo, é preciso esclarecer que sim, a moda tem uma história para contar. Ao 

longo das modificações que determinaram estilos de épocas, ela transfigurou-se e adotou 

novas medidas e caracteres dos mais diversos. Esta moda, tal como se conhece, surge na 

segunda metade do século XIX, com a alta-costura. 

 

Dotada de perfeita má-fé, mas de entusiasmo indomável, a moda, a partir do final 

do século XIX, não deixou de ampliar, irresistivelmente, seus domínios. 

Governando as aparências, alimentando as paixões, catalisando toda uma 

economia, ela associa obrigatoriamente dois pólos antagônicos: a vontade de criar 

e a necessidade de produzir. Assim o duelo, que desde o aparecimento da 

civilização industrial opõe o homem à máquina, encontra na moda seu melhor 

terreno de combate. Ora criador, ora empresário, o estilista se impõe como artista 

(BAUDOT, 2002, p. 11). 
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Entre criação e produção, estava a figura do criador de moda. A industrialização e 

a urbanização na Europa transformaram e impulsionaram o desenvolvimento do vestuário. 

O criador se deparou na condição de empresário pela primeira vez na Inglaterra e com a 

grande procura e adesão ao que havia de mais “novo” em termos de roupas, o costureiro 

passa por transformações até atingir o status de estilista. Assim, na mesma época onde 

surge a alta-costura surge, também, a produção em série de vestuário. 

Consolidado o Segundo Império de Napoleão III na França, o materialismo era a 

marca da nova época em Paris, cada vez mais um centro de referência de grandiosidade e 

poder. A Imperatriz Eugênia foi uma das promissoras da Maison Worth. Com a influência 

da monarquia, a alta costura foi introduzida na alta sociedade francesa. Revistas como The 

Englishwoman’s Domestic Magazine e La Belle Assemblée difundiram o gosta da 

imperatriz da França para a Inglaterra. “Na verdade, foi o amor de Eugênia pela 

extravagante crinolina que a manteve em voga, contra as preferências do perspicaz Charles 

Fredeich Worth, que não podia se “dar” ao luxo de perder uma cliente tão valiosa.” 

(STENVENSON, 2011, p.46). 

De vendedor de tecidos a costureiro oficial da Imperatriz Eugênia: essa foi a linha 

traçada por Charles Fredeich Worth, considerado o pai da alta-costura. A produção de 

vestidos ornamentais feitos de forma caseira passou a ser o primeiro Império da Moda no 

mundo. Diferente dos costureiros anteriores nas monarquias e realezas, Worth conseguiu 

impor as mulheres da época suas próprias escolhas estilísticas. Baseado em trajes 

históricos, o costureiro confeccionou coleções inteiras. O senso artístico de Charles Worth 

o transformou em um dos mais talentosos e requisitados costureiros da época, tanto pelos 

franceses quanto por ingleses. Sua habilidade e senso artístico deram início a moda como 

vemos hoje. “Além da aristocracia, Worth conquistou como clientela as celebridades da 

época, entre as quais a atriz de teatro Sarah Bernhardt e o soprano Nellie Melba. Isso armou 

o palco para o sistema de moda do século XX, quando fregueses régios tornaram-se menos 

proeminentes.” (STEVENSON, 2011, p. 51). 

A bem sucedida alta-costura, a máquina a vapor e a máquina de costura Singer 

(1846) foram modificando a ideia de vestuário, a moda começa a surgir e a Belle Époque, 

que inicia em 1870, revolucionaria e transformaria as roupas e o seu valor em todas as 

classes. Pouco antes da virada do século XIX para o XX, surge a moda como se tem hoje. 

De fato, a transação da moda pode ser sentida na produção massiva de roupas, das quedas 
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de silhuetas e do modernismo feminino ligado a moda. Agora, eram as mulheres as mais 

influenciáveis pela moda. 

 

É no período de transição do velho século para o novo que os observadores 

conseguem apontar com precisão o início da modernização do vestuário 

(especialmente com relação às roupas femininas), e os estilos cambiantes não só 

começam a se parecer com as formas reconhecíveis da moda contemporânea, 

como também cartografam a busca das mulheres por igualdade social 

(STEVENSON, 2011, p. 64). 

 

Ocupando algumas formas de trabalho, como governantas, balconistas e 

datilógrafas, as mulheres passam a adotar peças do vestuário masculino, os conjuntos 

tweed. A alfaiataria junto com o tailleur, usado pelas damas da classe alta em ocasiões de 

viagens e campestres, foram requisitados como nova força de trabalho. Foi no vestuário e 

com sua força de trabalho, que as mulheres do final do século XIX quebraram um 

paradigma e indicaram sua libertação do lar. Junto com o surgimento das operárias as 

mudanças das classes começam a serem sentidas nas roupas. A classe média, devido à 

criação em série de moda e como conseqüência a redução de custo das peças, começa a 

consumir muito mais, e se assemelhar em termos de vestuário à classe alta. Sem dúvida, a 

Revolução Industrial marcou um período de transação em relação à economia e também no 

campo do vestuário. 

 

Até a Revolução Industrial e o surgimento de vestuário confeccionado por 

máquinas, as roupas geralmente se incluíam entre os mais valiosos pertences de 

uma pessoa. Roupas novas eram inacessíveis aos pobres, que vestiam roupas 

usadas, normalmente passadas por muitas mãos antes de chegarem a eles 

(CRANE, 2006, p. 24). 

 

A roupa, já no final do século XIX, era um bem produzido em escalas grandiosas e 

se tornava cada vez mais barata, assim se tornou mais acessível entre as classes. Logo, pelo 

poder da compra, era o primeiro item de consumo em grande quantidade, as roupas 

começam a representar luxo tanto para os ricos quanto para a população pobre. Crane 

(2006) entende que as mulheres que trabalhavam consumiam seus salários em artigos da 

moda. “Mulheres das classes média e alta destinavam às roupas uma porção substancial da 

renda familiar.” (CRANE, 2006, p. 27). A Belle Époque foi o palco para a composição 

atual da moda, onde o poder de consumo foi conquistado pelas classes, e o vestuário era 
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usado para incorporar, não só uma nova posição alcançada, mas também a figura e a 

elegância das classes superiores. 

A história da moda se cruza com a da França ao longo dos tempos. Baudot (2002) 

descreve a França como poderosa, próspera e bem povoada, por isso tinha o domínio 

absoluto das indústrias de luxo. Foi nesse país onde o vestuário constituiu uma indústria 

considerável. Os movimentos sociais, políticos e artísticos transformaram a França ao 

longo de sua trajetória. A capital Paris, no século XX, era sem dúvida um grandioso, 

elegante e luxuoso centro para as transformações que aconteciam em larga escala. 

 

Assim, da guerra de 1870 até a grande fratura dos anos que vão de 1914 a 1918, 

Paris com seus parisienses, com seus satélites, apoiados por uns e criticados por 

outros, conhecerá um dos períodos mais prósperos da história do país. Seja em 

relação a sua importância ou a sua renda, seja em relação a suas certezas ou a  

seus desejos, a França em 1900 não está ainda pronta para admitir que a arte, a 

inovação e qualquer forma de criação própria para servir à glória nacional, ou a 

prazeres particulares, procedam por rupturas e por choques sucessivos através 

dessas revoluções que vão estar associadas a todas as vanguardas no decorrer do 

século XX (BAUDOT, 2002, p. 30, 31). 

 

A modernidade e a dianteira artística e cultural estavam incorporadas de fato no 

novo século. Era em Paris que o Velho Mundo conheceria personalidades como Picasso, 

Santos Dumont, Apollinaire e outros, muitos deles vindos de longe, como ressalta Baudot 

(2002). O nome da moda nos primeiros anos do século XX era Paul Poiret, “à frente do 

cortejo de seus vestidos, se une a essa coorte inovadora.” (BAUDOT, 2002, p.31). 

De fato, as transformações da moda no século XX proporcionaram o avanço da 

indústria e o renome de grandes criadores. Porém, as roupas da alta sociedade sempre 

tiveram como base os trajes usados no passado, principalmente os do final do século XVIII. 

Enquanto o traje feminino fica cada vez mais em evidência, o masculino se modifica 

apenas em detalhes, Baudot (2002) diz que a moda masculina pouco mudou e isso se 

percebe até os dias de hoje. Mesmo assim, as roupas femininas ainda continuavam a ser 

impossíveis de serem vestidas sozinhas. “Será preciso esperar por Poiret para que surjam os 

primeiros trajes que poderão ser vestidos sem ajuda.” (BAUDOT, 2002, p. 34). Paul Poiret, 

que trabalhou com Worth e na maison Doucet, foi o triunfo para o vestuário feminino. Seu 

trabalho era visto, e por ele mesmo concretizado, como arte e não apenas moda.  

Paul Poiret, o primeiro couturier, era a modernidade da moda. Ousado ao ponto de 

romper com o passado, aprimorou suas criações com os aprendizados de seus maiores 
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antecessores - Charles Fredeich Worth, o pai da alta-costura e Jacques Doucet, o principal 

figurinista das atrizes de teatro da Belle Époque. Blackman (2011) narra Poiret como o 

maior revolucionário da moda ao dizer que “simplificou a silhueta e abandonou as 

construções elaboradas para se dedicar a esquemas de cores dramáticas associadas a 

técnicas de estamparia extremamente bonitas e delicadas, de efeito.” (BLACKMAN, 2011, 

p. 11). Equiparando a alta moda a arte, Poiret abriu sua maison própria em 1903, teve como 

uma de suas mais fiéis clientes a atriz Réjane, indicado por seu “protetor” Doucet. Em 

1908, Poiret ainda lançaria o primeiro folheto com sua coleção exposta, e com a filha, 

Rosine, criaria uma flagrância. Com a deflagração da Primeira Guerra Mundial, foi 

obrigado a fechar as portas e nunca conseguiu recuperar o domínio e a influência no mundo 

da moda. Durante a Segunda Guerra Mundial já não tinha o mesmo prestígio, com Poiret 

também teve queda a alta-costura, os períodos de guerras dão outro rumo a moda. 

 

Sem dinheiro, esquecido, isolado, Poiret irá entregar-se à paixão de toda sua vida: 

a pintura. Á beira da miséria, atravessa penosamente o período da Ocupação 

alemã. Em 1944, seu fiel amigo Jean Cocteau organiza uma retrospectiva de seus 

quadros. Paul Poiret se verá impedido de assistir a seu último sucesso. Morre 

alguns dias antes do vernissage (BAUDOT, 2002, p. 45). 

 

As guerras marcam mudanças radicais no espaço público e em seus setores. 

Contudo, foi na economia que o efeito dos campos de batalhas teve maior influência. 

Baudot (2002) diz que “qualquer conflito preside a uma mudança de costumes” e de fato, 

mais uma vez, a moda se modifica a partir do contexto em que vive a sociedade. Nesse 

período as hierarquias e seus paradigmas começaram a serem vencidos e/ou quebrados. As 

classes estavam expostas as mesmas situações, a classe alta e os operários viam-se em uma 

crise que obrigou até a alta burguesia a se desfazer de seus empregados domésticos.  

As mulheres, que desde a invenção da alta costura são as mais pomposas em suas 

roupas, vivem a realidade de perda com as guerras. Muitas perderam os maridos, filhos, 

pais e irmãos, assim passaram a representar grande parte da linha de frente do cenário 

operário da época. Com a necessidade de trabalho, as roupas precisavam ser confortáveis e 

de possível movimento. Ao exigir roupas adaptadas, as mulheres proporcionam-se novos 

tempos. 

 

Da blusa das enfermeiras às calças das que estão empregadas nas fábricas de 

armamento, surge uma nova maneira de vestir, de comportar-se. Quanto aos lutos 
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que se multiplicam, às visitas aos feridos, tudo isso induz, durante a guerra, o uso 

de tons sombrios e uma monocromia a que as mulheres da vida não estavam 

habituadas (BAUDOT, 2002, p. 61). 

 

Ainda sofreram mudanças as saias e a partir do ano de 1915 era possível ver os 

tornozelos femininos e em seguida já estão expostas as barrigas da perna. Os homens 

estavam alerta para as mudanças femininas: “esses têm fortes razões para se preocupar com 

toda a emancipação iniciada em sua ausência” (BAUDOT, 2002, p.61). A frente da moda e 

das mudanças femininas estava a estilista Gabrielle Chanel. Ousada e a frente de seu tempo, 

seria ela a responsável pela incorporação de peças do vestuário masculino nas roupas das 

mulheres. A simplicidade que Chanel trouxe para a moda feminina alcançou seu auge no 

período entre-guerras. Agora as mulheres usavam calças, bebiam em bares e freqüentavam 

casas noturnas, trabalhavam, tinham cabelo curto e o traje andrógeno à la garçonne.  A 

época também marcou a incorporação da mulher no esporte, a frente dessa linha estavam as 

maisons de Jean Patou e Elsa Schiaparelli. Nesse período a alta-costura conta com uma 

clientela seleta de atrizes de cinema, herdeiras americanas e mulheres e filhas de industriais 

milionários. 

Agora era de fato a vez das mulheres criarem moda, a frente de suas maisons e de 

grande parte das criações estavam quatro mulheres: Jeanne Lanvin, Madeleine Vionnet, 

Elsa Schiaparelli e Coco Chanel. Sem dúvidas, foi essa última a ir mais longe: construiu 

seu Império da Moda, o qual se perpetua até os dias de hoje. Blackman (2011) define 

Chanel como a mais moderna de sua época. 

 

Coco Chanel (1983-1971) era na vida e no trabalho, o grande expoente do 

Modernismo na moda. Desenhava vestidos de jérsei e peças fáceis de usar e 

combinar inspiradas na roupa esportiva e masculina. Melhor exemplo do próprio 

estilo, ela usava calças compridas, misturava bijuterias com jóias, e fez da pele 

bronzeada um item da moda. Foi a primeira estilista a colocar o nome em um 

perfume com o lançamento do Chanel nº 5, em 1921, e fez o preto deixar de ser a 

cor do luto para se tornar a cor da elegância ao apresentar o “tubinho preto” em 

1926. Seu tailleurs de tweed e seus sapatos de duas cores, ainda hoje atualizados 

nas coleções de Karl Lagerfeld, são imediatamente reconhecidos como criações 

da mulher tida como a estilista mais influente do século XX (BLACKMAN, 

2011, p. 13).  

 

O luxo pomposo da alta costura sofreu com a crise devido às grandes guerras e a 

ausência de matéria-prima. Os criadores de moda e suas maisons perderam espaço e a moda 

precisava ser mais simples e barata. Assim, o período marca a ascensão de Gabrielle Chanel 
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e sua simplicidade, com a criação do “chique pobre”. Diferente dos ditadores de moda da 

Belle Époque e dos períodos anteriores, Chanel era filha de camponeses e não pertencia a 

uma burguesia, assim foi o seu trabalho o principal fator que a impôs perante a sociedade. 

Chanel teve sua carreira como estilista divida em duas épocas: “a primeira encerra-se em 

1940 com a invasão alemã. Em 1954, a estilista reabrirá seus salões, iniciando, então, outra 

vertente de uma trajetória que jamais deixou de fascinar.” (BAUDOT, 2002, p. 78) 

Depois de Chanel, a moda passa a ser influenciada por personagens famosos. A 

música e o cinema, seus figurinistas e estilistas sobressaem-se a maisons e salões. Dessa 

forma, as ruas e a imprensa são os maiores difusores de estilo. A partir dos anos 1930, a 

moda passa a ser símbolo de elegância e refinamento. E o cinema trouxe uma nova forma 

da mulher se vestir, a elegância agora é sensual e provocante. 

 

A economia falava mais alto, mas as mulheres estavam decididas a transformar 

palha em ouro. O anseio predominante era por luxo – glamour era a palavra que 

estava nos lábios de todas as moças. Idas escapistas ao cinema asseguravam que 

ela virasse cabeças durante os anos 1930. As vidas fantásticas das sereias das 

telas incorporavam muitas mudanças de guarda-roupa todos os dias, e de uma 

qualidade que antes só estivera ao alcance dos clientes da alta-costura 

(STENVENSON, 2011, p. 108). 

 

O cinema de Hollywood proporcionou pela primeira vez aos EUA ser a referência 

da moda. Os trajes da tela tinham mais influência do que os modelos dispostos em revistas, 

e os desenhistas americanos pouco tinham de imitação da moda de Paris, se buscava a 

originalidade, e atrizes como Katherine Hepburn e Marlene Dietrich eram os manequins 

vivos em telas de cinema. Mais do que criar moda, o cinema americano a desmistificou e a 

incorporou sem influência de classe social alguma. Stenvenson (2011) diz que os 

desenhistas americanos zombaram de exageros ridículos e das distinções sociais. 

Hollywood se tornou um ditador de moda, e com acesso de todos se tornou mais ampla. “O 

público do cinema era exposto a estilos que se julgava obrigado a seguir, das lantejoulas de 

Ginger Rogers aos “trajes de passeio” de ombros quadrados nos gangster flicks de James 

Cagney.” (STENVENSON, 2011, p. 108). 

Mesmo que a Depressão da época estimulasse a interrupção do consumo, as novas 

tecnologias aceleraram as coisas. A Kodak lança em 1936 o primeiro filme gráfico em 

cores. O Kodachrome revoluciona a produção de editoriais de moda. “A Vogue americana 

precisou de um empurrão para estabelecer uma indústria da moda doméstica quando a 
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quebra da Wall Street deixou o país carente de receitas vindas de áreas antes livres de 

restrições de importações.” (STEVENSON, 2011, p. 109). O entretenimento mais popular 

do período entre guerras era também o maior difusor de moda. A personalidade feminina 

foi explorada nos estereótipos da melindrosa, vamp, femme fatale e exótica. “A maior parte 

dos estúdios tinha figurinistas próprios.” (BLACKMAN, 2011, p. 14). As lojas de 

departamento abriram espaço para todas as classes vestirem-se como as estrelas do cinema. 

A evolução da moda desmistificou o vestuário, se antes os ícones fashions vinham da 

realeza ou nobres, agora eram os artistas das telonas americanas. 

O século XX foi marcado pelas duas Grandes Guerras, porém mesmo que a moda 

possa ter passado pela escassez financeira e de matérias-prima, a alta-costura e as lojas de 

departamento resistiram aos estilhaços de um dos períodos mais violentos do mundo. As 

décadas de 1940 e 1950 são marcadas pela influência americana, seja do cinema de 

Hollywood, seja do ritmo despojado e jovem do jazz. Até o início do século XX, França e 

Inglaterra eram as vitrines para a elegância e o bom gosto. Contudo, a nova potência, os 

EUA, dominava não só a economia mundial, mas seria também o propagador de estilo, 

surge, assim, o ready-to-wear, o prêt-à-porter americano. O novo frison da moda tinha a 

frente costureiros como Elizabeth Hawes e Hattie Carnegie. O alavanco americano na moda 

podia ser visto em catálogos, onde os fabricantes vendiam suas roupas e entregavam em até 

24 horas em todo o país, isso permitiu um avanço sensacional das vendas. A moda agora 

não era só criação, mas também reprodução, já que como explica Baudot (2002) “com a 

crise, os Estados Unidos passam a cobrar um imposto de 90% ad valorem sobre as roupas 

importadas.” (BAUDOT, 2002, p. 122). Os moldes da França passam a ser copiados nas 

fábricas americanas, em diversos tamanhos. Com um material sintético os modelos eram 

vendidos a custos acessíveis. “A crise e depois as restrições da guerra reforçarão esse 

interesse por materiais, até agora, julgados indignos da alta-costura.” (BAUDOT, 2002, p. 

124). É bom ressaltar que nesse período, devido a escassez de matéria-prima, os homens 

aderiram ao uniforme, pois os trajes militares eram os mais fabricados na Grã-Bretanha e 

nos EUA, esse seria, mesmo de que forma funcional e/ou de precariedade, a primeira vez 

que o militarismo estava situado no mundo da moda. 

Mesmo não sendo os inventores do sportwear, os americanos foram os que 

souberam melhor usá-lo para construir seu estilo. A era do Jazz norte-americano gera o 

surgimento do zazou, o grupo denota a primeira revolução de estilo através dos jovens. A 
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década de 1950 é marcada pelo rock’n roll, sai as sais rodadas e as anáguas e entra o jeans 

e os mocassins. A atitude dos jovens, ainda que criticada pelos adultos, faria a 

transformação da moda nos anos 1940 e 1950 e os fariam os maiores propagadores de 

moda até hoje. As próximas décadas demonstram muito bem esse fato, os anos 1960 e 1970 

são completamente modificados pelo estilo dos jovens, tanto pelos mod em Londres, ou 

pelos hippies nos EUA. 

Porém a alta-costura ainda renasceria em 1947, dando início ao que se chama de 

“a Idade de Ouro da alta-costura”. Era a vez de Christian Dior apresentar o new look e 

reposicionar Paris no cenário da moda internacional. Segundo, Stenvenson (2011) foi assim 

que a Chambre Syndicale Paris voltou a suspirar. A indústria da alta-costura resistiu 

bravamente a mais um período de guerra. Para os franceses, mais uma vez ela era fonte de 

orgulho e renda. “A França era a única nação decidida a usar a criação e produção de moda 

como meio de impulsionar a economia arruinada do pós-guerra. (STENVENSON, 2011, p. 

146). Em contra partida os EUA, do outro lado do Atlântico, alavancavam cada vez mais a 

expansão da roupa pronta e o American Look já estava estabelecido, era a moda nova e 

jovem sendo enraizada por figurinistas como Norman Norell, James Galanos e Anne Klein. 

Na Itália, a alta-costura formalmente criada por Mussolini em 1935 ganhava terreno com 

costureiros como Pucci, Roberto Capucci e Simonetta, era a Ente Italiano Moda mantendo 

a indústria de roupas de luxo italiana. Quando Giovanni Georgini foi contratado por lojas 

de departamento americanas, as criações italianas foram expostas na América. Seriam os 

americanos e os italianos, com a difusão de seus gostos e estilos, que tornariam, mesmo que 

aos poucos, as roupas menos formais. O new look, ainda traria o pretinho básico, criado por 

Chanel, imortalizado no corpo de Audrey Hupburn no filme “Bonequinha de Luxo”, em 

1961. A cena da moça comendo um croissant em frente a vitrine da Tiffany, consagrou a 

atriz e a época que vivia a moda. O vestido criado por Hubert de Givenchy é um dos 

marcos do cinema e um dos maiores ícones de moda.  

Eram os jovens, efervescentes por novidades, quem influenciavam o mercado a 

partir de agora. A Vogue incorporou um linguajar dos adolescentes e foi apresentada a 

primeira coleção de prêt-à-porter de um membro da Chambre Syndicale: Pierre Cardin. 

Contudo, Christian Dior ainda era a audácia pura em suas criações, a sua primeira 

coleção, Corola, foi logo apelidada de New Look. Bainhas 23 cm mais baixas, forros de 
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percal, corpetes com bustiês, cinturas de vespa, tecidos pesados e fechados em suas tramas 

e detalhe, muito detalhe! Dior foi, sem dúvidas, um revolucionário da moda. 

 

Embora Dior fosse um costureiro magistral, o que de fato garantiu seu legado foi 

uma compreensão inata da psicologia da moda. Apresentar ao público o novo, 

quase inatingível – satisfazer o desejo de voltar a cobiçar algo – é o que sustenta a 

indústria da alta-costura, e foi por isso que o New Look de Dior fez história 

(STENVENSON, 2011, p. 147). 

 

Morto em 1957, Dior consolidou uma moda e criou muito mais, mesmo que a 

coleção Corola, sua primeira, tenha sido o seu grande ápice como costureiro. Trouxe à 

França o que lhe havia sido tirado, o papel de vitrine de estilo. O maior projeto de Dior era 

“refeminizar” a moda, não é a toa que uma de suas mais famosas frases seja essa: “Meu 

sonho é salvar a mulher da natureza.”. 

O Stiletto, salto agulha, também seria uma das célebres criações da década que 

consagrou o new look. Para se obter mais exatidão, o salto agulha era equivalente ao new 

look de Dior. Em 1952 ele foi apresentado pelos sapateiros Ferragamo, Albanese of Rome e 

Dal Co., na Itália e por Roger Vivier na França. Em 1955 estilistas de sapatos e costureiros 

uniram-se para criarem suas combinações. Givenchy deixou os pés femininos mais 

elegantes com o seu Stiletto de seda. Vivier e Dior fizeram o mesmo com o seu bordado e 

cravejado em 1958-60. Os acessórios e os pés começam a entrar na moda. Como elementos 

fundamentais da nova sensação, estavam a pele de jacaré ou crocodilo, bolsas combinando 

com sapatos e o bico fino, isso, claro, com tornozelos delgados. Sophia Loren exibiu em 

Cannes, no ano de 1955, seu stiletto ícone de glamour, perigo, sensualidade e 

agressividade. 

Os meados do anos 1950 não seriam os mesmos sem a consagração da juventude e 

seu blue jeans. Considerado um item essencial no vestuário moderno, o jeans trazia na 

metade do século XX a rebeldia dos adolescentes e jovens nada conformados, pois 

procurava se distanciamento das gerações anteriores. Era o jeans que mantinha longe as 

ideias e as idades de pais e filhos. Stenvenson (2011) diz que calças e jaquetas de brim 

foram, sem duvidas, o uniforme da juventude depois do filme Apanhador no campo de 

centeio. Outra característica dos jovens era a adoração pelo rock and roll, e ícones como 

Elvis Presley, ligavam ainda mais música e moda. Mesmo que a origem da calça jeans 

esteja no traje do operário europeu, a Levi Strauss & Co. popularizou a peça, seguida 
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depois por marcas como Wrangler e Lee Cooper. O jeans foi dos vaqueiros do Oeste às 

ruas americanas em pouco tempo. E foi James Dean, em 1955, que corporificou o novo 

conflito de gerações, sociais, políticas, das artes e na moda, surgia assim os teddy boys em 

suas gangues pelas ruas. Ao lado de Dean, estava Marlon Brando com a jaqueta de couro e 

sua motocicleta. Yves Saint Laurent disse que queria ter inventado o blue jeans porque ele 

tem a expressão, modéstia, sex appeal e simplicidade que aspirava em suas roupas. Surgia 

também a geração beat que eram “vistos como hedonistas boêmios, e rejeitavam as 

convenções comerciais.” (STENVENSON, 2011, p. 169). Surgia, ainda, a contracultura dos 

beatniks, com suas sandálias, barbas e golas rolês.  A resposta européia ao beat foi os 

existencialistas da Rive Gauche, que daria nome a primeira coleção de Saint Laurent em 

1962 que entraria para a história. Nessa nova forma dos jovens de manifestarem, Brigitte 

Bardot deixou de ser starlet bem-arrumada e virou sex symbol beatnick, com seus cabelos 

emaranhados, blue jeans e um violão. Contudo, as curvas femininas não correrão risco de 

passar despercebida, Marilyn Monroe, acostumada ser vista com cetins em cantiléver e 

diamantes, mostrou-se irresistível usando jeans em O rio das almas perdidas, de 1954, e 

em 1960 no filme Os desajustados de John Huston, a peça era, claro, Levi’s Big Es. 

A partir de então, a moda começa a deixar a alta-costura de lado e se foca nas 

revoluções da juventude e seus ídolos. Na década de 1960, os Beatles e Twiggy foram sem 

dúvidas referências e transformaram o cenário londrino com seu estilo “moderninho” e sua 

contracultura. A década também marcou a criação da minissaia por Mary Quant, que tinha 

como projeto, segundo Stenvenson (2011) “lidar com a moda jovem”. Na mesma linha, os 

hippies perpetuaram as décadas de 1960 e 1970, o Festival de Woodstock foi uma 

efervescência ao estilo dos jovens que pregavam o fim da Guerra no Vietnã, o sexo livre, a 

paz e o amor. Mas os anos 1960 iriam além: Vivienne Westwood uniu couro e metal 

criando sua grife “Sex” freqüentada pelos punks. Segundo Crane (2006) “as roupas são 

uma ferramenta de suma importância na construção da identidade, oferecendo uma vasta 

gama de opções para a expressão de estilos de vida ou identidades subculturais”. (CRANE, 

2006, p.337). 

Dos anos 1980 até os dias de hoje, as celebridades são para a moda objetos 

funcionais para a propagação de estilos e para o consumo desses bens (MORIN, 2006). 

Madonna, Lady Diana, Kate Moss, Johnny Deep e Kurt Cobain são exemplos de estilos que 

recrutaram a juventude de toda uma época. Além, é claro de filmes como O diabo veste 
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Prada (2006) e Sex and the City (2008). Porém, a vida cada vez mais ativa faz das ruas uma 

verdadeira passarela e o máximo de referência fashion. Um grande nome em criação de 

moda dos últimos anos é o estilista Alexander McQueen, morto em 2010, e que tinha como 

projeto expandir as fronteiras da inovação técnica. O estilo dramático de McQueen 

conquistava por ser surpreendente e é a cara da moda atual. 

 

2.3 LUXO 

 

O luxo não é o contrário da pobreza, mas sim da vulgaridade. 

Coco Chanel 

 

O que seria do universo do luxo sem a França? O país que há muitos séculos 

semeia requinte e alto estilo é visto por Allérès (2006) como a excelência em que nascem e 

sobressaem as indústrias da arte e de artesanato de alta qualidade. Esses objetos, 

cuidadosamente elaborados e com uma qualidade que vai além do utilitário ou material, 

chegam ao seu mais interno significado simbólico para toda uma aristocracia. 

 

Em todas as épocas, uma classe ou uma elite da população se entregou aos 

prazeres do uso de objetos de luxo, para fins religiosos, tribais ou exclusivamente 

profanos. Esses usos são principalmente a marcação de uma fronteira 

intransponível entre essa classe favorecida e o resto da população (ALLÉRÈS, 

2006, p. 99). 

 

Com um poder assegurado pelo desfruto monetário, são os ricos e tradicionais 

consumidores que adquirem produtos que usam materiais, como pedraria e fragrâncias, que 

oportunizam a distinção de grupos inferiores. Essa seleção, que leva determinado indivíduo 

ao consumo de artigos de luxo, é conduzida a partir de conhecimento cultural e social. Os 

séculos XVIII e XIX são marcados pelo desenvolvimento de uma classe média 

recentemente bem-provida. Os burgueses, cada vez em maior ascensão, buscam igualarem- 

se aos grupos aristocráticos, pois requerem reconhecimento através do que é 

tradicionalmente entendido como bom gosto e o característico estilo de vida denotado por 

Bourdieu (1983). Em meados do século XX surge outra classe, a qual Allérès (2006) 

pontua como não possuidora e não seletiva resultante da explosão econômica e social. Suas 

atividades profissionais lhe dão importância e proporcionam um papel de dominância pelo 
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seu nível social médio ou superior. Esse novo segmento social terá suas fronteiras 

concretizadas e notáveis em grande escala na década de 1970. O sentimento de 

pertencimento a um elevado patamar social leva os burgueses dos três últimos séculos a 

aguçarem suas escolhas e requintes, porém não baseado em uma cultura ou tradição e sim a 

partir de uma busca de sentidos e respeito. 

Enquanto Allérès (2006) norteia-se por um luxo comprovado no período industrial 

e de uma economia centrada, Lipovetsky e Roux (2005) constroem a ligação do luxo e do 

espírito humano em toda a história da humanidade. Antes mesmo da distinção pela 

economia, o homem que temia morrer de frio e fome, proporcionava-se momentos 

mundanos. A cronologia do luxo é traçada em linhas paralelas à história das grandes 

criações humanas. Portanto, antes mesmo de enredar-se ao consumo, o luxo nasceu com os 

fenômenos culturais da humanidade como um todo. 

 

A humanidade não passou da pobreza de todos à riqueza esmagadora de alguns, 

sendo o enfeite e a festa, a largueza e o desperdício fenômenos universalmente 

presentes na vida das sociedades humanas, mesmo nas menos desenvolvidas 

tecnologicamente. O luxo nascer antes que tivesse início o que constitui, 

propriamente, a história do luxo (LIPOVETSKY; ROUX, 2005, p. 21; 22) 

 

As comunidades primitivas tinham em seus membros um total desprendimento 

pelos bens que possuíam os quais, além de poucos, eram de difíceis aquisições. Mesmo não 

havendo moeda, as caças e os artesanatos proporcionavam aos homens suas necessidades e 

também suas futilidades. Em grandes festas, não havia preocupações a não ser com 

ornamentos e os prazeres momentâneos. Lipovetsky e Roux (2005) caracterizam esse 

desprendimento até com a escassez de alimentos dizendo que “reinam a prodigalidade e as 

manifestações de generosidade, o luxo de ignorar a ‘racionalidade’ econômica vivendo no 

dia-a-dia, à larga. Uma ética de luxo, sem objeto faustoso: assim é a lógica do luxo 

paleolítico.” (LIPOVETSKY; ROUX, 2005, p. 22). O que não diferencia o mundanismo 

das sociedades de todos os tempos. Com essa incorporação, o poder humano não está 

ligado apenas ao valor monetário ou de um alto estilo de vida. O espírito humano guiou a 

humanidade a uma vida oscilante entre a necessidade e a futilidade, assim a ostentação é 

ligada ao espírito, tanto nas aldeias precárias quanto nas sofisticadas e tecnologicamente 

bem-sucedidas metrópoles. 
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Porém, nos dias atuais o consumidor do luxo se diferencia dos demais por 

características especificamente financeiras. O refinamento e poder monetário de um 

indivíduo de alta classe o impulsionam a expectativas que vai além do simplesmente 

consumir determinado produto. Segundo Castarède (2005) é necessário atender bem mais 

que a necessidade do excêntrico consumidor. No campo de bens de luxo, os desejos soam 

mais altos e é preciso operar no plano tanto mental quanto material. A sedução é tão 

indispensável que até mesmo embalagens, propagandas e discursos atuam de forma a gerar 

cobiça. Porém, um produto de luxo conta história e os criadores estão além da inovação, 

buscam inspiração no que é tradicional, no que há de mais legítimo ao longo dos tempos. 

Ressaltar que o luxo, antes de se prender ao valor monetário, tem o simbolismo 

como alma, é de extrema necessidade para a compreensão de sua existência. A raridade e as 

descobertas nas comunidades primitivas demonstram a existência do valor unitário que se 

refere ao luxo. Lipovetsky e Roux (2005) ressaltam o valor cultural de produtos nessas 

comunidades, onde a troca era mais valorizada do que a posse, onde o elemento social e 

espiritual propaga a circulação de riquezas entre os indivíduos. Por isso, a importância do 

luxo não está somente em seu valor econômico, mas em toda a sua sedução e raridade, em 

que um preço não conduz e muito menos traduz a essência de um produto de requinte. O 

luxo, como objeto sagrado, tinha como função nesse período não permitir a concentração 

de riquezas e nem a dominação política. Dessa forma, contradizendo a existência do luxo 

pela ostentação, talvez seja, em sua mais íntima função, esse o mais democrático dos 

valores sociais. 

De Jean (2012) fala sobre a importância do bem-estar para o ser humano e que ele 

tem valores diferentes de uma pessoa para outra. “Mas as diferenças pouco importam diante 

da crença partilhada por todos de que temos um direito inato ao conforto” (De Jean, 2012. 

P. 9). Foi nesse espírito que o autor definiu e articulou a França do final do século XVII e 

início do XVIII: surgia a Era do Conforto. Paris, sempre foi sinônimo de requinte, 

ostentação e alta cultura, e o período não poderia ter outra origem. 

 

Foi nessa cidade e nessa época que o conforto e a informalidade emergiram como 

prioridades em domínios que variavam da arquitetura e da moda ao design de 

móveis e à decoração de interiores. Foi então que o lar moderno tomou forma – 

desde os cômodos que ainda usamos e os móveis que nos cercam até opções de 

decoração que nos parecem óbvias, como tetos brancos. Aspectos tão diferentes 

quanto estofamento e encanamento que ganharam um empurrãozinho e saíram da 

Idade da Pedra para a Modernidade: invenções como o sofá e a água corrente 
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usada na descarga dos sanitários finalmente apareceram nas residências (De Jean, 

2012, p. 9). 

 

Foi mais um momento marcante em Paris, onde a cidade mais uma vez se tornou 

referência artística, cultural e fervor social. De fato, estava imposto ao luxo e seus 

consumidores a busca do conforto. Era a primeira vez onde o consumidor exigia, não só 

requinte e bom gosto em tudo o que podia comprar, um bem-estar pessoal e a prazerosa e 

mais desejada forma de vida. Esse período também denota, segundo De Jean (2012), a 

relação entre mercado e a imprensa, pois revistas e jornais começaram a anunciar 

comerciantes e artífices em detalhes minuciosos dos produtos oferecidos. Era sem dúvida, 

um discurso para o conforto. Mas a pomposa Paris via seus valores de requinte e etiqueta 

invertidos com a comodidade de seus lares bem decorados e o aconchego do então inovador 

sofá, pois isso refletiu de forma íntima nos consumidores o que gerou a informalidade, o 

que gerou na moda a exigência de uma suntuosidade a qual descartava os rígidos trajes que 

não proporcionavam movimentos e que o poder e influência não se perdessem. O novo 

conceito de conforto era transformar um objeto mundano em algo que era ao mesmo tempo 

funcional, luxuoso e com uma estética agradável. A importância do movimento do conforto 

francês transformou o idioma em o que mais define a modernidade, desenvolvido 

relativamente ao conceito de conforto. Por exemplo, “o adjetivo commode (cômodo) e o 

substantivo commodité (comodidade) originalmente indicavam conveniência e limpeza, 

sobretudo na esfera pública; serviços públicos como a limpeza das cidades eram as 

commodités originais. Da década de 1670 em diante, essas palavras passaram a significar 

bem-estar” (DE JEAN, 2012, p. 16). Esse (re) significado dado as antigas palavras e a 

novas formas de vida eram as palavras de ordem para os novos modelos de arquitetura, 

mobiliária e vestuário. Em 1678 a ditadora moda francesa via, pela primeira vez, a alta 

costurar, de dos maiores orgulhos da França, tomar como regra o termo commodité e 

transformar as roupas mais confortáveis e menos deslumbrantes e restritivas. Nem mesmo a 

suntuosa corte de Versalhes negou o conforto a preço da informalidade, essa consciência 

tomada a longo prazo, é claro. 

Como diria séculos depois Mademoiselle Chanel, “menos é sempre mais” e a 

busca pelo conforto, embora passasse pelo caminho monetário – onde quanto mais dinheiro 

se tem para investir mais commodité é era a vida do indivíduo – desviava-se da ostentação. 

Era a felicidade de uma família, as paixões e o prazer sinônimos do que De Jean (2012) 
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chama de O Século do Conforto. As roupas combinavam em cores e estampas como a 

arquitetura e os móveis. Esse novo vestuário bonito, mas despretensioso, confortável, mas 

informal queria ganhar as ruas e lugares comuns. A informalidade, aliada a tecidos asiáticos 

estampados e “bem movimentáveis”, conquistou o vestuário de homens e mulheres. A 

concepção de luxo da atual sociedade redefiniu-se. 

 

O novo estilo de vida baseava-se numa grande redefinição da noção de luxo. Na 

era da suntuosidade, luxo era gastar apenas por gastar, criar em torno de uma 

pessoa ou de uma casa uma aura de esplendor imponente que alardeava a alta 

posição social daquele indivíduo para o mundo Em meados do século XVIII, a 

Encyclopédie, grande monumento tanto à filosofia iluminista quanto às 

realizações nas ciências, nas artes e nos ofícios, definiu o luxo em termos 

impensáveis um século antes: “O uso que se faz da riqueza para tornar a vida 

mais prazerosa.” E declarou: “Todos os homens em todas as sociedades 

compreendem o luxo. Os homens primitivos tiveram redes para dormir trocadas 

por peles de animais selvagens; os europeus têm sofás.” O luxo, portanto, não era 

mais caracterizado pelo gasto apenas para exibição, mas pelo gasto para tornar a 

vida diária mais prazerosa e agradável. O conforto se tornara o grande luxo (DE 

JEAN, 2012, p. 28). 

 

O luxo está sempre em constante redefinição englobado em um contexto social. 

Mesmo assim, luxo é sempre será ligado em objetos que tornam a vida mais prazerosa e 

ociosa e com valor monetário mais caro até a chegada do Novo Luxo (Castilhos e Villaça, 

2008) e perder o brilho tão caro em épocas anteriores Thomaz (2008), mas sempre o valor 

monetário responderá pelo indivíduo, quanto mais rico mais caro é o luxo do consumidor. 

Mas foi o Século do Conforto, palco de uma vida privada, regada a conforto e prazeres, que 

gerou a personalidade. A individualidade humana é um legado desse período. (De Jean, 

2012). 

A harmonia de um lar planejado, de roupas confortáveis e móveis aconchegantes, 

levou o homem a manifestações mais amorosas. Foi marcante pela expressividade do estar 

apaixonado por alguém, do amor à primeira vista. A satisfação pessoal, traduzida pelo 

conforto, trouxe a sociedade francesa uma maior proporção para expor e falar de 

sentimentos. Homens e mulheres fazem contatos: se olham nos olhos, se dão as mãos, e o 

mundo intimista proporcionou, em partes, o que Simmel (2006) chama de coquetterie. Para 

Simmel, a coquetterie pode ser definida como uma forma não propriamente adequada de 

sociabilidade que envolve um jogo das relações entre os sexos. A questão erótica envolve-

se, neste contexto, em torno da aceitação e da recusa comportamental entre homens e 

mulheres, em um conteúdo decisivo que situaria dois pólos do coquetismo. Em outras 
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palavras Simmel explica que “a coqueteria é um jogo da ironia e do gracejo com o qual o 

elemento erótico ao mesmo tempo desata os puros esquemas de suas interações de seu 

conteúdo material ou totalmente individual”, jogando com as formas de erotismo e suas 

simbólicas implícitas. (SIMMEL, 2006, p. 74). 

O legado do século do conforto, da alta-costura parisiense, da arquitetura e do 

design moderno e de objeto de valores matérias e simbólicos altos surge o luxo da Era da 

Informação. O período onde a cultura e a tecnologia se confundem, constroem a essência 

do passado ostentoso e de um presente marcado pela busca prazerosa do consumidor em 

suas necessidades e anseios sociais. O “Novo Luxo” (Castilhos e Villaça, 2008) 

proporciona em todos os segmentos sociais a democratização do luxo. E é a acessibilidade 

a nova forma de proliferar o luxo. O luxo cristalizado é baseado na excelência e raridade, e 

aí está o alvo do novo consumidor. Hoje o luxo é globalizado: 

 

A maioria das empresas de bens de luxo que conhecemos atualmente começou há 

cerda de um século como lojas de um só dono que vendiam lindas peças feitas à 

mão. Hoje, essas empresas ainda têm o nome do fundador, mas, em grande parte, 

seus proprietários e diretores são magnatas que, nas últimas duas décadas, 

transformaram-nas em corporações multibilionárias e marcas globais onipresentes 

(THOMAZ, 2008, p. 3). 

 

Essa estratégia surgiu depois da decadência da alta costura francesa, a qual era 

mantida “em pé” apenas pelo forte nome de determinados costureiros. Na década de 1980, 

grandes empresários, classificados como magnatas por Thomaz (2008), transformaram o 

luxo, antes restrito, em oportunidades para o consumidor da grande massa. O segredo do 

sucesso foi a publicidade, transformaram a marca em mito e ao mesmo tempo 

popularizaram seus objetos e conceitos. Vestir-se com determinada marca soa como bom 

gosto e um estilo de vida mais pomposo, não como na Era de Ouro da alta costura francesa, 

mas com a influência econômica em voga. A democratização dos artigos de luxo 

proporcionou fortunas para esses magnatas das grifes, o que contribui para a expansão do 

luxo, agora sem fronteiras. As grifes tornaram-se verdadeiras multinacionais e suas 

butiques estão presentes em todas as grandes metrópoles, sendo “aquecidas” pelo turismo 

em grande crescimento. Assim, surge outro fator que proporcionou o avanço dos artigos de 

grifes: as viagens. Surgiam com o avanço empresarial das grifes as pontas de estoque para 

vender de forma extrapolada a preços mais baratos, os sites de compras na Internet e 

aumentaram fatias gigantescas das coleções para o comércio de varejo nos free shops. 
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Esse consumo frenesi4 dos produtos de luxo, onde os grandes empresários visam 

lucratividade e os consumidores a compra apenas por possuir algo de grife, contribui para o 

desprestígio do luxo. 

 

A indústria do luxo mudou a forma de como as pessoas se vestem. Reorganizou 

nosso sistema de classes. Mudou a forma como interagimos. Tornou-se parte de 

nossa trama. Para conseguir isso, sacrificou a integridade, questionou seus 

produtos, maculou a própria história e enganou os consumidores. A fim de tornar 

o luxo “acessível”, os magnatas o destituíram de tudo aquilo que o tornou 

especial. O luxo perdeu o brilho (THOMAZ, 2008, p. 12). 

 

Thomaz (2008) vê o luxo baseado em uma vida de “mimos” e bem estar pessoal se 

perdendo nessa nova identidade. Para a autora, o luxo perdeu sua essência ao se tornar um 

mercado mais popular. As reflexões conservadoras de Thomaz (2008) são descritas por 

Castilho e Villaça (2008) com a constituição desse segmento do mercado em expansão de 

forma diferenciada: a democratização gerou o Novo Luxo. Nossas concepções e 

formulações do prazer de consumir e de uma vida mais regada pelo valor monetário de uma 

forma mais acessível. 

Assim, a lógica do dinheiro, articulada em outras reflexões de Simmel (apud 

SOUZA e ÖELZE, 1998) evidenciam a financeirização presente nas relações sociais e que 

se desdobram por trás dos processos de consumo de um luxo, agora industrializado e 

reproduzido em maior escala. 

 

Cada vez mais coisas podem ser compradas com dinheiro, alcançadas pelo 

dinheiro, apresentando-se este, consequentemente, como pólo imóvel do fluxo 

fugaz das aparências, e por causa disso não levamos em consideração, 

frequentemente, que os objetos da transação (monetária) econômica ainda têm 

aspectos que não podem ser expressos em dinheiro. Acredita-se, muito 

facilmente, que se possui no dinheiro o equivalente exato e total do objeto. 

Encontra-se nisso, certamente, um motivo profundo para o caráter problemático, 

a inquietação e a insatisfação da nossa época. (Simmel apud SOUZA; ÖELZE, 

1998, p. 9). 

 

Assim, qualquer ação que envolve coisas, não só objetos de luxo, mas a 

importância das coisas como um todo, demonstra o caráter impessoal mas importante do 

dinheiro para acesso a estes desejos que se tornam tão necessários, o que não significa, 

                                                 
4 1. Delírio; desvario; tresvario. 2. Entusiasmo delirante; excitação; arrebatamento. 3. Atividade sucessiva; 

agitação; impaciência, inquietação. 4. Impertinência; importunidade; enfado. 

(http://www.dicionarioinformal.com.br/frenesi/) 

http://www.dicionarioinformal.com.br/frenesi/
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necessariamente, que o luxo tenha perdido sua alma ou enfraquecido pelo capitalismo 

absoluto. Para Garcia (apud CASTILHO e VILLAÇA, 2008) o luxo não deixou de ter seu 

significado, criado na era cristalizada do conforto, o qual se baseia na excelência e na 

raridade. Foi além disso: “migrou para outro terreno, disseminando uma ideia de luxo que 

se distancia da escassez, da exclusividade e do preço exorbitante para fincar raízes na posse 

de outro bem intangível, o acesso ao conhecimento” (GARCIA apud, CASTILHO e 

VILLAÇA, 2008, p. 21; 22). Assim, o luxo tem seu valor mais abstrato onde, está mais 

ligado ao conhecimento do objeto desejável. O Novo Luxo é movido pela idealização de 

seus produtos numa escala do conhecimento. Quanto mais intelectualizado o consumidor 

for, mais será apurado o seu “tato” na hora da aquisição de bens de alta qualidade. Pois o 

luxo, tão caro aos franceses por sua suntuosidade, hoje nada mais o dá sentido do que sua 

raridade e que por vezes beira a simplicidade. O que constitui um mercado de um 

consumidor ativo em relação a um passado glorioso e a objetos que possibilitam além de 

sua forma material, porém porque traduzem uma essência cultural resgatada anos e até 

séculos depois. Essa efervescência do consumidor por produtos que estimulam seus 

sentimentos conduzem a nova formulação do mercado de luxo. 

 

Doses de emoção são injetadas em produtos e serviços pelo design adequado à 

estética vigente, procedimentos parcialmente manuais e serviços personalizados 

para fazer crer numa raridade cuidadosamente construída pelo deslocamento dos 

elementos idealizados para um cenário de mais fácil acesso. É o prestígio 

compartilhado por outros consumidores que aderem, talvez sem mesmo perceber, 

à visão rarefeita do “mundo do marajá”, o qual se (re) constrói de fragmentos de 

significação que são deslocados para esse novo arranjo (GARCIA apud 

CASTILHO e VILLAÇA, 2008, p. 24). 

 

Portanto, o mercado transmite ao consumidor uma vivência do que é luxo, onde 

um conjunto de sentimentos constitui um pertencimento a determinado grupo. E o turismo, 

aliado a economia e a informação, é um setor de total importância para esse cenário cada 

vez mais democrático do luxo. Pois, os objetos trazidos na bagagem – sem esquecer-se da 

vivência adquirida no local visitado – proporcionam a troca de cultura de determinados 

produtos que simbolizavam a pompa e circunstância de um período excêntrico que tornam 

o viajante personagem da história do luxo. E é o compartilhamento dessas experiências o 

que denota as novas possibilidades de um indivíduo toda de conhecimento globalizado, o 

qual se sente grandioso como os antigos reis, aristocratas e burgueses. 
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Os diversos segmentos sociais que constroem esse contexto caracterizam-se pelo 

processo de atribuições, onde a alta moda refere-se a partir da triunfante alta costura da 

Europa para proporcionar o luxo. E consciente ou inconscientemente o consumidor se 

atribui dos significados de um produto ou local para criar seu reposicionamento e afirmação 

social. Conclui-se então, que o luxo tornado público e o complexo mundo dos bens existe 

na esfera global por seu caráter cultural e de aculturamento, pois luxo é memória. Nesse 

sentido, constitui-se a percepção de Thomaz (2008) de que “os adornos de luxo sempre 

estiveram no topo da pirâmide, diferenciando os que têm daqueles que não têm” 

(THOMAZ, 2008, p. 5), assim se tornou necessário à reinvenção do Novo Luxo 

(CASTILHO e VILLAÇA 2008), onde por vezes, o consumidor tem a falsa impressão de 

que consome algo com o real significado, negando a nova forma de vender construída pelo 

mercado. 

A nova visão do consumidor e as novas condições mercadológicas são regidas pela 

confiabilidade da venda. O que tornam marcas ora necessidade ora frivolidade. O que 

transfere mais ainda ao Novo Luxo à importância sentimental e a personalidade de um 

indivíduo em seus anseios e individualidade. 

 

Falar de marcas é trilhar o caminho mais atual no estudo do design e da 

comunicação. Conhecidas de todos, amadas, defendidas, aprovadas, aceitas, elas 

designam hoje a lavra de um produto, carregando consigo todo um conjunto de 

valores que vão muito além do produto em si, tais como confiança, cuidado, 

estilo, atitude, desejo, emoção (VALESE apud CASTILHO; VILLAÇA, 2008, p. 

33). 

 

Consumir marca é consumir segurança, confiabilidade e qualidade. Somos 

conectados a elas, em um mundo globalizado (Valese apud CASTILHO e VILLAÇA, 

2008) por uma teia que entrelaça mercado e mídia. Pois, através dos meios de 

comunicação, as marcas se auto-sugerem como campo de total fidelidade no que se 

propõem a vendar e exclusividade em um produto que visa atingir a individualidade de 

cada consumidor. Valese (apud CASTILHO E VILLAÇA, 2008, p. 36) diz que “no 

segmento do luxo, consumir produto é uma consequência da estratégia da marca que 

promete a realização dos desejos inconscientes do consumidor.”. Portanto, vendem-se 

sonhos. Partindo do pressuposto do fato emocional que leva o comprador à aquisição, as 

marcas se constroem a partir de sua difusão global. Quando mais bem anunciada, – 

levando-se em consideração valores abstratos e concretos – maior é o número de 
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consumidores de seus produtos. Valese (apud CASTILHO E VILLAÇA, 2008) denota a 

importância simbólica desempenhada pelas marcas para que tais se mantenham no 

mercado, ora por produtos extremamente caros, ora por objetos que traduzem um valor 

maior do que o monetário. Assim, ressalta-se o conhecimento da sociedade deflagrado em 

Messarovitch (2001) a partir do depoimento de Bernard Arnault, presidente do grupo Louis 

Vuitton-Moët-Hennessy. 

 

Lembro-me de que, ao chegar a Nova York pela primeira vez, conversei com o 

motorista do táxi, como costuma acontecer, e ele me disse: “Ah, a França!”. 

Perguntei o que ele sabia da França. Talvez o nome do presidente da República? 

Ele respondeu: “Não, mas conheço a Christian Dior” (Messarovith, 2001, p. 25). 

 

A partir disso, encontra-se o que seja, talvez, a essência do mercado de luxo e suas 

marcas na economia atual: a informação. De uma forma global, todos conhecem e são 

capazes de apontar símbolos, vitrines e objetos de alto padrão, mesmo que o consumo não 

se concretize. Mais uma vez denotando a construção do novo luxo, onde a aquisição desses 

objetos deixou se criar diferenciação social. Voltando-se para a satisfação de prazeres de 

um consumidor mais atento e exigente, apoiado por um leque de conhecimentos sobre 

determinada marca. 

Thomaz (2008), que acredita no declínio da indústria do luxo a partir dessa 

massificação, e que não mudou apenas o vestuário, acredita que o luxo está inserido na 

trama social atual, e por isso perdeu o brilho, Nesse viés, Castilho (apud CASTILHO e 

VILLAÇA, 2008) contribui dizendo que o que hoje é luxuoso não é exatamente o que foi 

considerado luxo no passado, pois se criou o luxo para classes inferiores. Nesse novo 

caminho do luxo, a indústria então passa a criar produtos de excelente qualidade e em 

grande quantidade. O que torna o produto acessível para a classe média, mas sem perder o 

caráter de unidade, pois a raridade é essencial ao espírito do luxo, que vê na exclusividade 

seu principal fator que leva ao consumo. Em seu segmento social, construído a partir de 

experiências, emoções, sentimentos e, principalmente, individualidade o novo luxo ancora-

se em elementos que preservam o espírito humano atualmente. 

 

O sociólogo italiano Domenico de Masi aponta os cinco elementos tidos como 

luxuosos para nossa sociedade; o primeiro deles seria o tempo; o segundo, a 

autonomia; o terceiro, o silêncio; o quarto, a beleza; e o quinto, o espaço. 

Podemos dizer que o mundo das ideias e do saber aqui se manifestam na essência 

do luxo contemporâneo tanto que inauguramos o período da continuidade de 
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estudos que, como produto, também obedece às leis de mercado (CASTILHO 

apud CASTILHO; VILLAÇA, 2008, p. 45). 

 

Esses elementos destacados denotam a realidade da vida social atualmente. Pois, 

são tão raros no âmbito social que passam a ser luxo. Afinal, hoje se busca melhor 

qualidade de vida, onde saúde e bem estar estão inseridos diretamente como objetos de 

desejo do indivíduo, o que os transforma em luxo. Eis aí mais um segmento do novo luxo: 

atender de forma segura e de qualidade seu consumidor. Portanto, o luxo contemporâneo 

desliga-se de um plano material para infiltrar-se – e ser filtrado – pelo consumidor, que é 

agora não só o alvo do luxo, mas também responsável pela (re) significação e construção do 

próprio objeto que pretende adquirir. 

 

2.4 DISCURSO E MODA 

 

A vida humana em sociedade, enredada em uma grande teia de informações, 

convicções e sentimentos, denota a construção da comunicação do homem em seu 

ambiente. Charaudeau (2009) estabelece a importância do discurso para a sociedade em um 

jogo o qual chama de regulação. 

 

Por um jogo de regulação das práticas sociais, instauradas pelos indivíduos que 

tentam viver em comunidade e pelos discursos de representação, produzidos para 

justificar essas mesmas práticas a fim de valorizá-las. Assim, se constroem as 

convenções e as normas dos comportamentos linguageiros, sem as quais não seria 

possível a comunicação humana. (CHARAUDEAU, 2009, p.67). 

 

Em linha mais suntuosa, o discurso é o principal fator para a informação e 

interação humana. Onde o sujeito atua de forma autônoma na realização dos 

comportamentos linguageiros. A partir dessa compreensão, se constrói a realidade e o 

conhecimento do contexto em que vive a sociedade contemporânea (BERGER e 

LUCKMANN, 1985). 

 

Será suficiente definir “realidade” como uma qualidade pertencente a fenômenos 

que reconhecemos terem um ser independente de nossa própria volição (não 

podemos “desejar que não existam”), e definir “conhecimento” como a certeza de 

que os fenômenos são reais e possuem características específicas (BERGER, 

LUCKMANN, 1985, p. 11). 
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A construção social da realidade é criada pelo próprio sujeito. Munido de 

conhecimento o indivíduo passa a buscar (ter) suas próprias escolhas a partir de 

sentimentos construídos de suas vivências e trocas de informação. Essa preocupação com o 

que é real surge no homem apenas quando se depara com problemas ainda desconhecidos. 

Pois o sujeito é sentencial quanto a sua realidade e seu conhecimento. Novas experiências e 

novos horizontes, e por que não dizer nova uma realidade e um novo conhecimento, são 

despertados apenas com trocas de linguagem. E nesse sentido e paradigma social que opera 

a interação entre os campos midiático e social. Essa interação para Foucault (1986) é 

possível em um campo onde se concentra a prática discursiva. 

 

Não podemos confundir com a operação expressiva pela qual o indivíduo formula 

uma ideia, um desejo, uma imagem; nem com a atividade racional, que pode ser 

acionada num sistema de interferência; nem com a “competência” de um sujeito 

falante quando constrói frases gramaticais; é um conjunto de regras anônimas, 

históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram, numa dada 

época, e para uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, 

as condições de exercício da função enunciativa (FOUCAULT, 1986, p.136). 

 

Portanto, constitui-se como forma de maior expansão da prática discursiva a trocas 

de realidade e conhecimento apontadas por um olhar sociólogo de Berger e Luckmann 

(1985) onde, ancorados pela teoria de Marx, compreendem a forma discursiva e 

fundamento linguístico como a consciência do homem sendo determinada por seu ser 

social. Indo mais além nesse parâmetro de discurso e linguagem, Charaudeau (2009) 

concretiza a troca linguageira. 

 

Toda troca linguageira se realiza num quadro de cointencionalidade, cuja garantia 

é as restrições da situação de comunicação. O necessário conhecimento recíproco 

das restrições da situação pelos parceiros da troca linguageira nos leva a dizer que 

estes estão ligados por uma espécie de acordo prévio sobre os dados desse quadro 

de referência (CHARAUDEAU, 2009, p.68). 

 

Com esse pressuposto, esclarece-se o sujeito, como já citado, operante dessa troca 

linguageira e a construção do discurso, uma vez que a sociedade é composta por diferentes 

e inúmeras falas. Mesmo que o discurso seja construído por uma única fala, ele está 

endereçado a alguém, a outro sujeito possivelmente com outra fala e assim por diante. Onde 

a troca cultural de “vozes” condiz com determinado contexto social (político, social, 

econômico, artístico, cultural, etc) que produz efeito na sociedade como um todo. Assim, 

um contrato de comunicação é feito por um interlocutor em uma escala de produção de 
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discurso, um meio midiático, e seus receptores. Dessa forma, “a situação da comunicação é 

como um palco, com suas restrições de espaço, de tempo, de relações, de palavras, na qual 

se encenam as trocas sociais e aquilo que constituem seu valor simbólico” 

(CHARAUDEAU, 2004, p. 67). É nesse jogo de regulação, citado pelo mesmo autor, que 

se concretiza a relação humana que precisa viver com sociabilidade e pelas representações 

discursivas, que esse contrato é “assinalado”. Isso justifica a valorização dessas práticas, 

construindo convenções e normas comportamentais de linguagem. Sem esses 

comportamentos linguageiros não haveria comunicação entre os homens. 

É a partir dessas concepções que se dá a construção de uma revista de moda, 

objeto empírico da pesquisa. Onde texto escrito, projeto gráfico e fotografias produzem 

sentido concreto e imagético para seus receptores. Onde imagens, cenários e atores 

constroem uma sensibilidade ao sujeito que “maximiza” e “minimiza” o discurso por trás 

dos laços criados entre imagens e textos com seu olhar voltado para sua realidade e seu 

conhecimento (Berger e Luckmann, 1985).  

 

2.4.1 Discurso nas páginas de moda 

 

Os imbricamentos entre moda e discurso revelam-se nas páginas das revistas, a 

partir dessa combinação entre imagens, textos e detalhes que perfazem os sentidos e seus, 

efeitos, em nível de uma profunda significação. Maingueneau (2002) diz que o sentido e 

contexto dão as relações necessárias para um discurso em qualquer meio de comunicação. 

Porém, para isso, o sentido precisa ser comum ao receptor e ao locutor. Dessa forma, o 

código passado é compreensível entre os dois envolvidos na ação. Entretanto, é preciso 

esclarece que desta forma o efeito de um enunciado pode assumir um caráter discrepante 

em determinado indivíduo atingido pela informação. Segundo Maingueneau (2002, p.20) 

“com efeito, todo ato de enunciação é fundamentalmente assimétrico: a pessoa que 

interpreta o enunciado produzido, mas nada garante que o que ela constrói coincida com as 

representações do enunciador.”  

Sendo assim, o leitor dá ao sentido suposições, hipóteses e o raciocínio que vão 

além do significado do enunciado do emissor do discurso. Mesmo assim, o discurso se 

torna legítimo para o receptor, pois ele conta com o elemento “contexto”, o qual é 

fundamental para suprir a mensagem. Consegue-se com o contexto uma adequação a uma 
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situação específica. Por isso, a importância do discurso passar seriedade em suas formas, 

seus signos e sequências verbais, assim mantendo-se a relação entre o emissor e o receptor, 

afinal nenhum enunciado se limita ao acaso. Para que não se cria ligações subjetivas, 

Maingueneau (2002, p.26) ressalta que “o contexto não é necessariamente o ambiente 

físico, o momento e o lugar da enunciação”. Muitos dos enunciados conduzem o leitor a 

refazer o contexto, suas experiências pessoais, seu senso comum e conhecimento de mundo 

contribuem para a identificação de um contexto. 

Em determinados enunciados um público mais voltado ao assunto pode interessar-

se e conduzir melhor um discurso. Dessa forma o jornalismo segmentado/especializado 

contribui para o que o público quer saber, perdendo, em mídias de segmentos, um pouco do 

precisa saber, segundo Abiahy (2000). Isso está relacionado com a lógica econômica que 

busca a segmentação do mercado com uma estratégia de atingir os grupos dissociados entre 

si. Muito além de uma ferramenta eficaz de lucro, o jornalismo especializado acaba sendo 

uma resposta a essa demanda de informações direcionadas, características da formação de 

“audiências especificas”. 

 

Nestes tempos de desintegração das ideologias e da ruptura com um 

projeto de modernidade que pregava a unidade, o jornalismo especializado 

demonstra uma mudança dos paradigmas informacionais. Na medida em 

que diferenças e divergências foram afrouxando os laços da coletividade, 

os indivíduos foram se fechando em seus interesses particulares e 

constatamos hoje o quanto a comunidade encontra-se dividida em nichos 

os mais diversos (ABIAHY, 2000, p. 5). 

 

 

A segmentação faz com que cada indivíduo procure informações relacionadas com 

aquilo que lhe interessa. Assim, o contexto ressaltado por Maingueneau (2002), faz 

compreender a importância de jornalismos especializados e que constroem um espaço e um 

pertencimento do indivíduo (Charaudeau, 2006). É desta forma que se dá a existência do 

jornalismo de moda que surgiu - os primeiros registros na Europa do século XVII - da 

necessidade de saciar o interesse de informação sobre tendência e comportamento. As 

primeiras publicações de moda surgiram na França, país que foi berço de diversos estilistas 

e grande propagador de tendências. Segundo Kronka (2006), há registros dos periódicos Le 

Mercure Galant, datados de 1672, de crônicas com gravuras relatando a moda da época. 

Durante todo o século XVIII apareceram muitas outras publicações na França, como 

Journal de La Mode et Du Goût e Le Journal dês Dames et dês Modes, que se tornaram 
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registros históricos. A concorrência entre os veículos fazem com que a qualidade das 

matérias sobre moda cresça e apresentem diversas inovações estéticas e técnicas. A autora 

ainda destaca as características que formam o jornalismo de moda. 

 

As páginas de moda nos veículos de comunicação geralmente seguem o 

mesmo padrão: uso de uma linguagem leve e otimista, entrevistas com 

estilistas, apresentação de produtos e peças, notícias de lançamentos e 

desfiles. [...] A cobertura realizada sobre o tema profissionaliza-se no 

mesmo ritmo que amadurece a moda proposta pelos criadores brasileiros 

(KRONKA, 2006, p. 61). 
 

A criação de moda brasileira, bem como estudos sobre o assunto, tem crescido 

alavancando e impulsionando o jornalismo especializado. Com a evolução da moda leva a 

necessidade de informação, além de revistas, blogs, sites, programas de televisão, colunas e 

cadernos especiais em impressos estão inseridos na mídia de moda. Para Caldas (2006), a 

mídia é imprescindível para a propagação e criação de tendências da moda. “Na moda, a 

mídia é o primeiro poder, tal a força institucional e a capacidade de determinar as 

tendências dos grandes meios de comunicação.” (CALDAS, 2006, p. 26). A moda tem se 

tornado cada vez mais popular, segundo Buitoni (1990) a “alta-costura envolve em mistério 

seus lançamentos: jornais, revistas e a televisão permitem ao público imitar o mais depressa 

possível a elite. A cultura de massa teria democratizado a moda.” (BUITONI, 1990, p. 28). 

Nesse sentido, Joffily (1991) caracteriza três tipos específicos de matérias de 

moda: tendência, serviço e comportamento. A partir desses três tipos, Hinerasky (apud 

HINERASKY, BORELLI, GHISLENI, ROCHA, 2008, p. 79) esclarece que essas matérias 

são produzidas “com enfoques diferenciados a cada uma, tanto do texto quanto da foto ou 

ilustração. As matérias de serviço procuram adaptar a pauta de tendência a partir da 

realidade do público do veículo. Ou seja, informam como colocar a tendência na prática do 

seu cotidiano. Já as matérias de comportamento envolvem questões não restritas ao 

conceito de moda como vestimenta, mas ligadas às implicações do ciclo da moda na 

sociedade. Entretanto, as pautas não são muito rígidas e, muitas vezes há uma combinação 

entre elas.”. Nesse viés, corre a importância na revista para seu público, onde além de 

entreter, cultiva e aprimora a educação (SCALZO, 2008). Por isso, quem lê revistas de 

moda possui uma identidade com a temática, e busca aprimoramento do conteúdo 

apresentado e/ou novos “horizontes” que vão além do que apenas “vestir-se na moda”. A 

revista funciona como uma espécie de ingresso a determinado mundo, onde orienta o leitor 
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ao contexto pelo qual busca conhecimento e adquire seu acesso, onde se concretiza ainda 

mais a importância desse tipo de mídia na construção da identidade de um indivíduo. 

Mais sofisticada que o jornal impresso a revista apresenta-se ao público com um 

formato mais elaborado e elegante. Scalzo (2008) declara que o design em revista não é arte 

e que por si só é comunicação e informação. É ele quem garante tornar atrativas e fáceis de 

ler as reportagens e o conteúdo em geral. Nesses meios de informação a criatividade de 

seus profissionais (jornalistas, designer, fotógrafos, produtores e etc.) dão o impulso de que 

se precisa para atingir o leitor e seus interesses. Nessa sedução, a revista pretende ligar-se 

ao leitor. Por isso o planejamento gráfico compreende de forma visível ao leitor a 

identidade do veículo como sua própria marca. Segundo Lage (2001) a individualidade está 

impressa nesses elementos que compõem as revistas e vão além dos textos. Assim, o 

formato e o layout das páginas, muitas vezes, caracterizam o público que ira consumir 

determinada revista. Esse “tratamento especial” as revistas constrói o laço positivo entre o 

veículo e o público. Para Scalzo (2008) As revistas precisam levar aos seus leitores a pura 

satisfação do que quer ver e ler. 

 

Diferente do leitor de jornal, o de revistas espera, além de receber informação, 

recebê-la de forma prazerosa. Ele quer a informação correta, simples e clara – 

seja o exercício para o abdômen, a receita de bolo, a nota política, o roteiro de 

viagem -, mas quer também um texto que não seja seco, como um mero aperto de 

mão (SCALZO, 2008, p. 76). 

 

Da forma mais simples de compreender a função da revista na leitura de seu 

conteúdo, a autor citada diz que é preciso fazer o leitor feliz. A revista, no contexto social 

atual, encontra-se no puro fazer para saciar as nuances do sujeito cada vez mais atento as 

formas de comportamento, conhecimento e na busca por sua identidade em um grupo e 

finalmente sua individualidade cultural e social. 

 

2.4.2 Fotografias de Moda 

 

A principal “fonte” de troca de linguagem e apropriação de realidade em um 

editorial de moda é a fotografia. A fotografia é vista por Barthes (1984) como uma 

ilustração que representa alguma coisa em torno da imortalização de um momento, que, por 

sua vez, jamais deve repetir-se. Nesse sentido, nenhuma imagem é “vazia”, toda fotografia 



43 

 

 

 

possui um significado muito próprio e particular. Para tanto, outra característica descrita 

pelo autor é o seu efeito de tempo, uma fotografia jamais será “refeita”, seu caráter é único 

e é fixado para a prosperidade. Cordeiro (2006) salienta duas noções da teoria de Barthes 

sobre fotografia, studium e punctum. O autor caracteriza studium como. 

 

uma espécie de configuração, de envolvência, que cada pessoa reconhece 

facilmente na fotografia em virtude do seu saber e da sua cultura. É devido ao 

studium que as pessoas podem sentir um interesse geral por determinadas 

fotografias, numa reacção em que está implícita uma cultural moral e política. 

Assim, é pelo studium que “me interesso por muitas fotografias, quer as receba 

como testemunhos políticos quer as aprecie como bons quadros históricos, 

porque é culturalmente (. . . ) que eu participo nas figuras, nas expressões, nos 

gestos, nos cenários nas acções”9. Deste modo, o studium é como uma conjuntura 

que possibilita perceber as intenções do operator no instante em que tira uma 

fotografia (CORDEIRO, 2006, p. 6). 

 

Operator, para Barthes, é o fotógrafo, agente responsável pela captura da imagem 

em sua totalidade. Em studium, o fotógrafo baseia-se na cultura da sociedade que pretende 

“atingir” com sua foto, nada mais é do que traduzir em imagens o interesse primordial da 

imagem apresentada. Desse âmbito, não há possíveis “choques” para o spectator – 

definição de receptor por Barthes. É no punctum que as percepções individuais do 

observador são testadas. 

 
o punctum exerce um efeito mais forte, ele tem a capacidade de “quebrar” o 

studium. Neste plano, o spectator não tem que o procurar, não tem que tentar 

fazer um enquadramento da fotografia com que está a ser confrontado. O 

punctum não está relacionado com as intenções do operator no momento em que 

este fotografa alguma coisa.O punctum tem, antes, a força de “ferir” o spectator, 

é ele que “salta da cena, como uma seta, e vem trespassar-me.” (CORDEIRO, 

2006, p. 6). 

 

Nesse sentido, o punctum exige do spectator novas percepções sobre a fotografia 

apresentada. É dado ao observador o poder ativo sobre o que analisa indo além do senso 

comum. Assim, as fotografias punctum não têm um único e objetivo significado, elas são 

traduzidas em sua particularidade que norteia o receptor. Portanto, não simboliza uma única 

realidade, o objeto que requerer atenção maior produz sentidos diferentes, ou seja, varia de 

pessoa para pessoa. Portanto, esse cruzamento das noções de Barthes (apud CORDEIRO, 

2006) condiz com a produção de fotografia na mídia. Principalmente em revistas de moda, 

onde fotografia jornalística e publicitária andam lado a lado. 
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Segundo Lage (2001), ao captar aparências definidas pela luz, a fotografia tornou-

se o primeiro instrumento mecânico que registra analogicamente a realidade. A fotografia 

ilustra as páginas das revistas e seus editoriais aproximando-se mais do leitor e traduzindo a 

elegância grifada por Scalzo (2008) da qual dispõe uma revista. 

 

O fato é que a fotografia e a revista parecem ter nascido uma para a outra. Desde 

que foi lançada a primeira revista ilustrada, elas nunca mais se separaram. Tanto 

pela qualidade do papel quanto a impressão, as revistas sempre puderam, e 

souberam, valorizar a fotografia. Grandes fotógrafos, como Sebastião Salgado, 

fazem seus livros e exposições, mas buscam também publicar suas fotos em 

revistas de grande circulação, o que garantirá uma maior divulgação para seu 

trabalho, com absoluta garantia de da qualidade de reprodução, tão necessária ao 

gênero (SCALZO, 2003, p.71) 

 

As fotografias recorrentes em revistas de moda são as chamadas “fotos 

produzidas” que vão além do fotojornalismo convencional. Para Scalzo (2008) esse tipo de 

fotografia pode ser visto em maior expansão em revistas de segmentação femininas, 

masculinas, de moda, de beleza e decoração. Além do fotógrafo, esse tipo de “clique” conta 

com uma equipe de profissionais em grande escala – são produtores, cabeleireiros, 

maquiadores, assistentes, iluminadores e outros – para sua produção. Esse ramo da 

fotografia subdivide-se em dois tipos, “as que funcionam como ilustrações e as que são 

uma espécie de ‘reportagem visual’ (ibid., p. 71). As que agem de forma ilustrativa 

assemelham-se, e por vezes tem o mesmo sentido, das fotografias publicitárias, e tem 

processo de produção que se aproxima do cinema e televisão. É “concebida” por um lay-

out construído pelo diretor de arte. Em contrapartida, a reportagem visual é pautada o que a 

autora identifica como “uma boa história contada por meio de imagens fotográficas” (ibid., 

p. 78) e necessariamente precisam reunir informação e originalidade. E esses dois tipos de 

fotos produzidas são encontradas em publicações de moda. É nesse sentido e na produção 

peculiar que se dá a construção de uma revista especializada em moda. E a fotografia é a 

essência desse ramo de publicação, pois, sem imagem não há comunicação de moda. A 

produção dessas imagens acaba tomando o rumo da lógica mercadológica, onde se enredam 

nas páginas a concretização de textos, imagens, produtos e marcas que conduz o 

entrelaçamento de informação e publicidade tão presente em revistas de moda. 

 

Há numerosas revistas sofisticadas à venda, que oferecem conselhos sobre que 

aparência devemos ter e como conseguir uma determinada aparência. Uma 

maneira de ver essas revistas é observá-las oferecendo conselho sobre o que 
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comunicar e como comunicá-lo. Essas revistas e artigos constroem roupas, 

ensembles e coleções tornando-os cheios de sentido e comunicativos, ao 

escreverem sobre eles. A exortações para que se compre ou vista uma 

determinada cor ou textura, e os letreiros que acompanham as fotografias são 

formas pelas quais as roupas se tornam significativas em termos de palavra 

escrita ou por meio desta (BARNARD, 1996, p. 140). 

 

Barnard (1996), que descreve a moda como comunicação em suas formas de 

vestir, identidades e produção de sentidos, na afirmativa acima traduz a efervescência 

causada pelas revistas de moda em seu público-alvo. Onde a informação, como dito antes, 

parece intrínseca com a publicidade. Essas revistas assumem o papel de disseminar peças 

de roupas e objetos que estão em voga (Bracchi apud FAÇANHA e MESQUITA, 2012). 

Isso se dá além do que vestir e dicas de maquiagem, hoje esses veículos especializados em 

moda ligam-se a outros setores de consumo. “Mostram cada vez mais intersecções com as 

áreas de design, arquitetura, musica e cultura. Desse modo, as imagens de moda mostram-

se como um hibrido de influências artísticas e culturais.” (BRACCHI apud FAÇANHA; 

MESQUITA, 2012, p. 177). A fotografia funciona assim, como um importante instrumento 

de informação sobre moda e os valores de cada época. Mas as imagens mostradas vão além 

do valor material, elas incorporam valores simbólicos e identitários do leitor, dando forma a 

memórias e relações sociais. Nesse sentido, são as fotografias de moda que constroem a 

essência e os valores de beleza, glamour e elegância do sujeito que recebe sua informação. 

E em seu maior efeito sobre o receptor, as fotografias o cativa pelo imaginário representado 

e interpretado a partir do contexto da imagem. Mesmo que aja em um contexto social 

concreto e contemporâneo, a fotografia de moda não está fadada a produção da realidade de 

forma concreta. Ruggiero (apud FAÇANHA e MESQUITA, 2012, p. 311) afirma que “seu 

procedimento característico é fazer os elementos que compõem o mundo interagirem de tal 

modo que formem uma realidade sem par no mundo real, ao qual ela se refere. Essa nova 

realidade construída pela fotografia de moda pode visar tanto o verossímil quanto o 

inverossímil.” Desse modo, as fotografias de moda fazem com que o sujeito exerça um 

sentimento sobre o que vê, o que leva a uma construção da identidade, do pertencimento 

em um âmbito social e do consumo, ora dos produtos, ora das imagens. 



46 

 

 

 

 

2.4.3 Estratégia discursiva das celebridades 

 

O ponto alto do editorial de moda é o culto ao corpo em torno de modelos 

concretizados em um perfil pouco convencional. No entanto, essas celebridades do mundo 

da moda são veiculadas no dispositivo midiático de forma a agregar-se a indústria cultura.  

Nesse sentido, Morin (2009) caracteriza a celebridade, nesse movimento midiático, como 

deuses sagrados, em uma analogia aos deuses gregos. Esses sujeitos quando expostos na 

mídia, se distinguem dos demais, tornando-se seres superiores. Assim: 

 

Os novos olimpianos são, simultaneamente, magnetizados no imaginário e no 

real, simultaneamente, ideias inimitáveis e modelos imitáveis; sua dupla natureza 

é análoga à dupla natureza teologica do herói-deus da religião cristã: os 

olimpianos são sobre-humanos no papel que eles encarnam, humanos na 

existência privada que eles levam. A imprensa de massa, ao mesmo tempo que 

investe os olimpianos de um papel mitológico, mergulha em suas vidas privadas a 

fim de extrair delas a substância humana que permite a identificação (MORIN, 

2009, p. 106; 107). 

 

Nesse âmbito, descrito por Morin (2009) onde pairam as celebridades – o 

imaginário e o real – se transporta o pensamento de Primo (2009) onde a celebridade de, 

alguma forma, se torna familiar aos seus admiradores, pois nelas se reconhecem. O autor, 

ainda fala da relação entre herói e celebridade, em que o primeiro perde espaço para o 

segundo, uma fez que as celebridades são sempre contemporâneas e os heróis precisam se 

sobressair ao tempo. 

 

Havia um tempo em que o mundo e as mentes eram povoados por heróis e 

grandes homens. A grandeza de um homem era definida por suas conquistas, por 

seus atos de coragem. O heroísmo, o martírio ou um percurso de santidade 

acompanhavam a elevação dos nomes desses grandes homens. Boorstin (2006) 

diagnostica que essas formas de grandeza se eclipsaram, ficando à sombra de uma 

nova eminência: a celebridade. Enquanto o herói era reconhecido por seus bravos 

feitos, a celebridade é lembrada por sua imagem ou marca. [...] Enquanto o 

primeiro era um grande homem, o último é um grande nome (PRIMO, 2009, p. 

108). 

 

Como já dito, as mídias criam, cultuam e valorizam as celebridades em seus 

conteúdos. A indústria cultural tanto para Morin (2009) e Primo (2009) se constrói nesse 

viés dos novos olimpianos, onde se busca, através da imagem “usurpada” de determinada 

pessoa pública, lucros. Entretanto, Eco (2010) fala do entrelaçamento entre a Beleza da 
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provocação e a Beleza do consumo. O autor diz, em sua teoria, que o mass media tornou-se 

difusor de um emaranhado de belezas possíveis. Dependendo do tipo de informação ou 

publicidade explorada em imagens de diversos atores sociais, o termo “belo” compreende 

diversos (re) significados. Nesse sentido, a beleza da provocação ou a do consumo – o autor 

as descreve como os tipos de beleza do século XX – se unem em determinado momento, 

pois, de ambas surgiria o conjunto das proporções do que se pode encontrar explícito ou 

implícito na beleza da atualidade. 

Destas duas vertentes determinada por Eco (2010), vamos nos deter na beleza do 

consumo. No entanto, é importante esclarecer que a beleza da provocação está ligada aos 

movimentos artísticos de vanguarda – futurismo, cubismo, experimentalismo e surrealismo, 

já que melhor condiz com a pesquisa, a beleza do consumo, está ligada a novas tendências 

proliferadas pela estrutural atual da informação, da mídia ao receptor. Para esclarecer 

melhor sua teoria, o autor exemplifica a possível “visita” de sujeito do futuro sobre a 

percepção do que é belo no último século. Ao se questionar sobre a beleza do século XX, o 

visitante encontraria em uma exposição de vanguarda a noção de belo a partir da influência 

do consumo. 

 

Aqueles que visitam uma exposição de arte de vanguarda, que compram uma 

escultura “incompreensível” ou que participam de um happening5 vestem-se e 

penteiam-se segundo os cânones da moda, usam jeans ou roupas assinadas, 

maquiam-se segundo o modelo de Beleza proposto pelas revistas de capas 

cintilantes, pelo cinema, pela televisão, ou seja, pelos mass media. Eles seguem 

os ideais de Beleza propostos pelo consumo comercial, aquele contra os quais a 

arte das vanguardas lutou durante mais de cinqüenta anos. Como interpretar esta 

contradição? Sem tentar explicá-la: essa é a contradição típica do século XX 

(ECO, 2010, p. 418). 

 

Eco (2010) discorre, ainda, que a noção de beleza, na ótica midiática, dura cerca 

de dez anos e está ligada a moda, ou a tendência orienta a sociedade ao que está em voga. 

Mesmo que esse movimento esteja amparado pela lógica do mercado, o mass media é visto 

pelo autor como democrático. Pois, segundo o autor, ela atende em seu sentido comercial 

duas vertentes: as camadas mais altas da sociedade e as mais populares. Para isso, atribui-se 

da imagem de celebridades como atores, cantores e modelos, avaliando em seus 

                                                 
5 Unindo elementos de espontaneidade criativa, improvisação e características das artes cênicas, o happening 

é uma expressão das artes visuais que utiliza também a participação dos espectadores. O termo é proveniente 

do inglês e em português significa acontecimento e foi usado pela primeira vez por Allan Kaprow, pintor 

norte-americano, em 1959. http://www.infoescola.com/artes/happening/ 

http://www.infoescola.com/artes/happening/
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comportamentos e perfis para delimitar seu público. Os estilos mais clássicos são 

incorporados aos setores de classe alta e os mais despojados para as classes mais baixas. O 

que pressupõe, em pleno vigor ao longo do tempo, a distinção comercial entre a antiga 

aristocracia e o proletariado, mantendo o sentimento de pertencimento aos indivíduos 

envolvidos pela encenação social e cultural expostas na mídia. Portanto, a representação em 

fotografias das celebridades em revistas de moda visa o consumo de determinados produtos 

da escala do vestuário e entretenimento. Assim, “o relacionamento entre a audiência e a 

celebridade se dá no nível discursivo” (PRIMO, 2009, p. 110). 

 

2.4.4 Discurso das Marcas 

 

Com uma característica legítima de semiótica, as marcas passam por uma instância 

enunciativa. O efeito midiático produzido pela evidência e disposição das marcas é 

concebido a partir de um discurso que passa, obrigatoriamente, pelo processo de 

midiatização da sociedade como temos hoje, pós-moderna. Segundo Hamester (2011), as 

dimensões de Semprini (2006) vão além: suas dimensões semiótica, relacional e evolutiva, 

pensadas ainda a cerca de seus aspectos, que dizem respeito ao corpo, a própria marca pode 

ser arquitetada enquanto mediadora de um discurso inserida em um dispositivo de 

mediação. Dessa forma, se analisa a afirmativa de Semprini (2006) a qual se refere à marca 

em sua construção admitindo-se em uma instância enunciativa.  

Em seu processo, a marca passa por um processo onde deixa um estado abstrato e 

virtual indo por um caminho traçado e contínuo de concreta manifestação. A marca, por 

assim dizer, baseada em um conceito de Semprini (2006) admite-se como comunicação. 

 

O termo comunicação é muito caracterizado no universo das marcas. Evoca 

imediatamente a esfera da comunicação comercial (publicidade, bellow the line, 

nome, logo, etc.). Em nosso modelo, a vasta panóplia de instrumentos de 

comunicação de marca é considerada como uma série de suas manifestações, 

situando-se no mesmo plano teórico e metodológico das outras manifestações, 

como os produtos, o preço, as práticas de interação ou os modos de distribuição 

(SEMPRINI, 2006, p. 183). 

 

Daí se dá a estética da marca – dentro dos veículos de comunicação de moda – 

assumindo uma característica simbólica onde exerce um papel importante para a realização 

da comunicação. O entrelaçamento entre veículo e marcas permite uma voz ao produto 
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enunciado e anunciado em páginas. Assim, o discurso da marca que engendraram na revista 

torna-se condição sine qua non para sua realização. Na revista, por exemplo, há uma forma 

híbrida onde se unem o discurso jornalístico e o discurso publicitário, deixando-se disposta 

a uma leitura interdisciplinar, pois discurso midiático, nesses casos, compreende um 

contexto geral e um formato como um todo. 

Com o auxílio de Charaudeau (2006), compreende-se que o discurso de moda se 

confunde com as marcas nos meios midiáticos. Relevando em segundo plano os estilistas, 

uma marca se mantém no mercado da moda pela influência de um determinado veículo. Ao 

produzir um editorial de moda se constrói um look com toda a beleza de uma peça de roupa 

de determinada grife. Ao relatar em seu texto informações sobre peça, a revista posiciona 

sua opinião em benefício de uma marca. As fotografias e o texto despertam o interesse e 

tocam a afetividade do destinatário dessa informação (CHARAUDEAU, 2006). 

As relações entre o costureiro e sua grife, no contexto do discurso, podem ser 

percebidas por meio dos processos de apropriação e representação, promovidos pelo 

reposicionamento das marcas com o processo de transubstanciação (BOURDIEU, 1974). 

Assim como na matemática uma linha sempre liga dois pontos, costureiro e grife 

representam-se entre a conservação e a inovação. O discurso das marcas é um 

posicionamento entre o que é moda, o que está na moda e o que está para além da moda, 

demarcando uma instância de luxo. Contudo, produtos são configurados à imagem de seus 

criadores, de modo que tais marcas passam a ditar a postura das grifes no campo da alta-

costura, diferenciando produtos de luxo e produtos de moda: 

 

O costureiro realiza um poder criador; os etnólogos diriam uma espécie de 

transubstanciação. Você tem um perfume do Monoprix por três francos. A griffe 

transforma-o num perfume Chanel valendo trinta vezes mais. É o mesmo mistério 

do urinol de Duchamp, que se constitui como objeto artístico porque ao mesmo 

tempo foi marcado por um pintor que lhe colocou a assinatura e enviado para um 

lugar consagrado que, ao recebê-lo, fez dele um objeto de arte, assim transmutado 

econômica e simbolicamente. A griffe é marca que muda não a natureza material, 

mas a natureza social do objeto. Mas esta marca é um nome próprio 

(BOURDIEU, 1974, p. 7;8). 

 

Portanto, percebe-se que existe uma diferenciação entre luxo e moda, em nível 

discursivo, de maneira que grifes de luxo operam a partir de critérios de atemporalidade, 

sofisticação, demarcação de distinção, em amplos aspectos, tais como corpo, imaginário, 

materialidade e publicidade, dentro ainda das dimensões da marca, em nível semiótico, 
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relacional e evolutivo (SEMPRINI, 2006). Sobretudo, as marcas de luxo tentam operar em 

um processo que transmuda como bem diz Boudieu (1974) para além da incidência da 

marca, mas conjugando preceitos como demarcação de distinção, qualidade, originalidade, 

e a individualidade, ressalta por Lipovetisky (2005), dentre outros, aliados à inovação e ao 

progressivo processo de sofisticação. 

Para que seja efetivado o consumo das marcas Semprini (2006) destaca cinco 

elementos fundamentais para sua articulação: o individualismo, o qual encontra no 

consumo uma atmosfera afável e onde é, constantemente, estimulado com facilidade. O 

segundo elemento seria o corpo, o qual é o maior protagonista do consumo, pois hoje se 

vive a política da “boa forma”, onde o corpo passa a ser um objeto constantemente 

esculturado, a ressaltar as necessidades e os desejos humanos promovidos pela venda da 

boa forma, a sensualidade e o erotismo também são incorporados, Assim como ressalta 

Mafessoli (2008), seria o corpo a primeira marca, por isso tal culto. 

O terceiro elemento seria o valor abstrato que o consumo produz, ou seja, a 

imaterialidade, nesse campo acontece a desterritorialização do fator físico dos objetos, onde 

o indivíduo, impulsionado pelo desenvolvimento da Pós-modernidade passa a “valorizar os 

aspectos cada vez mais abstratos, conceituais, virtuais de suas vidas e de sua interação com 

o ambiente” (SEMPRINI, 2006, p.63). O imaterial ganha forma e sentidos a partir da 

satisfação pessoal, onde a virtualidade pode tornar-se realidade. O homem pós-moderno é 

desligado de suas raízes, assim faz-se sentido o quarto elemento para a articulação do 

consumo, o que Semprini (2006) chama de mobilidade. 

 

A mobilidade torna-se social, profissional, mental. As escolhas profissionais, as 

carreiras, os estilos de vida não são mais estáveis, inscritos de uma vez por todas 

sobre um caminho traçado, cujas etapas e progressões são conhecidas com 

antecedência. (...) Esta mobilidade socioprofissional permite, entre outras coisas, 

compreender melhor o declínio das lógicas estatutárias e da busca daquilo que um 

dia se chamava posição social (SEMPRINI, 2006, p.65). 

 

Na insaciável busca por movimento, a mobilidade discutida por Semprini (2006) 

que muito se assemelha à liquidez e fluidez teorizada por Bauman (2001). Dando origem ao 

quinto e último componente da articulação do consumo vista pelo autor: o imaginário. Essa 

dimensão se caracteriza pelo avanço midiático e seu papel na sociedade pós-moderna, “e 

esta valorização das dimensões imaginárias tem um impacto direto sobre a maneira como 

os indivíduos concebem sua relação com a vida social e seu projeto de vida individual” 
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(SEMPRINI, 2006, p.67). Com alinhamento desses cinco elementos enumerados pelo autor 

combinados com o ambiente pós-moderno é enfatizado por Hamester (2011, p. 40) para 

compreender que: 

 

as novas sociabilidades do consumidor apontam para um signo de estilo, para a 

vivência do presente, para a pluralidade das marcas, na preocupação com a 

estética e as aparências, fortalecidas em uma atmosfera da fluidez das relações, 

das trocas e das escolhas. É em razão da múltipla mistura identitária que as 

inúmeras marcas promovem, através da mundialização de seus objetos. 

 

O que gera uma crise de legitimidade, onde a identidade das marcas está 

constantemente sendo questionada e reafirmada. Portanto, se conduz a fragilidade das 

relações propostas pelo consumo, onde a distinção de grupos é contextualizada e 

frequentemente revisada dentro das marcas através de um discurso pré-estabelecido entre 

os fatores midiáticos e empresariais.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Objeto Empírico 

 

3.1.1 Revista de Moda 

 

A revista tem sua principal finalidade em comunicar e entreter de uma forma 

contínua. Segundo Scalzo (2008) é possível denotar, na relação entre leitor e revista, uma 

história de amor. Da mesma forma que as relações humanas, essa ligação entre leitor e 

revista assegura-se pela credibilidade e confiança, onde, em um espaço tênue, alimentam-se 

necessidades e informações. Por mais que em espaços como a revista seja possível o 

jornalista alongar-se e fazer de suas experiências valorosas para seu texto, é uma regra não 

escrever para si. Com um leitor mais específico, as revistas restringem-se a um leitor 

treinado e interessado em sua temática. Constantemente, em revista, é possível a construção 

de identidade como forma determinante para um leitor. Assim, segundo King (2007, p 13) 

os jornalistas passam a valorizar os receptores como pessoas com expectativas e 

interpretação própria das informações. Ou seja, a revista não funciona sem um público alvo 

pré-estabelecido. 

Com um avanço significativo no Brasil, o jornalismo segmentado chegou ao 

Mundo Fashion nacional. Em seu artigo sobre a Revista Vogue Brasil, Ramires e Velasco 

(2011, p.4) destacam as duas bases para quem trabalha com jornalismo de moda: “entender 

a ideia de quem desenvolve e faz moda e traduzir isso de uma forma real para quem veste.” 

A moda com toda sua simbologia e seu efeito imagético e o jornalismo com sua realidade 

unem-se as duas pontas onde se visa tornar o sonho em realidade. Na linha concreta entre a 

informação e o entretenimento, esse jornalismo molda e contribui para o conhecimento 

sobre o meio da moda e seus modos. De certa forma, esse jornalismo abastece a economia e 

contribui com as marcas e traduz o sentido do estar bem vestido e estimula o valor do 

indivíduo o conduzindo da imaginação à concretização de seus devaneios.  
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3.1.2 Revista Vogue Brasil 

 

 

Figura: Capas da edição 400 da Vogue Brasil 

 

A revista Vogue é uma das mais aclamadas no cenário e contexto em que moda e 

comportamento estão inseridos. Criada por Arthur Baldin Turnure e Harry McVickar foi 

lançada nos Estados Unidos em 1892 com conteúdo inovador, que se tornou logo um 

grande sucesso. A publicação registrava a vida social das 400 famílias que faziam parte da 

elite de Nova York e fotografias das mulheres da alta sociedade, com os modelos de alta-

costura recém lançados em Paris. A Vogue se tornou, ao redor do mundo, símbolo da moda, 

da sofisticação e do comportamento (KRONKA, 2006). Indo do colunismo social à 

informação, a revista remodelou-se ao longo do tempo. Transformou-se em um dos mais 

importantes informativos sobre moda. Em seu conteúdo se percebe discurso jornalístico, 

consumo de moda, publicidade de marcas conceituadas no mercado, além de personagens 

da cena da moda e de outros setores, como cinema, musica, artes plásticas e etc. 
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Vogue se expandiu para o mundo como uma revista de estilo e cultura em 1909 

quando foi vendida e editada por Condé Montrose Nast, advogado e publicitário com dez 

anos de experiência no jornalismo de revista. A revista continuou a ser uma das mais lidas 

entre ricos e proeminentes membros da sociedade. No seu desenvolvimento, apresentou 

significativa influência nas artes, no design, fotografia, ilustrações e na inovação estética 

dos editoriais. Mais que um símbolo de glamour e frivolidade, Vogue se tornou uma 

publicação ícone, com importante impacto no jornalismo e na cultura em geral. Segundo 

Angeletti e Oliva (apud ELMAN, 2008), a “Vogue fez e faz história”. 

Sob o comando da editora-chefe Diana Vreeland, começou a adquirir 

características da juventude, a revolução sexual da década de 1960 deu um novo rumo a 

revista que agora atendia a nova moda e editoriais que tinham a temática da sexualidade 

discutida. Nos anos 1970, agora sobre o comando de Grace Mirabella, os editoriais 

adotaram uma postura concretizada nos diversos estilos de se vestir e ficaram cada vez mais 

extensos. Em 1975, Vogue chegou ao Brasil, antes dela apenas Cláudia e Manequim davam 

um foco maior a moda. A revista chega ao país proporcionando-se os gêneros opinativo e 

informativo, além de ser vista como referência nos setores de moda, design e arquitetura. 

Ramires e Velasco (2011) ressaltam a importância da distribuição da revista para a 

sociedade. 

 

A Vogue é uma das revistas onde os textos e as imagens podem demonstrar a 

sociedade atual, representadas por roupas, idéias, textos e expressões artísticas e 

culturais. Para Malfitano (2008, p. 64) as imagens foram com o passar do tempo, 

e, sobretudo, com o progresso das técnicas, melhorando e refinando-se cada vez 

mais, a ponte de assumir uma posição prevalente com relação aos textos 

(RAMIRES; VELASCO, 2011, p. 5). 

 

Portanto, a revista posiciona-se como uma grande fonte de informação para um 

público alvo cada vez mais exigente no tratamento do conteúdo que lê. A edição 400, de 

dezembro de 2011, em especial trás 466 páginas onde não está exposta só a moda, mas sim 

um estilo de vida, referências e produtos que caracterizam seus leitores e admiradores, 

possibilitando ao leitor interar-se sobre seu conteúdo baseado num contexto pré-

estabelecido, onde ler Vogue por só já significa estar na moda. 

Antes de apresentar sua edição – a qual é mensal - a revista apresenta diversas 

marcas posicionadas estrategicamente enquadradas no mercado e conceituadas por suas 

atuações no mundo todo. A edição comemorativa começa sua manifestação logo da Carta 
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da editora por Daniela Falcão e, inusitadamente, mais personalidades listando 100 razões 

para lerem a revista. A revista apresenta, ainda, diversos colunistas como Constanza 

Pascolatto e Bruno Astuto, além de trazer páginas denominadas nostálgicas pela própria 

Vogue Brasil. Outro ponto alto da edição é sua capa com Alessandra Ambrósio e, pela 

primeira vez na capa da revista, Rodrigo Santoro, os dois ainda são fotografados no 

editorial no Central Park com looks de festa. A edição contempla a própria existência da 

revista afirmando-se como formadora de opinião com entroncamentos onde apresenta 

discursos evidenciando-se no mercado, traduzindo todo o poder de um veículo tradicional 

no mundo todo. 

  

3.2 Natureza da Pesquisa 

 

Por ser caracterizada pela interpretação de dados, está pesquisa tem natureza 

qualitativa. Assim, a interpretação do discurso do objeto analisado e a atribuição de 

significados, são básicas no processo nessa natureza de pesquisa e não requer o uso de 

métodos e técnicas estatísticas. Sendo assim, a fonte é o ambiente natural para coleta de 

dados onde o pesquisador é visto como instrumento principal e tente a interpretar de forma 

indutiva os dados levantados. Pressuposto essas afirmativas, o processo e seu significado 

são focos principais para que se chegue ao resultado final. Por meio de metodologias 

qualitativas, este estudo é natureza analítico-exploratória (GIL, 2010), contextualizada 

(MALDONADO, 2006; GIL, 1995). Sobre analisar uma pesquisa com critérios de 

contextualização Maldonado (2006, p. 274) diz que se: 

 

permite ter uma visão abrangente e, ao mesmo tempo, particular, salienta e situa o 

contexto específico como articulador dos outros contextos no problema de 

pesquisa. Ela fornece os aspectos históricos, culturais, éticos, sociais e políticos 

da pesquisa, evitando que fique reduzida a um exercício abstrato ou a um jogo 

repetitivo de palavras solenes, sem vínculos com a realidade da região, do país ou 

do mundo. 
 

Portanto, leva-se em conta nesta pesquisa a reflexão e o aprofundamento, a partir 

de processos de metodologia adequada. Ainda denota-se a característica empírica deste 

trabalho, pois se organiza com “um recurso metodológico indispensável para a realização 

de investigações que gerem propostas, estratégias, políticas e saberes teóricos consistentes 

para a transformação das condições e dos modos de produção midiáticos” 
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(MALDONADO, 2006, p.278). Ainda assim, dentro da contextualização sociohistórica não 

é apenas repetir e colar informações de outros autores em determinado espaço ou ambiente 

geográfico e sim implica planejamento, aproximação, reconhecimento, observação 

sistemática, experimentação, vivência, investigação teórica. Também segundo Maldonado 

(2006) se sugere uma reflexão dos elementos que permitem o entendimento do problema. 

Outra característica desta pesquisa é sua forma empírica. Explicada por 

Maldonado (2006, p. 278) da seguinte forma: 

 

Na produção de conhecimentos em comunicação a pesquisa empírica é um 

recurso metodológico indispensável para a realização de investigações que gerem 

propostas, estratégias, políticas e saberes teóricos consistentes para a 

transformação das condições e dos modos de produção midiáticos.  

 

A partir de um conhecimento adquirido na prática que os pontos de vista da vida 

cotidiana podem se tornar um complexo de estruturas o que, em um campo produtor e de 

contrapontos, nutrem as visões e teorizações em um ambiente social. Ainda assim, pelo 

entendimento de Maldonado (2006), esta pesquisa também é teórica, uma vez que investiga 

de forma aprofundada e inclui ideias, conceitos, argumentos e hipóteses, para fundamentar 

a proposta estudada. Partindo da vivência humana, da experiência social, organizada em 

saberes esta pesquisa dimensiona esses fatores sociais, o que a caracteriza em um nível 

científico. 

Esta pesquisa apresenta, ainda, características do que Gil (2010) descreve como 

leitura exploratória. Onde verificar a relevância da obra consultada para a pesquisa é 

importante para a construção do trabalho. Para exemplificar essa característica, o autor 

compara a leitura exploratória a expedições feitas por desbravadores em regiões 

desconhecidas. Visto que é preciso conhecer o terreno – obras que possivelmente serviram 

de referências para a pesquisa – antes de pisá-lo. Sendo assim, a leitura exploratória: 

 

É feita mediante o exame da folha de rosto, dos índices da bibliografia e das notas 

de rodapé. Também faz parte deste tipo de leitura o estudo da introdução, do 

prefácio (quando houver), das conclusões e mesmo das orelhas dos livros (GIL, 

2010, p. 59).  

 

Assim, é possível construir uma visão ampla da obra, definindo sua utilidade para 

a pesquisa. Outra característica presente nesta pesquisa é a leitura analítica. Esse tipo de 

leitura é feita a partir dos textos selecionados. Gil (2010) ressalta que por mais que aconteça 
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a adição de novos textos ou mesmo a supressão de textos selecionados anteriormente, é 

importante que o pesquisador faça as análises dos mesmos como se fossem definitivos. 

Nesse tipo de leitura, busca-se nas fontes respostas para o problema. 

A leitura analítica apresenta quatro momentos para Gil (2010) são eles: 

1. Leitura integral da obra ou do texto selecionado, para se ter uma visão do todo; 

2. Identificação das ideias-chaves; 

3. Hierarquização das ideias. Momento esse onde Gil (2010, p. 60) esclarece que 

“após a identificação das ideias mais importantes contidas no texto, passa-se a 

sua hierarquização, ou seja, a organização das ideias seguindo a ordem de 

importância”. Neste momento, criam-se categorias de ideias para a análise do 

texto: das principais às secundárias; 

4. O último momento seria a sintetização das ideias. O que, para o autor, significa 

a exclusão das ideias secundárias. Pois a partir do que é primário no texto, é 

possível de buscar a solução do problema proposto pela pesquisa. 

 

3.3 Técnica da Pesquisa 

 

Como técnica da pesquisa a Análise de Discurso proporciona o estudo de textos 

onde a linguagem e a sociedade constroem laços formando um contexto ideológico (Rocha; 

Deusdará, 2005). Dessa forma, Gill (apud GASKELL e BAUER, 2002) explica esta 

metodologia conduz uma pesquisa onde o discurso tem importância fundamental na 

construção da vida social e rejeita a linguagem como um meio neutro apenas para reflexão 

ou descrição do mundo. 

Rocha e Deusdará (2005) explicam que o surgimento da Análise de Discurso se 

deu em duplo sentido: a construção de um olhar sobre as práticas linguísticas e o 

redimensionamento do objeto de análise. Ancorados pelas ideias de Pêcheux, Rocha e 

Deusdará (2005) falam da construção dessa análise a partir de uma outra: a Análise de 

Conteúdo. Pressupondo que suas insuficiências em respostas de perspectiva discursiva 

contribuíssem para o desenvolvimento da Análise de Discurso. Ainda das ideias construídas 

pelos autores esta metodologia pesquisa a articulação entre o social e o psicológico 

(exterior) e a linguagem (interior) do objeto analisado, não se detendo a apenas o processo 

interior como identificamos da Análise de Conteúdo. 
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Sobre essa técnica de pesquisa, Gill (apud GASKELL e BAUER, 2002) diz que é 

útil pensar da seguinte forma: 

 

A análise de discurso como tendo quatro temas principais: uma preocupação com 

o discurso em si mesmo; uma visão da linguagem como construtiva (criadora) e 

construída; uma ênfase no discurso como uma forma de ação; e uma convicção na 

organização retórica do discurso (GILL apud GASKELL; BAUER, 2002 p. 247) 

 

Dessa forma, o analista de discurso se interessa no conteúdo e organização do 

texto e não vê como construção da realidade o discurso. Com essa perspectiva conclui-se, 

nesta metodologia, que a linguagem é construída. Pois a construção do mundo se dá através 

de diferentes tipos de texto – o discurso é uma prática social – afastando-se da maneira 

“direta” ou imediata da realidade. Como as pessoas empregam o discurso para realizações, 

como vender uma ideia, uma grife, um estilo de vida, somos orientados pela interpretação e 

seu contexto e assim construímos um discurso de ajuste a tal contexto. Com característica 

circunstancial como relatado por Gill (apud GASKELL e BAUER, 2002), o contexto e o 

receptor do discurso geram a forma discursiva/texto/fala. A Análise de Discurso é a 

metodologia onde um dos objetivos é identificar como são empregadas as falas e os textos, 

explorando como acontece sua concretização. Assim, trata-se o discurso como organizados 

retoricamente. A natureza retórica dos textos define como o texto será persuasivo em seu 

receptor. 

A prática desta metodologia é feita pela transcrição. “Uma boa transcrição deve 

ser um registro tão detalhado quanto possível do discurso a ser analisado” (GILL apud 

GASKELL; BAUER, 2002, p. 251). Assim, registrar detalhadamente as características do 

discurso contribui para sua análise e evita-se perder materiais/detalhes importantes dentro 

do objeto estudado. Por isso, mergulhar no material é indispensável para que seja feita uma 

boa transcrição. 

“Fazer” Análise de Discurso é, tanto em Gill (apud GASKELL e BAUER, 2002) e 

Rocha e Deusdará (2005), apropriar-se do poder da crítica sob a linguagem. Nesta 

metodologia de pesquisa, o investigador pode demonstrar suas opiniões sobre o texto 

analisado. Para Gill (apud GASKELL e BAUER, 2002) é preciso que o pesquisador esteja 

“livre” de suas crenças para aprofundar-se na análise, bem como é questionar até mesmo 

suas próprias hipóteses. 
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Refletindo sobre o surgimento da Análise de Discurso a partir da Análise de 

Conteúdo, o caráter crítico da primeira é o que mais a diferencia da segunda. Pois, segundo 

Rocha e Deusdará (2006), a metodologia que analisa o conteúdo tende a ter a neutralidade 

na investigação como foco para obter melhor resultado. Sendo assim a Análise de Conteúdo 

procura ser mais objetiva e busca um “verdadeiro significado.” Já o analista de discurso 

precisa ser mais rigoroso, “afim de produzir um sentido analítico dos textos a partir de sua 

confusão fragmentada e contraditória” (GILL apud GASKELL; BAUER, 2002, p. 255). Os 

pesquisadores produzem uma leitura dos textos e dos contextos garantida com muito 

cuidado aos detalhes, pois é preciso coerência ao discurso em estudo. 

Mesmo com o teor crítico, a metodologia utilizada como técnica para esta pesquisa 

não produz generalização empírica ampla, pois como esclarece Gill (apud GASKELL e 

BAUER, 2002): 

 

A análise de discurso não procura identificar processos universais e, na verdade, 

os analistas de discurso criticam a noção que tais generalizações são possíveis, 

argumentando que o discurso é sempre circunstancial – construído a partir de 

recurso interpretativos particulares, e tendo em mira contextos específicos (GILL 

apud GASKELL; BAUER, 2002, p. 264). 

  

Assim diferentes analistas de discursos expõem diferentes ideias e conceitos sobre 

um mesmo texto e o leitor da pesquisa fará conclusões sobre a análise. Pois, vale a 

redundância, o contexto social é o que gera a interpretação dos dados/textos e se podem ter 

conclusões diferenciadas. Para completar, Gill (apud GASKELL e BAUER, 2002) 

esclarece que “em uma análise final, a análise de discurso é uma interpretação, 

fundamentada em uma argumentação detalhada e uma atenção cuidadosa ao material que 

está sendo estudado” (GIIL apud GASKELL; BAUER, 2002, p. 266). Realçando que a 

linguagem é construída e construtiva. 

Alinhada a análise de discurso, a Análise de Imagens Paradas (Penn apud 

GASKELL e BAUER, 2002) completa a Técnica de Pesquisa do presente estudo. Pois a 

construção de significados no editorial de moda se dá no entrelaçamento de imagens e 

escrita o que contribui, ainda, para a construção da imagem em si, seus cenários e 

expressões. 

É possível compreender, a partir de Penn (apud  GASKELL e BAUER, 2002), que 

a imagem possui vários significados e análise normalmente exige uma linguagem para uma 
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expressão mais precisa. Dessa forma, a análise da presente pesquisa será construída a partir 

do que Penn (apud GASKELL e BAUER, 2002) descreve como níveis de significação. Dos 

três níveis serão utilizados dois: denotação e conotação. 

O primeiro nível seria a denotação, onde nos apropriamos dos signos em primeira 

ordem adquirindo uma convenção de conhecimento social. Assim “o leitor necessita 

somente conhecimentos linguísticos e antropológicos” (PENN apud GASKELL; BAUER, 

2005, p. 324). Já no segundo nível, na conotação, nos aproximamos do significado do 

objeto analisado a partir de conexões do significante apresentado a partir de nosso 

conhecimento cultural. O que caracteriza o ato de ler um texto ou uma imagem em um 

processo interpretativo. Assim “o sentido que o leitor vai dar irá variar de acordo com os 

conhecimentos a ele (a) acessíveis, através da experiência e da proeminência cultural” 

(PENN apud GASKELL; BAUER, 2005, p. 324). 

A partir disso a pesquisa será empregada, em primeiro estágio, na seleção das 

imagens para a análise, o que depende do objetivo do estudo e do material disponível sobre. 

Depois vem o estágio onde devem ser identificados os elementos no material (denotativo e 

conotativo). Por fim, é preciso destacar que esse processo nunca se esgota: 

 

O analista irá normalmente querer declarar a análise terminada a certa altura. Se a 

análise foi empreendida para demonstrar um ponto específico – por exemplo, 

investigar as atuações de uma estrutura mítica específica – então a/o analista 

estará justificado ao se limitar a aspectos relevantes do material. (PENN apud 

GASKELL; BAUER, 2005, p. 333). 

 

O estudo, partindo do princípio de sua delimitação, não engloba além do que é 

objetivo destacado pelo pesquisador. E as conclusões são fixadas vigorando esses 

princípios e necessidades do investigador em esclarecer determinados pontos do objeto. 
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4 RESULTADO E DISCUSSÃO DE DADOS 

 

A presente pesquisa foi organizada em três fases de elaboração:  

 

1° fase: Foi realizado um longo estudo dos pensadores acerca de moda, luxo, 

consumo e discurso para a construção de um referencial teórico que correspondesse às 

expectativas de realização das análises e resultados previstos e desejados para a 

incorporação e concretização do referente estudo científico. Dessa forma, buscou-se 

teóricos que discorrem seus pensamentos em âmbito comunicacional e social. Visto que, a 

moda faz parte do cenário da sociedade atual e por si só designa uma comunicação a partir 

de suas formas identitárias e comportamental. 

 

2° fase: Depois de realizada as leituras e a construção textual de embasamento 

para seqüenciar a pesquisa, foi observado o objeto empírico escolhido, a Revista Vogue 

Brasil edição 400, e seu principal editorial, “Longa é a noite”. Dessa forma, foram 

escolhidas as categorias em torno do problema de pesquisa. 

 

3° fase: A terceira e última fase corresponde à análise de discurso a partir da 

delimitação do objeto. Não esquecendo as observações paralelas que dizem respeito à 

edição 400 da revista.  

 

O presente estudo é, portanto, organizado a partir das articulações de Penn (apud 

Gaskell e Bauer, orgs., 2002), em que para a análise de imagens paradas, os recursos são 

apresentados a partir de caracteres denotativos e conotativos. Denotativo, em que o leitor se 

apropria dos signos em primeira ordem adquirindo uma convenção de conhecimento social 

e conta com auxilio de seu conhecimento linguageiro e antropológico e conotativo quando 

se aproxima do significado do objeto em análise, partindo de entrelaçamentos do 

significante apresentado amparado pelo conhecimento cultural do leitor e que gera um 

processo de interpretação das imagens apresentadas. Assim “o sentido que o leitor vai dar 

irá variar de acordo com os conhecimentos a ele (a) acessíveis, através da experiência e da 

proeminência cultural” (PENN apud GASKELL; BAUER, 2005, p. 324). Em nível 
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conotativo, se explora a disposição do dispositivo midiático quando seu projeto gráfico e 

seu formato linguístico e ilustrativo e a importância simbólica despertada pela revista ao 

permitir uma condição imagética pensada ao seu receptor. O âmbito conotativo é onde as 

representações permeiam além do que se vê, partindo fundo para o que se sente. 

 

Neste contexto, foram escolhidas as seguintes categorias de análise: 

 

 GRIFES DE LUXO 

 

Esta categoria foi articulada a partir de referências de Bourdieu (1974) onde a alta 

moda se depara com a nova realidade monetária da sociedade. Nesse viés, a disputa entre 

costureiros e suas maisons consagradas e os recém-chegados ao campo simbólico do 

vestuário lança o jogo pelo poder na busca por consumidores de seus produtos.  Nesse 

mesmo viés, grifes e marcas estão entrelaçadas no veículo e especialmente em seu editorial. 

Mas o que é grife e o que é marca? Esse é o ponto chave dessa explosão de acessibilidade 

na moda. Isso se dá no século XX na Inglaterra quando o criador de moda se depara com a 

produção em série. Momento que possibilitou a ampliação dos horizontes do costureiro, 

agora sua realidade é de estilista e propagador de moda. Assim seu ateliê sofre 

transformações e influências econômicas. Pois seus clientes se propõem a vestir-se a seu 

gosto. E por isso é tão testada a autenticidade do criador que passar ser obrigado a construir 

sua imagem não apenas pela sua criação, mas também por sua clientela. Chanel, Dior, 

Louis Vitton e tantas outras estão ancoradas nesse âmbito mercadológico. Sendo assim, 

entende-se aqui que grifes são essas grandes empresas consagradas historicamente e onde 

um valor simbólico denota toda a pompa e ostentação das realezas e do bem vestir 

distintivo. Ou seja, grifes são aquelas que mesmo que sigam regras e situações econômicas 

e a demanda do mercado, produzem artigos e bens de luxo, que não são permitidos a uma 

demanda maior de indivíduos, e que continuam mantendo um grupo seleto de 

consumidores. Em contrapartida, as marcas estão expostas de outra forma: produzem 

diversos produtos que são consumidos em grande escala e por uma maior fatia de 

consumidores. 

Indo além disso, a nova realidade do luxo corresponde ao que Thomaz (2008) 

discorre com a incorporação de novas formas de vendas e a insaciável busca de magnatas 
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do mercado de luxo em tornar mais próximo de todas as classes bens de luxo e alta cultura. 

Isso é o que caracteriza o Novo Luxo (CASTILHOS; VILLAÇA, 2008) onde o acesso a 

esses produtos é menos restrito e mais provável para diversas camadas sociais. Allérès 

(2006) ainda destaca que nesse campo de bens de luxo, o poder material está intrínseco ao 

indivíduo que é visto por Castarède (2005) como cada vez mais exigente. Essa nova forma 

de consumir produtos de alta qualidade remete a “Era do Conforto” descrita por DeJean 

(2012), onde o sentimento e a emoção afloram na hora de consumir produtos que 

concretizam no sujeito o bem estar individual. 

Em um âmbito social, Crane (2006) vê na moda a oportunidade do sujeito de 

camadas inferiores em adquirir produtos antes inalcançáveis por seu valor monetário. 

Porém, ao consumir produtos carregados de significados e que saciam seu imaginário, não 

“herda” seu valor sentimental e cultural. Pois não acontece “aculturamento” do bem 

adquirido. Visto que só compreende valores maiores de cunho cultural, quem nasceu em 

berço exposto a tal. Desse modo, assim como se constrói uma linha tênue entre moda e 

luxo, a mesma se apresenta na distinção entre grife e marca. Uma coisa é o indivíduo ter 

poder para adquirir produtos, outra é ter vivências que consagrem o luxo ligado ao espírito 

teorizado por Lipovetsky e Roux (2005). No entanto, o dinheiro se tornou o elo entre 

produto e consumidor (Simmel apud SOUZA e ÖELZE, 1998), bem como caracteriza o 

caráter impessoal dessa “troca” de conveniência entre consumidor e mercado. 

 

 COMPOSIÇÃO DO CENÁRIO 

 

Para fundamentar essa categoria é preciso antes elucidar o que Maingueneau 

(2011) chama de cena de enunciação. O autor diz que “um texto não é um conjunto de 

signos inertes, mas o rastro deixado por um discurso em que a fala é encenada” 

(MAINGUENEAU, 2011, p. 85). Portanto, é relevante salientar dois tipos de cenas 

definidas pelo autor: cena englobante e cenografia. A primeira aponta o tipo de discurso 

que é apresentado, já a segunda tem a característica de elevar o cenário a impor-se diante 

do leitor. Maingueneau (2011, p. 87) explica que “a cenografia leva o quadro cênico a se 

deslocar para o segundo plano.” Desse modo, a primeira impressão do leitor está ligada a 

construção do espaço cenográfico e seus elementos, só depois se percebe sua real 

finalidade. 
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Todo discurso, por sua manifestação mesma, pretende convencer instituindo a 

cena de enunciação que o legitima. A marca que dá a palavra a funcionária de 

escritório que fala ao telefone impõe tal cenografia de algum modo logo de saída: 

por outro lado, é por intermédio dessa enunciação mesma que ela pode legitimar 

essa cenografia que ela impõe finalmente, se ela atingir seu público, se conseguir 

fazer com que as leitoras aceitem o lugar que lhes é consignado na cenografia. 

Com efeito, tomar a palavra significa, em graus variados, assumir um risco; a 

cenografia não é simplesmente um quadro, um cenário, como se o discurso 

aparecesse inesperadamente no interior de um espaço já construído e 

independente dele: é a enunciação que, ao se desenvolver, esforça-se para 

constituir progressivamente o seu próprio dispositivo de fala (MAINGUENEAU, 

2011, p. 87). 

 

Portanto, a cenografia precisa legitimar o cenário a ponto de introduzir o seu 

receptor dentro dele. Assim, tem-se na cenografia a manifestação necessária para a 

produção da enunciação, bem como sua validação. Nesse sentido, é preciso elucidar ainda 

que essa categoria, guiada pela teorização de Maingueneau (2011) compreende o 

entrelaçamento entre jornalismo e publicidade no editorial de moda. 

 Essa categoria está baseada, ainda, à luz de pensadores como Simmel (1995) que 

discorre em seu ensaio sobre as grandes cidades a questão estética desses lugares. Nesse 

sentindo, esses grandes centros apontam lugares que vão além da questão estrutural. Esses 

ambientes são construídos no imaginário dos indivíduos de forma social e cultural. Por 

vezes refletindo o caráter blazé entrelaçado nas relações nesses grandes centros, onde a vida 

é uma eterna busca por desejos e prazeres que são lançadas sobre o indivíduo a partir da 

representação dos espaços públicos. Nesse mesmo sentido, Goffman (2010) fala sobre as 

formas de comportamento em lugares públicos, dentro de sua perspectiva sobre os atores 

sociais e suas atuações nos cenários articulados em torno das diversas esferas que formam a 

sociedade, em que a postura de um indivíduo está baseada em condutas pré-estabelecidas, o 

que define, por exemplo, as figuras escolhidas das estigmatizadas. Essas conveniências 

comportamentais em espaços públicos são tidas pelo autor como importantes para 

compreender a sociedade em que elas são válidas e aplicadas. Uma vez que há “regras de 

condutas em ruas, parques, restaurantes, teatros, lojas, pistas de dança, salas de reuniões e 

outros lugares de ajuntamentos de qualquer comunidade nos dizem muito sobre suas formas 

mais difusas de organização social” (GOFFMAN, 2010, p. 13). Portanto, as ações em um 

determinado espaço condizem com a ordem estabelecida documentalmente, as leis, ou são 

influenciadas por possíveis condutas comportamentais de cunho cultural em determinada 
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sociedade. Essas regras de postura e conduta são observadas no vestuário, gestos e trocas de 

olhares em espaços públicos ou semi-públicos. Uma vez que, uma comunidade se relaciona 

de forma determinada por esses fatores legítimos de conjunto de leis e cordialidade. 

Em âmbito fotográfico, Barthes (1984) fala das noções de studium e punctum. O 

primeiro refere-se ao tipo de fotografia onde o spectador compreende por si só o objeto 

fotografado, bem como seu objetivo, ancorado pela sua cultura e conhecimento. Já o 

segundo, denota a fotografia, em que a imagem vai lá no conhecimento prévio do 

indivíduo, esse se lança com um olhar intrigado e precisa “moldar” suas próprias 

percepções sobre o ato “encenado”. 

 

 NÍVEIS DE BELEZA E IMAGENS DE CELEBRIDADES 

 

Esta categoria está organizada a partir das observações da coquetterie (Simmel, 

2006), onde o cenário pressupõe a relação e o jogo de sedução entre os sexos partindo do 

vestir-se (adornar-se) para as relações entre os sexos. Dessa forma, adornar-se proporciona 

um deslocamento para o campo das paixões, onde se busca afinidade entre os atores 

presentes em cena. 

Noções de beleza, vestuários e comportamento constroem a relação entre mídia e 

leitor, como pressupõe Eco (2010). Onde os padrões de Beleza são concentrados na 

informação midiática. Uma vez que o mass media torna legitimo uma percepção de belo, 

em proporções diversas e com um tempo determinado, defendendo a lógica do consumo. 

No âmbito da moda, essas três noções norteiam os receptores da informação. A composição 

do vestuário, em suas combinações e regras pré-estabelecidas (tendências) fundamenta e 

orienta o sujeito no caráter da moda como indústria cultural vigente ao consumo. 

Nesta categoria, ainda, está imbricado o conceito dos olimpianos, de Edgar Morin 

(2009), relacionado ao efeito causado por um ator social percebido como celebridade, e, 

assim, transformado em uma espécie de semideus, onde ele representa as aspirações e 

desejos da sociedade. Esse apreço pelas celebridades é denotado pela influência da 

indústria cultural sobre a mídia atual. O leitor se sente pertencente à imagem retrata, uma 

vez que, no seu caráter simbólico, pressupõe-se o que Primo (2009) entende como a 

familiarização entre imagem, bem como os modelos apresentados, e o leitor da revista. 
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Concretiza-se, assim, nas imagens a alteridade e a reciprocidade nas relações entre os 

elementos apresentados pela mídia e seu receptor. 

 

4.1 As Análises 

 

Sobre o editorial “Longa é a Noite” da revista Vogue 400 

 

O editorial “Longa é a Noite”, motivo de análise desta pesquisa, foi realizado para 

a edição número 400 da revista Vogue Brasil. A impressão corresponde ao mês de 

dezembro de 2011. Perto das datas comemorativas de final de ano, o editorial aponta o 

figurino dito como “ideal” para a celebração do Natal e do Ano Novo (2012). 

Como cenário foi escolhido o Central Park, parque nobre do localizado em região 

central de Nova York, EUA. Os modelos, Alessandra Ambrósio e Rodrigo Santoro, 

apresentam-se como um casal, cuja representação mais evidente está na plena paixão 

florescente no ponto turístico nova-iorquino. A cidade de Nova York sediou a primeira 

grande semana de moda, em 1943, o New York Fashion Week6 atualmente conhecido como 

Mercedes-Benz Fashion Week. A metrópole também foi cenário para diversos filmes onde 

moda estava entrelaçada na trama, direta ou indiretamente. São exemplos, Sex and the City 

(2008), O Diabo Veste Prada (The Devil Wears Prada, 2006), De repente 30 (13 Going on 

30), e Bonequinha de Luxo (Breakfast at Tiffany’s, 1961)7. 

Além disso, o editorial “Longa é a Noite”, como já citado, referencia um casal em 

plena paixão exaltada. Nesse sentido, o Central Park - cenários de diversos filmes que têm 

como tema uma história de amor, como Vestidas para Casar (27 Dresses, 2008) e Love 

Story - Uma História de Amor (Love Story, 1970) e O Melhor Amigo da Noiva (Made of 

Honor, 2008)8 - aparece como o ambiente potencial para o romance encenado pelos 

modelos. Nesse contexto, são cenários para a encenação o bairro nobre Upper East Side9, 

                                                 
6 Fonte: disponível em 22/06/2013, no link: http://pt.wikipedia.org/wiki/New_York_Fashion_Week 
7 Fonte: disponível em 22/06/2013, no link:  

http://www.pipocablog.com/tag/filmes+que+se+passam+em+nova+york 
8 Fonte: disponível em  22/06/2013, no link:  http://liproninonline.blogspot.com.br/2011/07/conheca-o-

central-parque-atraves-dos.html 
9 Fonte: disponível em 22/06/2013, no link: http://pt.wikipedia.org/wiki/Upper_East_Side 

http://pt.wikipedia.org/wiki/New_York_Fashion_Week
http://www.pipocablog.com/tag/filmes+que+se+passam+em+nova+york
http://liproninonline.blogspot.com.br/2011/07/conheca-o-central-parque-atraves-dos.html
http://liproninonline.blogspot.com.br/2011/07/conheca-o-central-parque-atraves-dos.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Upper_East_Side
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localizado entre o Central Park e o Rio East e o Surrey Hotel10, luxuoso hotel localizado no 

bairro. 

                                                 
10 Fonte: disponível em 22/06/2013, no link: http://www.thesurrey.com/ 

http://www.thesurrey.com/
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4.1.1 IMAGEM 1 

 

 

Imagem 1 
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Elementos denotativos: de primeira ordem 

Em relação aos aspectos imagéticos apresentados na primeira imagem que abre no 

editorial “Longa é a Noite”, encontram-se como elementos de primeira ordem as figuras de 

um homem e uma mulher, evidenciadas em primeiro plano, e, um cenário que contempla, 

pelo menos, cinco prédios ao fundo, e uma paisagem, localizado no segundo plano da 

fotografia. 

Sobre a condição textual, percebe-se a disponibilidade e a organização dos 

caracteres em espaços estabelecidos, da seguinte forma: textos “a”, “b”, “c”, “d” e “e”: 

a. Vogue Brasil – a “marca” da revista denota na primeira imagem do editorial de 

moda. 

b. Ponto de vista – nome dado a sessão em que dispõe o editorial de moda. 

c. Dezembro 2011 – mês da edição 400. 

d. Final Feliz – Título dado ao texto de apoio que abre o editorial de moda na 

edição 400. 

e. Texto de apoio – a primeira imagem é acompanhada de um texto que discorre 

sobre as celebridades e o conceito do referido editorial. 

 

Elementos conotativos: de segunda ordem (significados) 

O discurso representado na primeira imagem do editorial está organizado em dois 

planos de significação, disposto entre caracteres imagéticos e textuais que conotam 

significações múltiplas para formar um todo significativo que compreende a figura. Sobre 

os aspectos ligados à imagem, o primeiro impacto de percepção está na observação da 

presença de duas celebridades ou figuras icônicas da mídia: um ator de televisão e cinema e 

uma modelo reconhecida internacionalmente. Rodrigo Santoro11 e Alessandra Ambrósio12 

formam o “casal feliz” que inaugura o ensaio no principal editorial, inclusive, editorial de 

capa, na Vogue Brasil 400. Sobretudo, a primeira impressão sobre o referido casal está na 

construção de suas respectivas imagens dentro de estéticas possíveis enquadrados a partir 

                                                 
11 Santoro é um ator brasileiro de carreira internacional. No Brasil atual em filmes e telenovelas e no exterior 

participou de produções cinematográficas como 300 e tornou-se popular no seriado televisivo Lost. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Santoro 
12 Ambrósio é uma supermodelo de renome internacional. Integra o grupo de modelos denominadas Angels 

da Victoria’s Secret. Em 2005 foi eleita a mulher mais sexy do mundo pelo site models.com . Em 2012 foi a 

6ª modelo mais bem paga do mundo, com uma fortuna avaliada em mais de 6 milhões de dólares. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alessandra_Ambr%C3%B3sio 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Santoro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alessandra_Ambr%C3%B3sio
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dos perfis sobre beleza, especialmente classificados pela própria mídia. De alguma forma, 

Santoro e Ambrósio tornaram-se celebridades porque a mídia elenca tais níveis de beleza 

humana e veicula imagens, despertando no público-alvo ou receptor da mensagem, em 

significados implícitos, o desejo de, pelo menos, “parecer ser”, estabelecendo assim, um 

diálogo com este leitor, que produz sentidos e trocas, desdobradas em comportamentos e 

práticas. 

Sobre o cenário de fundo, conforme supracitado, sabe-se que representa a cidade 

de Nova York, e que a escolha não é ao acaso. Contudo, observa-se que, nas revistas de 

moda em geral, e possivelmente nos editoriais ou ensaios que envolvam captações externas, 

a escolha dos lugares, normalmente, está ligada, primeiramente a veiculações diretas com a 

própria moda, bem peculiar em se tratando das grandes capitais mundiais e sedes das 

importantes semanas de moda, como Paris, Londres, São Paulo, Tóquio, dentre outras. 

Contudo, em essência o que se pretende perceber é o uso dos padrões daquilo que pode ser 

entendido como “belo” ou agradável aos olhos, no que diz respeito à estética da própria 

cidade. Os cenários são escolhidos e compostos por espaços de beleza e requinte 

encontrados na urbe, por vezes, paradisíacos, quando das belezas naturais, mas, sobretudo, 

que conote absolutamente sentidos ligados ao prazer da apreciação observado na leitura 

conceitual de Simmel (1995), pelo que denomina caráter blasé. Ainda referente ao cenário, 

é observado uma das principais características de grandes cidades: o arranha-céu. Na 

Imagem 1, mostrasse presente a arquitetura da metrópole americana, contextualizando o 

lugar “perfeito” para viver uma paixão ou o ambiente “ideal” para estar bem vestido, andar 

na moda. 

Em se tratando dos aspectos textuais, o primeiro item elencado, “a”, apresenta a 

autopromoção da marca Vogue instituída para o Brasil, descrita por Ramires e Velasco 

(2011), como referência em moda, design e arquitetura. Dessa forma, a revista garante sua 

identidade e autenticidade sobre a produção das fotografias e textos do editorial “Longa é a 

Noite”. Compreendendo aos pensamentos de Semprini (2006), em que a marca se preserva, 

mantendo sua formatação, o que lhe garante reconhecimento partindo de sua carga 

simbólica. A logomarca de Vogue é semelhante em todas as suas publicações 

internacionais. Em “b”, está disponibilizado o nome da sessão que vai “tratar” do editorial 

de moda. O nome “ponto de vista” pode designar a opinião da revista sobre o que é moda, o 

que está na moda e, com o uso das celebridades, quem é moda. Outra conotação referente à 
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“b” é que nesse, setor da revista, serão apresentadas imagens, nessas fotografias está 

explícito o figurino, cenário, celebridades e uma possível realidade. O “ponto de vista” 

caracteriza o ideal que a revista pretende passar aos seus leitores. Lançando-se sobre o 

receptor, a partir das imagens e dos textos imbricados na sessão. No item “c”, localizado 

logo abaixo do item “b”, está datada a edição mensal. Além do mais, parece completar “b”. 

Dessa forma, tem-se o ponto de vista da revista para a edição de dezembro de 2011 (“b” + 

“c”). O mês de dezembro é histórico para a revista, uma vez que ela chega à sua 400ª 

edição. 

O item “d” segue completando o sentido conotado pelos itens “b” + “c”, uma vez 

que se tem o ponto de vista da revista para a edição de dezembro para obter-se um final de 

ano feliz. Além disso, o item “d” é o título do texto de apoio. Voltando a observar a 

imagem, compreende-se que através na representação da felicidade do casal, e o amanhecer 

entre os prédios nova-iorquinos, essa seria a fotografia perfeita para conotar um “Final 

Feliz”, o que caracteriza a relação entre texto e imagem para a construção de sentido do 

receptor (Penn apud GASKELL; BAUER, 2002). As grifes de luxo não aparecem nesta 

primeira imagem, que remarca apenas peças de vestuário nas cores preto e branco, 

representando um figuro clássico e de perfil visibilizado no vestido para o feminino e no 

terno e camisa para o masculino. 

Sobre o item “e”, que representa o texto de apoio, contextualiza, no editorial 

“Longa é a Noite”, a importância das celebridades como atores da encenação, trazendo 

elementos de roteirização do próprio ensaio, justificando a presença do ator e da modelo 

escolhidos, nas palavras da editora de moda da revista, dentro daquela perspectiva de que a 

execução das imagens apresentou barreiras e torna-se valiosa, em razão deste encontro 

possível entre Santoro e Ambrósio, para estampar o referido editorial, perpassando para o 

leitor uma lógica de que não é “fácil” reunir essas pessoas e produzir informação e 

cobertura de moda, retornando ainda a construção do nome “Vogue” como marca e parte da 

indústria da moda, salientando a seletividade das versões da referida revista que chegaram 

ao número 400, o que significa pensar em todo o processo de desfronteirização e 

globalização da informação comunicada por esta revista de moda como veículo de 

articulação de recorte sobre a moda, tornados pela própria revista, imprescindíveis a quem 

tem acesso a ela. Outro aspecto importante, apresentado por este item está na mensagem 

implícita de que as mulheres seriam o público-alvo principal da revista, quando do discurso 
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sobre os papéis escolhidos pelas próprias mulheres, mas, que não são escolhidos para 

compor o texto de forma aleatória, pois dizem respeito à inserção social da figura da 

mulher, e, por isso, são papéis que socialmente conotam sucesso: “mãe, femme fatale, 

megaprofissional e mulher dedicada”, condensando a ideia de que as mulheres não podem 

descuidarem-se ou falhar, pois, precisam manter uma imagem e uma inserção significativa 

no cenário da atual sociedade, dentro da perspectiva de representação dos papéis dos atores 

sociais (GOFFMAN, 2010), em estipula uma mulher bem sucedida em várias esferas da 

vida: família e vida pessoal, profissão e dinheiro, beleza e moda. Assim sendo, também 

observa-se um discurso inicial onde Ambrósio, em um papel estabelecido pelo editorial, 

que de acordo com a ideia de Morin (2006) conota o efeito das celebridades sob a ótica do 

consumo, uma vez que a mídia apropria-se da imagem da modelo para deflagrar uma 

indústria cultural. 

É neste contexto, que o texto de apoio do editorial realiza uma conexão com as 

pretensões de leitura e modos de afetação as receptoras para com o editorial, realizando 

uma troca linguageira por meio de linguagem apelativa, e “convidando” a leitora a pensar 

perspectivas para o sucesso a partir das imagens que seguem, a partir do percurso que é 

deflagrado entre olhar e sensibilidade durante o trajeto a ser seguindo com a observação 

atenta às imagens e mensagens que carregam conteúdos, dentre outros aspectos, de 

representações e identidades, e que tem como meta final o comportamento e o desejo não 

só do “estar na moda”, carregando a ideia de que a própria é um processo de conquista O 

texto ainda apresenta a discrição de outros editoriais que se seguem na sessão “ponto de 

vista”, no mesmo rumo de comemorações – a edição histórica da revista e o fim de ano. 

Porém, devido à delimitação a partir do objeto empírico da proposta de pesquisa, esses 

editoriais seguintes não serão analisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 

4.1.2 IMAGEM 2 

 

 

Imagem 2 

 

Elementos denotativos: de primeira ordem 

Na Imagem 2 encontram-se como elementos de primeira ordem as figuras de um 

homem e uma mulher, evidenciadas em primeiro plano. O cenário apresenta belezas 

naturais e artificiais. Destaca-se no cenário, ainda, um automóvel Dodge Royal conversível. 

Sobre a condição textual, percebe-se a disponibilidade e a organização dos 

caracteres em espaços estabelecidos, da seguinte forma: textos “a”, “b”, “c”, “d” e “e”.  

a. Longa é a Noite – nome dado ao editorial de moda principal da revista. 

b. Texto de apoio 

c. Eric Guillemain13 - Créditos do Fotógrafo 

d. Serviço 

e. Yasmine Sterea14 – styling 

                                                 
13 Fotógrafo de moda e ex-vocalista da banda francesa Veneza. 

http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric_Guillemain 
14 Editora de moda da Revista Vogue Brasil. Yasmine foi responsável pela escolha do figurino do editorial 

“Longa é a Noite”. 

http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric_Guillemain
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Elementos conotativos: de segunda ordem (significados) 

A despeito da condição imagética observada na Imagem 2 do editorial, as 

impressões giram em torno da relação em primeiro plano que envolvem a postura e a 

interação de Ambrósio e Santoro, representando uma negociação que envolve aspectos 

como sedução, convencimento, percebida pela intencionalidade do olhar de Santoro 

diretamente para o rosto de Ambrósio, que escorada em uma árvore, olha para baixo. No 

cenário pode-se compreender a imagem de um automóvel que divide a foto com o casal. 

Em meio ao cenário urbano escolhido para a realização do editorial, encontra-se um Dogde 

Royal15 conversível, nesse contexto o automóvel em questão, simboliza um status e uma 

busca por conforto dentro de um estilo de vida, uma vez que apoiado em um passado, uma 

história, o veículo tem uma perspectiva de uma era de ouro, década de 1950, conotando o 

espírito de objetos que despertam o desejo e quando consumidos são a representação exata 

do Novo Luxo (Castilho e Villaça, 2008), extremamente ligado a sentimentos e emoções 

implícitas na aquisição de um bem como esse. Ainda nesse sentido, o estilo vintage16, um 

dos setores da moda que tem ganhado espaço, também é perceptível no mesmo automóvel, 

onde o gosto e o estilo de um grupo estão entrelaçados nas formas de expressão através da 

personalidade, o que conota em outras experiências e sensibilidades individuais de cada 

sujeito. 

“Longa é a Noite” intitula o editorial de moda e refere-se ao primeiro item da 

perspectiva textual da Imagem 2 analisada nesse editorial. Longa é a Noite, além de fazer 

alusão ao uso de vestidos longos na produção do editorial, parece conotar a inversão entre a 

noite e o dia, a vida noturna, e todo um conjunto de atividades, experiências e interações 

que se pode evidenciar pela cidade. O item “a” significa, ainda, estar acordado, conhecer 

novos espaços, e no caso do editorial, trocar de roupas e caminhar pelas paisagens e cenário 

que a metrópole permite imaginar. O segundo conjunto textual dessa imagem, item “b”, por 

sua vez, representa uma colocação explicita e direta dos nomes e dos modos de atuação das 

respectivas celebridades convidadas para esse ensaio. Destaca-se o uso dos verbos 

                                                 
15 Automóvel consagrado na década de 1950. http://www.howstuffworks.com/1954-dodge-royal-500-

convertible.htm 
16 Vintage é um estilo de vida baseado em moda retrô, uma vez que na moda são feitas releituras de vestuários 

que marcaram o século XX. Sem adeptos ainda atribuem-se de outros objetos que denotam e/ou conotam a 

década áurea de onde resgata seu estilo de vida. http://pt.wikipedia.org/wiki/Vintage_(moda) 

http://www.howstuffworks.com/1954-dodge-royal-500-convertible.htm
http://www.howstuffworks.com/1954-dodge-royal-500-convertible.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vintage_(moda)
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“incorporar17” e “atravessar18”, que no referido editorial dizem respeito aos processos de 

representação e inteiração dos atores com seus respectivos papéis, e também a uma 

determinada passagem no tempo e no espaço, articulada a partir de um cenário, um 

vestuário e um comportamento, que tentam explicar mais um sentido ou um significado 

para a própria moda, evidenciado no destaque para descrição “longos esvoaçantes e 

transparências perturbadoras”, que evocam comportamentos, movimentos e imagens pré-

definidos em relação aos usos e costumes do vestuário. 

O item “c” credita o fotografo da edição. Eric é chamado na edição 400, pela 

editora-chefe da revista como “queridinho das celebs”, o que o caracteriza como um 

fotografo bem visto entre famosos e o que pode conotar a importância do seu trabalho na 

revista. O item “d” apresenta o serviço do editorial propriamente dito, que cita o nome de 

duas grandes grifes de luxo que compõe o vestuário de Santoro e Ambrósio. Não por acaso 

Louis Vitton é uma das grandes marcas de destaque no mercado de luxo que participou da 

fusão com a Moët-Hennessy formando o maior conglomerado do luxo, LMVH19, fazendo 

parte, ainda, do reconhecido Comitê Colbert20, responsável pela gestão de 

representatividade, do simbolismo do luxo francês, na França e para o mundo. Para 

contextualizar a segunda grife de luxo é Ermegildo Zegna21, fundada em 1910 é uma 

tradicional empresa de alta-costura italiana. Atualmente marca é presidida pelos herdeiros 

de Zegna. O que conota o “estar bem vestido” com esses artigos entrelaçados na ótica 

mercadológica da informação e da moda. Sobre o item “e”, sobressai-se a editora de moda 

responsável pelo figurino. Uma vez que é concretizada como responsável pela “tarefa” de 

mostrar aos leitores como vestir-se para a passagem de ano, ou como estar adornado para o 

jogo de relação que geram a sedução descrita por Simmel (2006). 

                                                 
17 V. pr. Entrar na composição de algum corpo ou nele se meter. http://www.dicio.com.br/incorporar/ 
18 V.t. Passar além de; cruzar, transpor. http://www.dicio.com.br/atravessar/  
19 Sociedade gestora de participações sociais francesa, especializada em artigos de luxo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/LVMH 
20 Associação de 75 marcas de luxo francesas. http://en.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Colbert 
21 Página de Ermegildo Zegna na web: http://www.zegna.com/pt/home.html 

http://www.dicio.com.br/incorporar/
http://www.dicio.com.br/atravessar/
http://pt.wikipedia.org/wiki/LVMH
http://en.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Colbert
http://www.zegna.com/pt/home.html
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4.1.3 IMAGEM 3 

 

 

Imagem 3 

 

Elementos denotativos: de primeira ordem 

Na Imagem 3 encontram-se como elementos de primeira ordem as figuras de um 

homem e uma mulher, evidenciadas em primeiro plano. O cenário que apresenta belezas 

naturais e artificiais. O cenário, ainda, apresenta uma ponte e árvores ao fundo. 

Sobre a condição textual, percebe-se a disponibilidade e a organização dos 

caracteres em espaços estabelecidos, da seguinte forma: texto “a”. 

a. serviço 

 

Elementos conotativos: de segunda ordem (significados) 

A imagem apresenta um possível passeio de casal pelo Central Park. O traje de 

Santoro não é o mesmo utilizado nas imagens anteriores, demonstrando um estilo mais 

casual, o que conota a intenção de uma descontração. Com o olhar direcionado para baixo, 
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ele sorri, diferente das imagens anteriores, demonstrando satisfação. Isso pode conotar que 

o traje menos formal o faz mais espontâneo, como discorrido por De Jean (2012) em O 

Século do Conforto, uma vez que um vestuário mais despojado permite melhor movimento 

e o que acarreta a uma vida mais feliz a partir do conforto adquirido na praticidade e na 

simplicidade em se vestir. A mão direita de Santoro está entrelaçando a cintura de 

Ambrósio, demonstrando uma sintonia no caminhar do casal, onde, ao mesmo tempo ele 

parece conduzi-la pelo trajeto. Nesse mesmo pressuposto, Ambrósio também aparece com 

um estilo despojado, porém, sem perder a elegância proposta pelo editorial em seu 

contexto. Ambrósio sorri discretamente olhando a esquerda, como se estivesse vendo algo 

além do caminho, vislumbrando a paisagem proporcionada pelo Central Park. Ao usar as 

mãos para segurar a saia de seu vestido, Ambrósio encena a classe e elegância dos épicos 

longos do início do século XX, o vestido apresenta uma textura clássica. Porém, ao mesmo 

tempo em que se percebe uma certa referência a moda do início do século XX, a 

transparência traz à tona o espírito femme fatale do cinema (STEVENSON, 2011). 

O item “a”, que diz respeito ao serviço do editorial e, para tanto, confere 

credibilidade as peças utilizadas no ensaio, já que traduz o impacto dos nomes das marcas, 

quando evidencia a assinatura de cada peça por uma determinada grife, uma vez que as 

marcas citadas neste serviço não representam, pelo menos no imaginário de um público 

mais geral, para além dos especialistas e apreciadores mais interessados pelo mundo da 

moda, no contexto da Vogue Brasil, uma grande legitimidade e identidade dessas referidas 

marcas de luxo (LIPOVETSKY; ROUX, 2005), com existe, uma evidência política, 

cultural, semiótica e social em grifes como Chanel, Dior ou Yves Saint Laurent, que 

apresentação traços claros de suas representações22. 

 Também em relação ao serviço, é possível observar que os preços referentes às 

peças são apresentados somente para o vestuário feminino, em detrimento das peças 

masculinas, demonstrando que, por vezes, é de maior interesse do público feminino, para o 

qual a revista, notadamente, se volta, buscar mais detalhes e informações sobre as roupas 

utilizadas pela modelo no vestuário, o que representa uma inclinação a admitir 

                                                 
22 As grandes criações de Chanel são incorporadas até hoje em suas coleções em um sentido de 

obrigatoriedade na ordem de manter a essência de sua criadora. Entre essas peças consagradas estão a blusa à 

marinheira, a calça, o cardigã, o tweed e o tailleur de tweed com alamares e o cinto dourado. Essas peça estão 

imbricadas na sustentação da marca e em manter a tradição da antiga maison de Mademoiselle Chanel 

(ROUX, p. 156 – 157, 2005).  



78 

 

 

 

determinados processos de aquisição, dos originais ou similares, pensando ainda na 

perspectiva de abrangência de classes e subclasses sociais que consomem a própria revista. 

 

4.1.4 IMAGEM 4 

 

 

Imagem 4 

 

Elementos denotativos: de primeira ordem 

Na Imagem 4 encontram-se como elementos de primeira ordem as figuras de um 

homem e uma mulher, evidenciadas em primeiro plano. O cenário nesta imagem aparece 

desfocado. 

 

Elementos conotativos: de segunda ordem (significados) 

 Apresentando um enquadramento superior, a figura 4 evidencia elementos de 

significação em torno da própria imagem, em detrimento dos caracteres textuais referentes 

ao serviço, encontrados na figura (ou página da revista) anterior. Sobre as o cenário, pouco 
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é percebido na imagem, já que existe uma intencionalidade de aproximar a leitora da 

imagem da modelo e do ator escolhido par o ensaio, e, nas entrelinhas, percebe-se ainda, a 

aproximação do próprio Santoro e de Alessandra Ambrósio, que, de alguma forma, vão 

“encarnando” o papel do casal que vive suas intimidades, vai, aos poucos, dialogando, 

dando margem a um clima de troca, reciprocidade e intimismo. A categoria mais 

evidenciada nesta figura refere-se à construção das próprias razões de beleza que balizam a 

escolha do casal para o ensaio, no que diz respeito ao perfil do “galã” e da “modelo”, já 

construídos de forma consolidada por suas aparições na mídia, conferindo uma 

aproximação com estratégias de testemunhalidade e referenciabilidade instituídas a partir 

da adoração de celebridades e da beleza das mídias com usos para o consumo (ECO, 2010), 

tão presentes na publicidade contemporânea, e que, necessariamente, encontra seu espaço 

nos editoriais das revistas em sua lógica particular que une sistemas de organização, 

conotação e significação jornalísticos e publicitários, na união peculiar entre as imagens das 

celebridades, os serviços das grifes e as escolhas dos roteiros, espaços e histórias para 

contar implícitas sempre em um editorial de moda. 
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4.1.5 IMAGEM 5 

 

 

Imagem 5 

 

Elementos denotativos: de primeira ordem 

Na Imagem 5 encontram-se como elementos de primeira ordem as figuras de um 

homem e uma mulher, evidenciadas em primeiro plano. O cenário que apresenta belezas 

naturais e artificiais. O gramado e às árvores aparecem em segundo plano, em terceiro 

aparecem os arranhas-céu. 

Sobre a condição textual, percebe-se a disponibilidade e a organização dos 

caracteres em espaços estabelecidos, da seguinte forma: texto “a”. 

a. serviço 

 

Elementos conotativos: de segunda ordem (significados) 

 A imagem organizada através da fotografia estendida, que toma duas páginas do 

editorial, abre margem para a evidente preocupação da linha editorial em mostrar e 

credibilizar o cenário escolhido para o ensaio, reforçando a mensagem sobre a escolha do 
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Central Park como paisagem e espaço de acontecimento do encontro, especialmente para 

aquele público que o conhece, e, passa a reconhecê-lo nas imagens, inserido o casal que 

atua de forma direta naquele espaço, visto o jogo de luzes, os reflexos do sol, o 

enquadramento lateral do ator e da modelo, posicionados à direita da imagem no seu 

conjunto. O próprio cenário, em um uso que demonstra a categoria mais evidente na figura, 

está representado em um jogo que envolve o verde da natureza, das árvores e gramas, e, os 

prédios colocados, em segundo plano, ao fundo da paisagem, e nele, percebe-se ainda, o 

prazer do passeio, tão próprio do conceito de blasé de Simmel (2005), na caminhada do 

casal que mescla segurança, intimidade e uma certa leveza expressa no ato do “aproveitar” 

o dia, a paisagem, o espaço, conjugado ainda com uma certa despreocupação com o tempo. 

Há ainda uma certa ilusão de intimidade, pertencimento e conhecimento do próprio casal 

para o lugar, já que são profissionais de carreira internacional. 

 Em se tratando das grifes de luxo que perpassam as peças do editorial, o serviço 

(item “a”) apresenta marcas como Chanel, Hermès e Salvatore Ferragamo, que são 

reconhecidamente grandes maisons de luxo23. O uso das cores preto e branco no vestido 

Chanel da modelo remarca a identidade semiótica da grife, que tem uma política rígida em 

relação a isso. Com a presença controlada das grifes internacionais, nota-se a necessidade 

da linha editorial em mesclar suas escolhas às marcas nacionais, que dividem créditos do 

vestuário, entre uma imagem e outra, reforçando a ideia sobre o cenário e as personalidades 

de moda existentes no espaço brasileiro, em nível de equivalência, na qualidade, na 

produção e na criação, trabalhando a imagem das marcas a partir das peças escolhidas, da 

promoção do reconhecimento de uma identidade e legitimidade, seja semiótica, relacional 

ou evolutiva, pelo grande público, para com estas marcas, da mesma forma com que 

realizam estas conexões imaginárias em Chanel ou Hermès, por exemplo, reforçando ainda 

a identidade nacional que a própria Vogue expressa ao criar uma impressão brasileira para a 

revista. 

                                                 
23 Grifes como Chanel perpetuaram na época de ouro da alta costura (vide referencial teórico – item 2.1). 
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4.1.6 IMAGEM 6 

 

 

Imagem 6 

 

Elementos denotativos: de primeira ordem 

Na Imagem 6 encontram-se como elementos de primeira ordem as figuras de um 

homem e uma mulher sentados, evidenciadas em primeiro plano. O cenário que apresenta 

belezas naturais e artificiais. 

Sobre a condição textual, percebe-se a disponibilidade e a organização dos 

caracteres em espaços estabelecidos, da seguinte forma: texto “a”. 

a. serviço 

 

Elementos conotativos: de segunda ordem (significados) 

 Sobre o conjunto textual (item a) que descreve as peças e marcas utilizadas figura 

do ensaio, que se refere, como em outras figuras, ao serviço, as grifes apresentadas são: 

Salvatore Ferragamo, Guggi e Ermenegildo Zegna. Estas perfazem o cenário da moda na 
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Itália, de modo que a Gucci24 é possivelmente, no contexto transnacional, a mais 

reconhecida. No que diz respeito à condição imagética da figura, é possível perceber um 

momento de descanso, algo como um intervalo no passeio. Porém, mesmo neste “happy 

hour”, a modelo apresenta-se com uma postura e um comportamento elegante. Sentada em 

um banco típico de parques e passeios públicos, à sombra de uma árvore, é possível ainda 

perceber algo em torno de uma intenção de diálogo por parte do ator, que está com os pés 

flexionados, contemplando ainda a beleza de Ambrósio, que olha para o horizonte. 

                                                 
24 O Brasil é o único país sul-americano que possui lojas da Casa Gucci, a grife possui lojas em São Paulo, 

Rio de Janeiro e Brasília. http://pt.wikipedia.org/wiki/Gucci  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gucci
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4.1.7 IMAGEM 7 

 

 

Imagem 7 

 

Elementos denotativos: de primeira ordem 

Na Imagem 7 encontram-se como elementos de primeira ordem a figura de uma 

mulher e um homem abraçados.  

 

Elementos conotativos: de segunda ordem (significados) 

A imagem 7 apresenta o total envolvimento entre Santoro e Ambrósio, onde a 

posição das mãos conotam um envolvimento sensual de ambos e, inclusive, um imaginário 

de possibilidades sexuais entre ambos. Assim, a transparência do vestido da modelo conota 

a sexualidade da mulher no jogo de sedução o que gera, mais uma vez, o sentido da 

coquetterie de Simmel (2006), em que o autor solidifica o “adonar-se” para o 

relacionamento íntimo entre os sujeitos. A imagem demonstra o ápice da conquista 

amorosa em que certa malícia já é permitida entre os atores da encenação. Desse modo, a 
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imagem apresenta uma familiarização das celebridades com seu público, uma vez que 

encena uma conquista bem sucedida e transmite o sentimento de possibilidade para o 

sujeito que observa a figura (PRIMO, 2009). Portanto, estar sensualmente vestida transmite 

a ideia e estimula a valorização do corpo feminino de forma emocional as leituras da 

revista. 

 

4.1.8 IMAGEM 8 

 

 

Imagem 8 

 

Elementos denotativos: de primeira ordem 

Na Imagem 8 encontram-se como elementos de primeira ordem a figura de um 

mulher em primeiro plano, de um homem em segundo plano apoiado em um automóvel. O 

cenário apresenta um âmbito urbano (carros, semáforo e grades). Sobre caracteres textuais, 

temos “a”. 

a. serviço 
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Elementos conotativos: de segunda ordem (significados) 

A imagem 8 se apresenta em duas páginas evidenciando o cenário urbano de 

grandes cidades. Enquanto o cenário encena a vida cotidiana agita é refletida com carros ao 

fundo direito da modelo, vistos em segundo plano, demonstrado em um cruzamento entre 

ruas. Alessandra Ambrósio traz em seu pescoço uma gravada masculina construindo o 

perfil andrógeno apresentado por Coco Chanel na reconfiguração da nova mulher e seguido 

pelas atrizes de cinema formadoras de moda no início do século XX.25  

Essa mulher emancipada dos domínios masculinos encontra-se como formadora de 

opinião e disposta a impor-se na sociedade, o que pode ser visto na liberdade em que 

Ambrósio atravessa a rua mesmo com o semáforo com sinal fechado para pedestres. A 

modelo encontra-se de costas para a sinalização não obedecendo barreiras pré-estabelecidas 

e ignorando regras e conceitos de conveniência social (GOFFMAN, 2010). Por sua vez, 

Santoro aparece ao fundo, escorado em um automóvel pouco visto nas ruas do século XXI, 

um Dodge Royal, mantendo o simbolismo do estilo vintage que se sobressai à 

modernidade. O ator observa atentamente os passos da modelo que segue “livre” pelas ruas 

nova-iorquinas. No presente contexto, o item “a” apresenta grifes e marcas que elucidam a 

liberdade da mulher atual, sendo propagadoras da atitude e da elegância feminina. Grifes 

como Oscar de La Renta, Ermengildo Zegna e Empório Armani são apresentadas, mas, 

sempre sem fazer alusão ao simbolismo da marca em si, de forma que as próprias marcas 

tornam-se onipresentes no imaginário das possibilidades de representação em torno de seus 

significados, para além do próprio símbolo. 

 

                                                 
25 A androgenia, emancipação feminina e o cinema como formador de moda. (vide referencial teórico item 

2.1) 
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4.1.9 IMAGEM 9 

 

 

Imagem 9 

 

Elementos denotativos: de primeira ordem 

Em relação à Imagem 9, observa-se a figura de homem de costas para o fotografo 

e de uma mulher abraçados. E encontra-se o elemento textual “a”. 

a. serviço 

 

Elementos conotativos: de segunda ordem (significados) 

A referida figura apresenta o entrelaçamento e a concretização da conquista em 

que se encontram ator e modelo. Em um ambiente mais privado, certos gestos e atitudes se 

tornam mais progressivas, uma vez que se tornam possíveis atitudes mais íntimas dos 

indivíduos (GOFFMAN, 2010). Nesse cenário, é permitido ao ator desprende-se de roupas 

mais pomposas e usar uma simples camiseta, dando um tom de informalidade para o seu 

vestuário. Esse figurino mais desprovido das convenções foi apresentado pelos novos galãs 

de cinema na década de 1950, um exemplo é o ator James Dean (STENVENSON, 2011). O 
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estilo mais despojado conota a rebeldia e transmite a juventude formadora de moda. 

Ambrósio mostra-se segura e envolvida na sedução de Santoro. Mesmo que a proposta do 

editorial é traduzir e elencar as grifes e marcas que mais combinam com a atitude da mulher 

moderna, a figura masculina aparece como fundamental no que diz respeito a constituição 

da vida feminina. Desse modo a fotografia enaltece na face da modelo total satisfação com 

o seu par. Sobre o item textual “a” que trata do serviço, a mesma ideia de construção sobre 

um imaginário da marca a partir das peças em torno do vestuário, está presente na imagem, 

exemplificado no uso de marcas como Calvin Klein, que claramente apresentam a proposta 

de androgenia, seja no uso ostensivo do jeans, nas propagandas lascivas de perfume26, e em 

outros objetos de promoção da própria marca. Imaginário este, que não, necessariamente, 

conotam a simbologia da marca, mas remetem a um imaginário que passa ser construído, a 

partir dos usos midiáticos. 

                                                 
26 Filmes publicitários de promoção de perfumes como Calvin Klein One e One Shock. 
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4.1.10 IMAGEM 10 

 

 

Imagem 10 

 

Elementos denotativos: de primeira ordem 

Em relação à Imagem 10 apresenta um homem e uma mulher, onde ela está com a 

mão apoiada no peito dele. Ele, por sua vez, beija a testa dela. 

 

Elementos conotativos: de segunda ordem (significados) 

A imagem 10 enaltece ainda mais os elementos de segunda ordem da imagem 

anterior formando um conjunto da concretização da conquista. Ambrósio aparece sobre o 

corpo de Santoro já não mais usando um vestido longo. Aqui os detalhes do figurino da 

modelo são mais apropriados para o despojamento de um casal que troca carícias. Santoro 

aparece como protetor da bela mulher que conquistou, enfatizando os laços afetivos 

adquiridos durante trajeto do Central Park até o Surrey Hotel. A encenação aponta o 

entrelaçamento ideal para o par perfeito, uma vez que a busca por um romance é sempre 
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bem quista pelos humanos, dado o imaginário construído em torno do amor romântico, da 

romantização das relações sociais, que solidificam os laços e um ideal de amor. E essas 

idealizações dos leitores são aclamadas na formação de um casal jovem, bonito e bem 

vestido. 

 

4.1.11 IMAGEM 11 

 

 

Imagem 11 

 

Elementos denotativos: de primeira ordem 

 

Na Imagem 11 temos o abraço entre um homem e uma mulher no alto de um 

prédio. Compõem o cenário, edifícios e o amanhecer do dia. Encontra-se na imagem 

analisada os elementos textuais “a”, “b” e “c” 

 

a. serviço 

b. créditos 

c. endereços 
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Elementos conotativos: de segunda ordem (significados) 

Na imagem final, que retoma o mesmo figurino da primeira imagem, apresenta-se 

uma ideia de fechamento, do chamado “final feliz” que intitula o início do editorial, bem 

como persiste a ideia do romance na cidade, do cenário ao fundo, do estar ao “ar livre” e de 

tudo que se passou durante “à noite”, das imagens construídas, das escolhas e dos olhares 

em torno dos espaços, das pessoas e da passagem do tempo. Imageticamente, a figura 

contempla o casal em primeiro plano, na primeira cena em que simulam um beijo, 

simbolicamente percebido como elemento que sela, de alguma forma, o processo de 

conquista. Contudo, o cenário e a urbanidade dividem a página dupla desta fotografia para 

o editorial, e há uma retomada sobre as vivências do caráter blasé (SIMMEL, 1995).  

Na sequência, observa-se, também, o ideal de beleza imaginados acerca de 

Alessandra e Santoro retomados como atores da encenação que busca o pertencimento por 

meio dos leitores. Sobre as marcas de luxo, a figura revela a grife, no item “a”, do vestido 

que a modelo usa dentro da lógica do não apresentar a simbologia da marca deixando essa 

(re) significação por conta da leitora, que por sua vez, ao identificar-se com o figurino, 

busca sua origem (sua marca). Ainda sobre a condição textual existe a preocupação com o 

crédito da equipe envolvida com o trabalho final e os agradecimentos ao hotel pela locação 

de suas instalações que aparecem em algumas imagens, bem como a recomendação que os 

endereços, no item “c” estão no final da revista. Esta é uma recomendação interessante 

porque permite pensar que o grupo editorial da Vogue Brasil acredita na possibilidade dos 

receptores buscarem pelas peças nas lojas das grifes que elencam que o ensaio fotográfico. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Antes de discorrer a conclusão, gostaria de elucidar um diálogo entre Andrea 

(Anne Hathaway) e Miranda (Meryl Streep) no filme The Devil Wears Prada (2006): 

 

Miranda: Algo engraçado? 

Andrea: Não, nada. É que para mim estes dois cintos são iguais. Eu ainda estou 

aprendendo sobre esta coisa. 

Miranda: Esta “coisa”? Ah, entendi. Você acha que isso não tem nada a ver com 

você. Você abre seu guarda-roupa e pega, sei lá, um suéter azul todo embolado porque 

você está tentando dizer ao mundo que você é seria demais para se preocupar com o que 

vestir. Mas o que você não sabe é que esse suéter não é somente azul. Não é turquesa. É 

“sirilio”. E você também é cega para o fato de que em 2002, Oscar de La Renta fez uma 

coleção com vestidos somente nesse tom. E eu acho que foi Yves Saint Laurent, não foi? 

Que criou jaquetas militares em sirilio. Eu acho que precisamos de uma jaqueta aqui. E o 

sirilio começou a aparecer nas coleções de muitos estilistas. Logo chegou às lojas de 

departamentos. E acabou como um item de liquidação nessas lojinhas de beira de esquina. 

Foi assim que chegou até você. E sem dúvida esse azul representa milhões de dólares em 

incontáveis empregos. E é meio engraçado como você acha que fez uma escolha que lhe 

exclui da indústria da moda, quando, na verdade, você está usando um suéter que foi 

selecionado para você pelas pessoas nessa sala entre uma pilha de “coisas”. 

 

Esse diálogo entre Miranda, editora de uma revista de moda, e Andrea sua nova 

assistente, denota a importância de se pensar o fenômeno da moda na contemporaneidade e 

notoriedade, bem como permite perceber os entrelaçamentos entre moda e luxo, campos 

distintos, que se entrecruzam nos modos de fazer do segmento da alta costura, trilhando um 

caminho que vai da houte couture até o prêt-à-porter, seja no cotidiano das pessoas ou na 

exposição midiática da temática em que moda e luxo se inserem na sociedade e vice-versa. 

No entanto, o assunto ainda é tabu para muitas pessoas que não encontram na moda ou no 

luxo uma importância mercadológica e simbólica entrelaçada à história da humanidade. No 

que diz respeito a sua acessibilidade, tanto o luxo quanto a moda proporcionam, ao ser 

humano, sua individualidade ou sua inserção em determinados grupos, laços de 
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pertencimento e estratégias de inclusão ou exclusão. Nesse viés, percebe-se o próprio 

pertencimento discorrido por diversos autores ao sobrepor a importância do luxo para as 

pessoas. Neste viés, moda e luxo funcionam, de alguma forma, como ferramentas de 

entrosamento social, estético e cultural em todos os estilos, formas, marcas, grifes e ícones 

do mundo fashion. Portanto, encontra-se no efeito de sociabilidade conotado através da 

moda que se concretiza a necessidade de estudos e investigações acerca desse fenômeno 

global. 

A respeito do objeto empírico, é possível compreender, que usando dos fatores 

potenciais da indústria do vestuário, beleza e artístico que Vogue Brasil transmite em seu 

formato midiático bens de luxo e a moda estruturada pelas tendências cíclicas do “estar 

bem vestido”. No entanto, no editorial “Longa é a Noite”, estampado na capa da sua edição 

400, preserva a sensibilidade e a emotividade, que o luxo transmite através de sua aquisição 

material ou visual. Ainda nesse pressuposto, em que as imagens tornam-se o principal 

ponto da lógica de informação e econômica, a revista utiliza-se de atores sociais para atrair 

e transportar o leitor diretamente ao jogo de sedução, que, ao ditar comportamentos, 

costumes e hábitos no uso das imagens, tende a desdobrar-se no consumo dos produtos, e 

indo além: posiciona-se também como um artigo de moda e luxo. 

Mesmo que esses produtos não sejam acessíveis a grande fatia de seus leitores, a 

revista evidencia o que é moda através de marcas e grifes que perpetuam ao longo dos 

tempos. Em seu conteúdo e nas suas formas discursivas, constrói a hierarquização e ao 

mesmo tempo o pertencimento dos indivíduos que constroem em seu imaginário a partir da 

ótica de sua realidade e seus sentimentos e desejos. Assim, a revista atua na busca pelo 

prazer e pelo conhecimento através do olhar de seus receptores que vão além de uma leitura 

comum, pois fazem uma leitura estética, educacional e, até mesmo, orientam-se por meio 

das representações explanadas nas páginas do veículo. 

Essas exaltações de Vogue Brasil, sobre marcas, grifes, níveis de beleza e estilos 

de vida, envolve em seu processo os dois setores da comunicação: jornalismo e 

publicidade. Jornalisticamente, a revista presta um serviço em torno das informações de 

tendências, conceitos e serviços sobre moda e luxo. Já usufruindo da publicidade busca a 

consolidação de seus anunciantes no mercado vendendo ideias e contextos que conotam a 

importância desses produtos para uma vida mais pomposa e feliz. Essa união do jornalismo 

e da publicidade eleva os sentidos e significados causados nos leitores, visto que o editorial 
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apresenta semelhança com o dia-a-dia das pessoas, em passeios, viagens, romances e 

critérios de beleza impostos por eles próprios. A busca constante pela felicidade dos 

sujeitos é usada com função primordial para construir o conteúdo apresentado pela mídia 

analisada. 

O cenário escolhido, Nova York, retoma a construção das grandes cidades das 

relações interpessoais (SIMMEL, 1995), além de ser uma cidade reconhecida no setor de 

moda, retomando e concretizando que as imagens falam sobre uma moda, sobre uma forma 

de comportamento e transpassando o sentido de Santoro e Ambrósio, famosos 

internacionalmente. O que confere ao leitor a credibilidade do veículo capaz de produzir 

um ensaio fotográfico em um ambiente carregado de simbologia como Nova York e com 

dois brasileiros que vivem do sucesso e estão expostos a esses cenários. Vogue passa a criar 

assim, a ideia do lugar perfeito e agradável para seus leitores (MAINGUENEAU, 2011). 

O editorial foi construído de forma cronológica (início, meio e fim) apropriando-se 

da metrópole que serviu como plano de fundo para diversos filmes que tem como tema um 

romance ou a própria moda e sua indústria. Nesse sentido, a encenação apresenta a 

transação de um estado de conhecimento entre os atores à construção da intimidade, o que é 

percebido, ainda, na mudança do figurino do “casal”. 

As imagens analisadas estão dispostas na sessão “ponto de vista” de Vogue Brasil, 

o que conota tudo que está em voga para o veículo e o que seus leitores devem seguir como 

ideal ou mais cabível na moda e no comportamento. As marcas e grifes também aparecem 

nessa mesma lógica, salientando a disputa evidenciada por Bourdieu (2002), no campo da 

moda, entre estilistas dominantes, com imaginários plenamente construídos em torno de 

suas marcas consolidadas, e, recém-chegados, que tendem a firmar-se enquanto grifes de 

luxo, vivendo na dualidade existente entre moda e luxo. Estas marcas são apresentadas, a 

partir da escolha das peças, como as melhores para viver um romance como o encenado por 

Rodrigo Santoro e Alessandra Ambrósio. Assim, usa-se a linguagem apelativa para 

construir o sentido e posicionar seus anunciantes e as marcas que estampam o editorial, o 

que é fundamentado por Charaudeau (2009) em seu conceito de trocas linguareiras entre os 

envolvidos na fala. Ao conceituar o ensaio fotográfico, o texto apresenta a busca feminina 

por espaço e por um estilo moderno ou clássico, transferindo o reconhecimento das 

mulheres serem o gênero mais disposto a consumir seus produtos. Assim, Ambrósio e vista 
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como a modelo ideal para simbolizar essa mulher disposta aos prazeres de um “belo” 

vestido ou um entrelaçamento com um homem bonito e bem sucedido, como Santoro. 

No entanto, a revista apresenta marcas nacionais e internacionais dando o 

significado da construção perfeita de um figurino e trazendo criadores brasileiros, o que a 

aproxima do público-alvo: leitores brasileiros interessados em moda. Mesmo assim, a 

formatação da imagem das marcas, os símbolos que geram seu reconhecimento dito por 

Semprini (2006) não aparecem nas fotografias, uma vez que não está visível nenhuma logo 

das marcas, porém, elas estão conotadas justamente por serem tradicionalmente 

identificadas pelos adeptos de seus produtos ou leitores mais assíduos da revista. 

A revista Vogue Brasil apresenta as marcas de luxo, com seus poderes simbólicos, 

atuando na mesma ordem mercadológica, pois, o veículo se torna acessível e legitima suas 

influências sobre o leitor através do entrelaçamento e do jogo discursivo e semiótico acerca 

da moda e do luxo a fim de gerar duas vias possíveis de consumo: dos objetos apresentados 

no editorial ou do próprio veículo como um produto que conota a construção imagética do 

seu conteúdo jornalístico e publicitário. Portanto, celebridades, grifes e cenários estão 

ligados a revista por motivos comerciais, o que confere a autenticidade e o teor 

mercadológico da construção e veiculação. Assim, Vogue Brasil é uma revista que 

transmite, em sua essência conotativas encontradas durante esta pesquisa, peculiaridades, 

sentimentos e carga emocional depositadas nas grifes de luxo ao longo da história do luxo 

ligado ao consumo. Se a revista é de moda ou de luxo, este ainda é um critério de 

pessoalidade, de individualidade, intimista e que ainda merece ser pensado a partir das 

experiências e memórias sobre o efeito de seu significado. 
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